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Amerikos lietuvis pasiekė naują pasaulio rezultatą

Pasikeitė Lietuvių išeivijos instituto steigėjas

Čikagos skautai jau pasiruošė
Kaziuko mugei – 6 psl.

Miami (Delfi.lt) – Amerikos lietu-
vis Rimas Kinka šių metų vasario 26
d. dar kartą pagerino sau priklausan-
tį pasaulio rezultatą netradicinėje
sporto šakoje – plaukime jėgos aitva-
ru. Miami mieste, Florida, gyvenantis
R. Kinka mėgino per 24 val. jėgos ait-
varu nuplaukti kuo ilgesnį atstumą.
Islamorada regione R. Kinka plaukti
pradėjo ankstų sekmadienio rytą.

Per pirmas 14 val. 25 min. jis
įveikė 250 mylių atstumą, per kitas 9
val. 35 min. – dar 151.2 mylių. Taigi iš
viso per 24 val. – 401.2 mylių. Tai –
beveik net 90 mylių geresnis pasieki-
mas nei ankstesnis geriausias rezul-
tatas pasaulyje. Tiesa, naujo rezultato
patvirtinimas dar užtruks apie kelias
savaites.

R. Kinka praėjusių metų lapkri-
čio viduryje ten pat, Islamorada vie-
tovėje (Florida valstija), jėgos aitvaru
per 24 valandas įveikė 313,67 mylios
atstumą. Ankstesnis rezultatas, pa-
siektas 2010 metais, buvo 216,56 my-
lios.
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Lietuva pasaulį stebina talentų gausa
Vilnius (President.lt) –  Lietuvos

Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveikino pusantro šimto
jaunųjų Lietuvos muzikų, 2011 m.
tarptautiniuose konkursuose laimė-
jusių aukščiausius apdovanojimus,
ir jų pedagogus.

„Toks gausus čia susirinkusių
laureatų būrys – tai patvirtinimas,
kad esame teisingame kelyje. Kartu
tai ir įrodymas, kokioje žemėje, tur-
tingoje talentų, gyvename. Ne veltui
sakoma, kad talentas – tai ir išskir-
tiniai gebėjimai, ir darbas, ir pasiau-
kojimas. Tačiau sunku būtų įsivaiz-
duoti gabaus jaunuolio ateitį be peda-
gogo. Be talentingo ir įžvalgaus pe-
dagogo. Sugebančio ne tik pastebėti
šį talentą, bet ir padedančio jam at-
siskleisti. Ačiū Jums visiems”, – kal-
bėjo šalies vadovė.

Prezidentė padėkojo ir neseniai
veiklos dvidešimtmetį paminėjusiam
Lietuvos muzikų rėmimo fondui už
nuolatinį rūpinimąsi jaunaisiais ta-
lentais ir už viso Lietuvos muzikinio
gyvenimo puoselėjimą.

Šalies vadovė visiems muzikams

palinkėjo neblėstančios energijos,
įkvepiančių kūrybinių sumanymų ir
garsiausių pasaulio scenų.

Jaunieji Lietuvos muzikai šie-
met laimėjo aukščiausius apdovano-

jimus tarptautiniuose konkursuose
JAV, Kinijoje, Italijoje, Vokietijoje,
Kazachstane, Portugalijoje, Monake,
Ispanijoje ir kitose šalyse.

Jaunuosius Lietuvos muzikus, 2011 m. tarptautiniuose konkursuose laimėjusius aukš-
čiausius apdovanojimus, ir jų pedagogus pasveikino prezidentė D. Grybauskaitė.

President.lt nuotr.

Rimas Kinka – pasaulio rekordininkas.                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Vilnius (BNS/Lietuvių išeivijos
instituto info) – Lietuvių išeivijos
instituto veiklą tęs prezidento Valdo
Adamkaus biblioteka-muziejus, todėl
Kauno miesto taryba nusprendė stab-
dyti viešosios įstaigos „Išeivijos ins-
titutas” veiklą. Lietuvių išeivijos
institutas buvo sukurtas prieš 12 me-
tų dviejų steigėjų: Kauno savivaldy-
bės ir Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU). Institutas kaupė išeivijos or-
ganizacijų ir atskirų asmenų kultū-
rinį, politinį ir mokslinį palikimą,

tyrė jį, eksponavo. Nuo šiol Lietuvių
išeivijos institutas bus  VDU pada-
linys, galintis remtis didesniais iš-
tekliais ir dalytis patirtimis bei tur-
tu. 

Pernai įsteigtas V. Adamkaus
biblioteka-muziejus, įsikūręs Lietu-
vių išeivijos instituto patalpose, da-
bar perims visą Lietuvių išeivijos
instituto veiklą ir praplės savo veik-
los sritį. Tvirtinama, kad dėl to ar-
chyvai ne tik nenukentės, bet bus pa-
pildyti vertinga universitete kaupta

medžiaga. Biblioteka-muziejus sieks
tapti kultūros, meno ir mokslo cen-
tru, kurioje didžiausias dėmesys
teikiamas pasaulio lietuvybės ir Lie-
tuvos politinio, ekonominio, kultūri-
nio gyvenimo XX–XXI amžių sandū-
roje tyrinėjimams. Nuo šiol VDU
Lietuvių išeivijos institutas kartu su
Prezidentine biblioteka sutelktomis
pajėgomis sieks kurti įspūdingą
muziejinę kolekciją, skatinti tyrimus
ir žinių apie pasaulio lietuvius sklai-
dą.



Perskaitai� žinią� apie� tai,� jog� Vil-
niaus�miesto�savivaldybė�ketina�siekti,
kad�2015�m.�Vilnius�taptų�Europos�jau-
nimo� sostine,� ir� vietoj� džiaugsmo� ir
palaikymo� pajunti� nugara� nubėgant
šiurpulį.� Nes� dar� neužgijo� 2009-ųjų
randai,� kada� taip� visų� laukta� šventė
,,Vilnius� –� Europos� kultūros� sostinė”
ėmė� ir� pavirto� didžiule� kultūrine� ir
finansine� nesėkme.� Bet� sostinės� savi-
valdybės� darbuotojai� to� arba� jau� ne-
prisimena,� arba� labai� greitai� išsilaižė
žaizdas.� Savivaldybės� tarybos� narys,
Jaunimo�reikalų�tarybai�vadovaujantis
Edvardas� Trusevičius� įsitikinęs,� jog
sostinė�per�mažai�yra�pristatoma�kaip
miestas,� atviras� jaunimui.� Į� šią� viziją
Vilniaus� valdžia� nori� įterpti� ir� proble-
mą� –� galvodama� apie� 2015� metus� ji
ketina� pradėti� dirbti� su� gatvės� jauni-
mu,� kurti� jaunimo� centrą,� kuris� būtų
skirtas� jaunimo� užimtumui� skatinti
(Lietuvoje�darbo�neturi�31,1�proc.�jau-
nimo).� Tiesa,� dar� svarbu� pridurti,� jog
šiais�metais�darbui�su�gatvės�jaunimu
galvojama� paskirti� gana� simbolinę
sumą�–�10,000�litų.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Nedaug beliko mano
kartos, kuri dar ge-
rai prisimintų tą

svarbų ir šviesų Lietu vos
praeities laikotarpį – Vasa-
rio 16-ąją tarpukario nepri-
klausomoje Lietuvoje. Apie
jį kartais skaitome ir girdi-
me klaidingų pa sakojimų ir vertini-
mų, todėl jaučiu pareigą papasakoti,
kaip tą laikotarpį aš prisimenu.

Pirmoji Vasario 16-oji, kurią pri -
si menu, buvo iškilmingai švenčiama
1928 m. Tauragėje. Tai buvo 10 me tų
nepriklausomybės šventė. Va ka re
mane nusivedė į pagrindinę miesto
aikštę, kuri buvo užpildyta didelės
tauragiškių minios. Kažkas sakė kal-
bas, minia plojo, šaukė „va lio!”, or-
kestrai grojo, žmonės dainavo ir gie-
dojo, bet man didžiausią, neuž mirš-
tamą įspūdį paliko eisena su liepsno-
jančiais fakelais.

Vėliau mūsų šeima persikėlė į
Panevėžį. Ten lankiau gimnaziją.
Die ną prieš Vasario 16-tąją gimnazi-
joje vykdavo iškilmingas minėjimas.
Panevėžyje tarnavo vienas pėstinin -
kų ir vienas artilerijos pulkas. Vasa -
rio 16-tos šventės svarbiausias įvykis
bū davo miesto pagrindinėje aikštėje
vy kęs tų kariuomenės pulkų para-
das, kurį stebėti susirinkdavo didelė
mi nia panevėžiečių. Vakare svar-
biausi miesto pastatai būdavo ap-
šviesti elektros lempučių virtinėmis.

Vyravo pakili nuotaika, Vasario
16-toji buvo vertinama ir branginama
šventė. Juk mūsų tėvų karta dalyva-
vo kuriant ir statant nepriklausomą
Lietuvos valstybę, ir tas kūrybos dar-
bas dar vyko ir mūsų akyse. Krašte
visose srityse pastebimai vyko spar-
ti, nors ir nelygi, pažanga. Ir mes ti-
kėjo mės, baigę mokslus, prie tų mūsų
vi sos tautos darbų ir pastangų prisi-
jungti.

Viską nutraukė sovietų okupaci-
ja. Krašte spontaniškai pradėjo kur-
tis slapti pasipriešinimo būreliai ir
organizacijos. Tokios pogrindžio or-
ga nizacijos susidarė ir mūsų gimna-
zijoje, nors iki Vasario 16-osios nie ko
reikšmingo nenuveikėme. Pirmo sios
sovietų okupacijos metais (1941) Va-
sario 16-toji buvo sekmadienis. Šeš -
tadienį gavome atspausdintus at si-
šaukimus, kuriuos turėjome naktį
prieš Vasario 16-ąją iškabinėti. Tai
bu  vo tikrai pavojingas uždavinys,
nes sovietinė saugumo policija to
laukė, ir jos uniformuoti ir civiliai
apsiren gę agentai šmirinėjo po visą
miestą. Vaikščiojant man vėlai va-
kare po miestą pasitaikė, kad ties
lieptu per Nevėžį nebuvo nė vieno
žmogaus, tad skubiai prikabinau
atsišaukimą prie medžio, šalia laiptų
į lieptą, ir, apėjęs didelį lanką, grįžau
namo. Džiau giau si, kad atlikau pa-
reigą ir neįkliuvau.

Antrosios sovietų okupacijos me -
tais Lietuvos kovotojai partizanai
visada kokiu nors būdu paminėdavo
Vasario 16-ąją. Svarbiausias parti-
zanų vadų susitikimas 1949 m. bu vo
surengtas ir įvyko vasario 16 d. Ir
vėliau per visą okupaciją tą dieną vis
būdavo iškeliamos trispalvės vė  lia-
vos kartais kur nors prie fabrikų,
kartais net ant jų kaminų, o kartais –
kur nors medyje. Išeivija, tiek senoji,
tiek naujoji, visame laisvame pasau-
lyje per visus ilgus okupacijos metus
su gedulu, bet ir su viltimi šventė
kiekvieną Vasario 16-tąją.

• • •
Pagaliau išaušo išsivadavimo

diena – 1990 m. kovo 11-toji. Ne pri -

klausomybės atstatymo aktas įsak-
miai deklaravo, kad „Lietuvos Tary-
bos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklau so -
mybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d.
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl
atstatytos Lietuvos demokratinės
valstybės niekada nebuvo nustoję
teisi nės galios ir yra Lietuvos Vals-
tybės konstitucinis pamatas.” Tai
reiškia, kad Vasario 16-tosios aktas
tebėra ir dabartinės Lietuvos valsty-
bės pag rin das.

Dabar Lietuvoje švenčiamos trys
valstybinės šventės: Vasario 16-ta,
Kovo 11-ta ir Liepos 6-ta, Lietuvos val-
stybės (karaliaus Mindaugo karūna-
vimo) diena. Kai Lietuva tapo Jungti -
nių Tautų nare, reikėjo apsispręsti,
kuri iš jų svarbiausia, nes JT pažymi-
ma kiekvienos valstybės-narės tik
viena valstybinė diena. Lietuvai ne-
kilo klausimo, kad jai svarbiausia
yra  Vasario 16-toji.

Vasario 16-toji tada buvo ir dabar
yra mano kartos lietuvių didžiai ver -
tinama ir nuoširdžiai branginama
šventė. Mes matėme ir supratome,
jog Vasario 16-tosios aktas sukūrė są-
lygas mūsų lietuvių tautai išlikti, gy -
vuoti, augti ir klestėti. Tuo aktu po
123 metų svetimųjų valdžios buvo at-
kurta Lietuvos valstybė kaip tauti nė,
lietuvių tautos, valstybė. 

Valstybės atkūrimas nėra laiko
mašina. 1918 m. buvo neįma no ma su-
grįžti į Lietuvą, kokia ji buvo prieš
jos sunaikinimą 1795 m. Bet, jei ir bū-
tų buvę įmanoma, niekas nebūtų no -
rėjęs atkurti jau ir tais laikais, XVIII
a. gale, atsilikusios, bajorų luomo
valdomos, baudžiavinės Lietu vos Di-
džiosios Kunigaikštystės (LDK) sant-
varkos. Valstybės atkūrimas reiškia
tik tiek, jog mes laikome atkurtą val-
stybę senosios tęsiniu. Teisiškai lai -
kome save senosios valstybės įpėdi -
niais ir tęsėjais, jos teisių ir įsiparei -
gojimų paveldėtojais. Senąją valstybę
laikome sava, jos laimėjimus savais,
bet taip pat tenka savomis pripažinti
ir jos klaidas ir pralaimėjimus ir iš jų
mokintis, kad jų nekartotume. Mes
laikome, kad visi senosios valstybės
valdovai buvo teisėti ir mums savi, o
Rusijos carai, kurie Lietuvą valdė 120
metų, – svetimi ir neteisėti mūsų
krašto užgrobėjai. 

Vasario 16-tosios deklaracija nu -
rodė, kad atstatyta valstybė skirsis
nuo senosios dviem svarbiais atžvil-
giais: valstybine santvarka ir tautine
bei teritorine apimtimi. Lietuvos
Taryba Vasario 16-to sios aktu atstatė
Lietuvą ne kaip luo minę bajorų val-
stybę, kokia ji buvo prieš jos išdras-
kymą, bet kaip de mokratinę, lietuvių
tautinę valstybę. Tokia ji buvo atkur-
ta ir 1990 m. kovo 11 dieną, tokia ji
liko iki šiol. Jos konstitucijos pream-

bulė sako, kad konstituciją
priėmė Lietuvių Tauta, tai
reiškia, jo valstybės steigia-
moji galia priklauso jai.

Senoji LDK apėmė lietu-
vių ir gudų (arba, kaip dabar
Lietuvoje sakoma, baltaru-
sių) žemes. Vasario 16-tosios

aktas paskelbė, kad atstatyta Lietu -
vos valstybė atskiriama „nuo visų
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su
kitomis tautomis”. Tuo pareiškimu
buvo nutraukti buvę valstybiniai
ryšiai su Lenkija, jie taip pat buvo
nutraukti ir su gudų tauta. Gudų vei-
kėjai labai norėjo likti bendroje val-
stybėje su lietuviais. Bet tokioje vals-
tybėje gudų gyventojų būtų buvę tris-
kart daugiau negu lietuvių – gudų
apie 9 mln., lietuvių – 3, viso apie 12
mln. gyventojų. Demokratijoje le-
miamą žodį turi dauguma, tad to kio-
je bendroje valstybėje vyraujantį
vaidmenį būtų turėję gudai ir jų sla -
viš ka kalba neišvengiamai būtų vy-
ra vusi valstybės gyvenime. Ir vėl,
kaip ir bendros Lenkijos ir Lietuvos
Res publikos laikais, lietuvių tauta ir
lie tuvių kalba būtų buvusi nustumta
į antrą vietą. Lietuvių veikėjai ir visa
lietuvių visuomenė to nenorėjo, jie

siekė lietuvių tautinės valstybės, kur
vyrautų valstybinė lietuvių kal ba ir
kur būtų užtikrinta lietuvių tautos
gerovė. Todėl atsikurianti Lietuva
atsisakė gudų žemių, kad atstatyta
valstybė, nors ir daug mažesnė, būtų
tautinė lietuvių valstybė.

XIX a. Europoje kilo tautinių ir
demokratinių valstybių kūrimo ban-
ga. Per XIX ir XX a. įsikūrė naujos tau-
tinės vals tybės (Italija, Estija, Latvi-
ja, Slovė nija), nauju tautiniu pagrin-
du atsikū rė buvusios istorinės (Vo-
kietija,  Veng rija, Lietuva, Kroatija,
Serbija), suiro ar buvo panaikintos su
tautiniu pagrindu nesuderinamos se-
nos (Abie jų Sicilijų karalystė, Aust-
rijos imperija,  Sovietų Sąjunga). Eu-
ropoje netautinėmis, tautiškai miš-
riomis valstybėmis liko Šveicarija,
Belgija ir Bosnija-Hercegovina.

Bet šiais laikais tarp Vakarų in -
te lektualų pasklido teorijos, nuverti-
nančios ar nuneigiančios tautybės
reikšmę žmonių visuomenės struk-
tūroje. Vieni teigia, kad tautinės val-
stybės tai tik XIX a. ir XX a. pradžios
reiškinys, esą dabar jos yra ta pusios
pasenusiu anachronizmu. Kiti tvirti-
na, jog tautybės iš vis at si rado tik
XIX a. (nors tada lieka neaišku, kas
antikiniais amžiais bu vo graikai,
persai, žydai?). Esą dabar globalizaci-
jos amžiuje tautos veikiai nyksta,
tampa atgyventomis, netru kus jos vi-
sai išnyks, ar bent praras bet kokią
reikšmę. Tokiais nusistatymais vado-
vaujasi Europos  Sąjungos biurokra-
tija  Briuselyje.

Sunku tokias teorijas laikyti
moksliškomis, nes jos netiria esamų
reiškinių, bet tik nubrėžia tai, ko to -
kių teorijų kūrėjai pageidautų. Jų ša -
lininkų ir aktyvių skleidėjų atsirado
ir tarp Lietuvos istorikų, sociologų ir
politologų.                Nukelta į 15 psl.
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Vasario 16-osios akto
reikšmė

ALGIMANTAS GURECKAS

Redakcijos žodis Tema: Vasario 16-oji Tada ir dabar

Mums,� už� LR� ribų� gyvenantiems� lietuviams,
itin�svarbu,�kad�Lietuva�liktų�tautine�lietuvių�vals-
tybe,�nes�tik�tokia�Lietu�va,�kuri�vadovausis�Vasa-
rio�16-tosios�aktu,�rūpinsis�išlaikyti�artimus�ir�pas-
tovius�ryšius�su�pasaulyje�paskli�dusiais�lietuviais.�



Nuo „Leo LT’’ kūrimo dienų
joks įvykis, išskyrus Drą-
siaus Kedžio ir pedofilijos by-

los epopėją, nesukėlė tiek aistrų, kiek
dabartinis su Finan sinių nusikal-
timų tyrimo tarnyba (FNTT) susijęs
skandalas. Jau dvi sa vaites FNTT
klausimas vyrauja vie šojoje erdvėje,
prie Prezidentūros pro  testuoti susi-
rinko tūkstantis žmo nių, klausiama,
ar smuks „tefloni nės” prezidentės
(esą prie jos nelim pa jokia kritika)
populiarumas, ar žlugs Vyriausybė.
Siūlomi įvairūs aiškinimai, kodėl iš
pareigų atleisti FNTT direktorius
Vitalijus Gailius ir jo pavaduotojas
Vytautas Giržadas, kas atsakingas už
šį nutarimą, ar tai buvo sąmoningas
mėginimas sužlug dyti instituciją,
kuri veiksmingai ko voja su korupci-
ja.

Teorijų yra daug ir įvairių, ko -
mentarų net daugiau, bet neginčija -
mų faktų – gana mažai. Žiniasklai da
bando kaupti faktus, sukurti tiks -
lesnę įvykių eigos kroniką, atkreipti
dėmesį į nenuoseklumus bei spragas
ir taip sukurti pagrindą raciona les -
nėms diskusijoms. Išaiškinta, kad
raš tas, kurį Valstybės saugumo de -
partamentas (VSD) davė visiems
trims pirmiesiems valstybės asme -
nims, buvo parengtas ir perduotas
gruodžio pabaigoje, ir kad tik vidaus
reikalų ministras Raimundas Palai -
tis vasario 14 d. gavo antrą VSD raštą,
kuriuo remiantis buvo pa nai kinti
FNTT vadovų leidimai dirbti su slap-
ta informacija. Pasak Palaičio, raštas
buvo su žyma ISS (išslaptinti subjek-
to sutikimu), todėl esą nebuvo galima
pateikti šio rašto premjerui ir ki-
tiems valstybės vadovams.

Ministro aiškinimas kelia abejo -
nių. Jei antrojo VSD rašto paskirtis
buvo pranešti viršininkui Palaičiui
apie tyrimų rezultatus, kodėl Palaitis
informacijos neperdavė premjerui ir

kitiems valstybės vadovams, kad jie
geriau suprastų, kokiu pagrindu jis
imasi sprendimo? Jeigu galima tokį
raštą išslaptinti tik VSD sutikus, ko -
dėl jis neprašė to leidimo, kurį vei-
kiausiai būtų gavęs? Sunku tikėti,
kad yra teisinė norma, kuri draudžia
perduoti dokumentą premjerui, tie-
siogi niam vidaus reikalų ministro
virši ninkui. Bet jei tokia būtų, reikia
ne delsiant ją pakeisti. Vidaus reikalų
mi nisterija negali tapti privačia mi -
nistro ar partijos valda. Sunku tikėti,
kad prezidentė nematė ar jai nebuvo
pranešta apie antrąjį raštą, bet tokiu
atveju dar labiau akivaizdu, jog duo -
menų įslaptinimo normos yra netin -
kamos.

Vasario 8 d. Palaitis pareiškė
nepasitikėjimą Giržadu ir nurodė,
esą jis du kartus buvo tirtas poligrafu
ir abiejų tyrimų rezultatai buvo ne -
palankūs. Palaitis reikalavo, kad
FNTT vadovai imtųsi atsakomybės.
Giržadas neatsistatydino, Gailius at -
si sakė atstatydinti jį. Palaitis atleido
abu. Atkreipiu dėmesį į šį atvejį, nes
teigiama, kad Palaitis siekia sužlug -
dyti FNTT, nes ši pradėjo tirti liberal-
centristų ryšius su šešėline ekonomi-
ka ir nusikalstamu pasauliu. Gailiui
tenka tarpininko vaidmuo priežas -
tin gumo grandyje. Jei Gailius būtų
pri taręs reikalavimui atstatydinti
Gir žadą, Palaitis nebūtų turėjęs prie -
žas ties, gal dingsties paleisti Gailių,
ir to kiu atveju FNTT vadovavimas
bū tų likęs Gailiaus rankose. Taigi

Gailiaus ištikimybė Giržadui turėjo
svarbų vaidmenį įvykių eigoje. Ga -
lima aiš kinti įvykius kitaip: esą Pa -
laitis gud riai sužaidė, žinojo, kaip
Gailius rea guos, tad paspendė spąs-
tus, kad galėtų abu atleisti ir tuo su -
žlugdyti FNTT darbą. Kuris varian -
tas labiau įtikimas?

Kaip minėta, kritikai iš pradžių
Palaičiui suvertė pagrindinę atsako -
mybę už vadovų pašalinimą. Dabar
gana patikimi šaltiniai teigia, kad
pre zidentė tiesiog įsakė Palaičiui at-
leisti Gailių ir Giržadą, kad Palaitis
iš pradžių priešinosi, bet ilgainiui
nusileido. Šiuo atveju esu linkęs pa -
tikėti savo šaltiniais. Jei prezidentė
suvaidino svarbų vaidmenį, gerokai
susilpnėja teorijos, kurios į pirmą
planą iškelia liberalcentristų ryšius
su šešėliniu verslu. Galima reikšti
įvairių priekaištų prezidentei – kad ji
perdėm kategoriškai kalba, daro sku-
bius nutarimus, pasirinko netinka-
mus patarėjus, kartais yra pernelyg
patikli, tad ir manipuliuotina – bet
niekas negali jos kaltinti ir prikišti
nusikaltėlių protegavimo.

Gerokai skeptiškiau vertinu ke -
lias kitas teorijas, kurios, be to, dar
apipinamos įvairiais gandais. Pavyz -
džiui, kad visi signatarai, kurie daly-
vavo mitinge Simono Daukanto aikš -
tėje, užsuko į Prezidentūrą ir patys
pasisiūlė nedalyvauti, jei bus pa ten -
kinti jų prašymai. Netikiu, kad taip
elgtųsi toks užkietėjęs maištininkas
kaip Bronislovas Genzelis. Netikiu ir

visagaliu VSD, gebančiu lemti gy ve -
nimo raidą, kaip jis darė Gedimino
Kirkilo Vyriausybės bei Valdo Adam -
kaus antros kadencijos metais. Ne -
abejoju, kad VSD istorijoje yra per
daug juodų puslapių. Tačiau patiki-
mi žmonės aiškina, kad VSD gene-
ralinis direktorius Gediminas Grina
gerokai išvalė vadovaujančius VSD
kadrus, ir nors liko „draugų drau-
gelių”, jie nė ra aukščiausio rango.
VSD sparnai yra gerokai apkarpyti,
atimta ikiteisminio tyrimo funkcija.
Galima pri durti, jog VSD pateikė
įslaptintą raštą su pasiūlymu greitai
spręsti. VSD tiesiog neuždraudė
Gailiui ir Giržadui dirbti su įslaptin-
ta medžiaga, nors būtų galėjęs pats
tai daryti. Vasario 25 d. Palaitis sakė,
kad „sprendimą priėmiau aš, mano
ini ciatyva, remdamasis tuo raštu”.
Sunku VSD suteikti bene vyraujantį
vaidmenį. Tiesa, Grina atliko meškos
patarnavimą, neaiškiai kalbėdamas
apie VSD raštus pirmiesiems valsty-
bės žmonėms. Ar jis tik suklupo, ar
jis sąmoningai klaidino viešąją nuo -
monę? Vieni manys vienaip, kiti ki -
taip, priklausant nuo jų išankstinių
nuostatų. Esu linkęs manyti, kad jis
tik neatsargiai prabilo.

Iš pradžių ketinau pavadinti šį
komentarą „FNTT sąmokslų teorijų
gniaužtuose”. Po Palaičio, Algio Čap -
liko ir ypač Arūno Valinsko kalbų
vasario 25 d. liberalcentristų tarybo-
je nebegaliu to daryti, nes atrodytų,
kad pritariu jų nuomonei. Iš tiesų jie
rez ga naują savo sąmokslo teoriją. Vi -
same šiame reikale padaryta daug
skubotų sprendimų ir klaidų. Žmo -
nės pagal savo skonį spręs, ar tai pik-
tos valios ir nešvarių rankų išdava,
nes kol kas nėra pakankamai duome -
nų duoti vienareikšmį atsakymą į
dau gelį klausimų. Veikiausiai Gai -
lius ir Giržadas buvo neteisingai at -
leisti ir, ko gero,       Nukelta į 15 psl.
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FNTT skandalas – 
tarp gandų ir tikrovės
KĘSTUTIS GIRNIUS

Net po šešių dešimčių me tų ma -
lo nu prisiminti vaizdą: salėje
apie trys šimtai žmonių, visi

žvalūs, vik riai mėto žvilgsnius, ener-
gingai kalba si, nuo vieno pašnekovo
skuba prie kito. Ar tai – viena artima
šeima? Gal, nes net truputį panašūs.
Liesi vei dai, rimties užpiltos akys,
skirtin gesnės aprangos nei gatvėje
sutinka mų praeivių.

Ne, tai – ne gausi šeima. Tai buvę
benamiai, DP lietuviai. Nei giminės,
nei pažįstami, o įvairių stovyklų Vo -
kietijoje buvę įnamiai, suskubę į JAV
atkeliauti. Pirmą kartą subėgo į susi -
rinkimą Philadelphia mieste. Kiek
artumos, kiek atvirumo tarp sveti -
mų... Ideali bendrija, kurioje jautiesi
visiškai saugiai.

Ideali, nes visus sieja svarbus ry -
šys: pastogės, darbo, duonos rūpestis.
Todėl ir apsikeitinėja žiniomis – yra
butas palėpėje, uoste priima vyrus
cuk  raus maišams nešioti, žydas iš
Lietuvos turi siuvyklą ir samdo mo -
teris. Draugiški, paslaugūs vienas
kitam, nes reikia kabintis į gyvenimą
naujoje, gal net keistoje aplinkoje. Ir
dar vienas ryšys – jie visi lietuviai.
Tarp lenkų, turkų, rusų taip nesi-
jaus tų.

Iškriko narsieji susibūrėliai iš
su sirinkimo, vėliau – ir iš nuoširdaus
bendravimo. Juk kiekvienas pakliu-
vo į skirtingas sąlygas, be to, anks -
 čiau ieškota duona jau buvo pelnoma,
liko tik vienas to įspūdingo susibūri-
mo ryšys – lietuviškumas. Kad po pa -
saulio platybes ir gyvenimo įvairu-
mus mėtantis šis ryšys visiškai nesu -
irtų, sušaukta Lietuvių Bendruome -
nė (LB). Tai oficialus skėtis, po ku-

riuo galima glaustis, arba bėgti nuo
jo šalin, jei sąžinė taip įsako. Laisvas
pasirinkimas. Į Philadelphia susirin -
kimą 1949 m. rudenį skubėjo visi, kas
apie jį išgirdo. Skatino nauda, kartais
galingesnė už sąžinę.

„Pasaulyje pakrikę lietuviai su -
da ro vieningą Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę” – tai sakinys iš Lietu -
vių Chartos. Kai Vokietijos DP sto -
vyk lose, ieškant benamiams kokios
nors švieselės ateity, pasigirdo pir-
mieji svarstymai apie Bendruomenę,
man, 25 metų žmogiukui, sutrinkčio-
jo širdis. Apgaubė džiaugsmas, kad
gal netapsime pasaulio mindžiojama
rasa, kritusia svetimose vejose tai
vie nur, tai kitur. LB mintis pra skaid -
rino ap si niaukusią benamio nuotai -
ką. Lie tu viai sudaro Bendruomenę,
sudaro vieną šeimą... Už šį planą
pagarbiai žvelgiau į mūsų vadovus,
besistengian  čius mąstyti ir pamiršti
ideologijų (Vliko, Vlako, Šefo) skirtis.

Tada LB įtikėjau. Ir visą amžių ją
laikiau lietuviškos gyvybės telkėja
bei tausotoja – lyg tasai pradžioje mi -
nėtas naujakurių susirinkimas, į ku -
rį visi skubėjo, kuriame visi jautėsi
savi, nuoširdūs, paslaugūs. Žinoma,
tai nepasiekiamas idealas, nes tarp
„visų” yra daug nenorinčių „visais”

būti. Tačiau be šio idealo liktume
pakrikėliais klajūnais, nelaimėliais.

LB savo darbuose susilaukdavo
didelių sunkumų, sukeltų žmogiškų
slidinėjimų, skirtingų darbo aplinky-
bių atskiruose kraštuose ir nuolat be -
sikeičiančių sąlygų. Štai emigracija
iš DP stovyklų. Štai dešimtmečių LB
pastangos padėti okupuotai Lietuvai.
Štai nepriklausomybės paskelbimo
džiaugsmas ir šurmulys. Štai prapliu-
pusi emigracija iš Lietuvos. Tai lyg
žemės drebėjimai, purtę LB gyveni -
mą. Ar spėta į šiuos sukrėtimus rea -
guoti? Ar šiandien LB pakankamai
juda, ar suskubo įtilpti į jai laiko
skirtus rėmus?

Ji laikosi, bet jau atėjo metas
nau jai įvertinti sąlygas, kurios įvai -
ruoja pagal kraštus. Pvz., JAV dar
yra save lietuviais laikančių pirmo-
sios emigracinės bangos palikuonių
(ypač tarp Lietuvos vyčių). Buvusieji
DP, sudarę LB pamatus, baigia persi-
kelti amžinybėn. Sensta ir jų vaikai.
Be to, baigę mokslus jie pakriko į
visas puses, vy ko ten, kur stūmė pro-
fesija. Nors dau guma jų gerbia savo
kilmę, tačiau išsibarstymas sunkina
veiklą. Jų vai kai dažnokai supranta
ir pagraibo mis kalba lietuviškai, lan-
ko stovyklas, net į Lietuvą nuvažiuo-

ja ir grįžę gražiai apie ją šneka. O vė-
liausieji imig rantai, gausūs ir apsuk-
rūs, bet paslaptingi ir nieko nepasi-
tikį? Tau tiškai gyvų žmonių yra, ta-
čiau jie – lyg vėjo gainiojami lapai.

Kita naujiena – beveik visuose
kraštuose yra Lietuvos valstybės am -
basadoriai, konsulai, įgaliotiniai. Jie
taip pat rūpinasi piliečių, tarp ku-
rių – daugiausia lietuviai, reikalais.
Tai kokie šių institucijų ryšiai su LB
darbuotojais? Ar tartasi, ar kalbėta,
ar skirstytasi uždaviniais? LB darbų
aplinka kasdien darosi sudėtingesnė,
todėl yra privalu rimtai peržiūrėti
pastangų kryptis.

Kas turėtų šią reviziją atlikti?
Kiekvieno krašto LB turi vadovus ir
Tarybas. Jos savo pareigas žino ir tu-
rėtų vykdyti – svarstyti lietuvių su -
būrimo priemones, ieškoti pranašų,
ypač tarp vėliausių imigrantų. PLB
dalyvauja bendrame komitete su Lie -
tuvos Respublikos Seimu. Kiek ten
tariamasi pag rindiniu klausimu –
dėl tautinio išli kimo? Kaip turėtų
bendrauti LR ats tovybės su kraštų
LB? Nors Seimo ir šio komiteto na-
riai keičiasi, bet geros mintys išlieka.

Iki šiol nebuvo girdima, kad pa -
našūs klausimai būtų gvildenami
PLB ir Seimo susitikimuose. Viską
tem do dvigubos pilietybės šnekos,
kur dažnai painiojamas patriotizmas
su nauda. Žinoma, kiekvieno asmens
mintyse patriotizmo ir naudos san-
tykis yra skirtingas.

Sentimentaliai tariant, LB mūsų
padangėn atėjo tarsi aušra. Jos die-
nai negalime leisti vakarop pakrypti.
Pagalbon kviečiami gudrieji, išradin -
gieji, pranašai ir net burtininkai.

Lietuvių Bendruomenei
reikia burtininkų

VYTAUTAS VOLERTAS



generolo Arvydo Pociaus sveiki ni-
mą, kartu išsakydamas ir savo lin kė-
jimus. 

Pagrindinei kalbai buvo pakvie s-
tas Mečys Šilkaitis. Prelegentas pa-
stebėjo, kad tai nebus paskaita, o
greičiau apmąstymai Nepriklauso-
mybės šven tės proga. Trumpai ap-
žvelgęs praeitį, kiek ilgiau sustojęs
ties lietuvių charakterio apžvalga,
kalbėtojas pateikė šių dienų Lietuvos
pasiektų darbų suvestinę, pastebėjo,
kad tau tinę kultūrą pradeda užgožti
nauja, moderni amerikietiška kultū-
ra ir su ja susijusios negerovės. Savo
pranešimą baigė žodžiais: „Šven-
čiant šią Vasario 16-ąją ateityje ma-
tau Lietuvą augančią, stiprią, de-

mokratiniais principais pa remtą, tei-
sinę valstybę, lygiavertę ir gerbiamą
narę Europos valstybių su dėtyje.
Kartu sveikinu tuos, kurie dir  ba tau-
tinės kultūros baruose ir stengiasi
išlaikyti ir puoselėti tai, kas yra savi-
ta, amžiais tobulinta ir bū din ga mū-
sų tautai.”

Pirmininkė minėjimą baigė per-
skaitydama JAV Lietuvių Bendruo -
menės kreipimąsi, kuriame nurodo-
mi ateities darbai ir prašoma para -
mos juos vykdant. Minėjimo metu
LB darbus rem ti surinkta 1,040 dol.
aukų. Visiems su stojus, minėjimas
baigtas Mairo nio daina ,,Lietuva
brangi”.
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Hartford,�CT

TeLKiNiai

St.�Petersburg,�FL

Šiemetinis Nepriklausomybės
 minėjimas gerokai skyrėsi nuo
ankstesnių. Pirmiausia buvo

pasikliauta savomis jėgoms ir, tau-
pant išlaidas, nekviesta kalbėtojų iš
ki tų vietovių. Antra, minėjimas su si -
dėjo iš trijų dalių, ir, tenka pripažin-
ti, jis buvo puikus, sutraukęs gausų
skaičių apylinkės lietuvių ir svečių.
Salė buvo užpildyta nuo scenos iki
pat durų, tai priminė buvusius gerus
laikus.

Pirma minėjimo dalis prasidėjo
su šv. Mišių auka Švč. Jėzaus Vardo
bažnyčioje, Gulfport. Mi šias aukojo
net keturi kunigai: du mū sų nuola-
tiniai – kan. Bernardas Talaišis ir dr.
kun. Matas Čyvas ir du atostogaujan-
tys svečiai – kun. Augus tinas Sima-
navičius, OFM ir prel. Algi  mantas
Bartkus iš New York. Prie altoriaus
patarnavo Marijus Maks vytis ir
Ligija Maksvytytė. Mu zikinę Mišių
dalį atliko Šv. Judo katedros var-
gonininkė Genevieve Green ir grupė
balsingų Lietuvių klubo moterų. Šią
da lį planavo ir organizavo Angelė
Kar nienė. 

Po pamaldų visi vyko į Lietuvių
klubą minėjimui ir pietums. Po
trum po pirmininkės Vidos Meiluvie-
nės žodžio antrą minėjimo dalį tęsė
litua nistinė mokykla „Saulutė’’. Mo-
ki niams išsirikiavus scenoje buvo
su  giedoti Amerikos ir Lietuvos him-
nai. Giedant Lietuvos himną visi mo -
ki niai – nuo mažiausio iki vyresniojo
–  prisidėjo. Jūratė Navic kie nė per-
skaitė Nepriklausomybės paskelbi-
mo aktą, kiekvienas moki nukas buvo
pakviestas atsakyti į klausimą „Kas
yra Lietuva?” Atsa ky mai buvo įdo-
mūs. Marijus Maks vytis padeklama-
vo Vytės Nemunėlio eilė raštį „Graži,

tėvyne, mano’’. Tuo ir baigėsi antroji
dalis, prasidėjo pietūs.

Po pietų ir pabendravimo pirmi -
ninkė pakvietė visus susikaupti tre -
čiajai minėjimo daliai. LR garbės
kon sulas Algimantas Karnavičius
per skaitė Lietuvos Respublikos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės svei -
ki nimą užsienio lietuviams. Pirmi-
ninkė Mei luvienė pastebėjo, kad pie-
tuose ir minėjime dalyvauja Vasario
16-osios sig nataro Vileišio dukra ir
pa kvietė ją atsistoti ir priimti visų
sveikinimą plojimais. Po to ji pakvie-
tė pulk. lt. Saulių Paliulį, Lietuvos
ats to vą Centro komandos būstinėje,
McDill oro bazėje, Tampa, kuris per-
davė Lietuvos kariuomenės vado

MEČYS ŠILKAITIS

Paminėta Vasario 16-oji

Vasario 19 d., sekmadienį, JAV
LB Hart ford apylinkės valdy-
ba surengė Ne priklausomy-

bės minėjimą. Ren gi nys prasidėjo šv.
Mišiomis Švč. Trejy bės bažnyčioje.
Mišių metu giedojo choras, vado vau -
jamas muziko Jurgio Petkaičio. Mi -
šias lietuviškai laikė kun. Azaro, do -

mininkonas iš New York, pakviestas
Eugenijaus Žiūrio. 

Po Mišių vyko mi nėjimas, prieš
kurio pradžią buvo ren kamos aukos
Lietuvių Bendruo me nei, taip pat na-
rio mokestis. Mi nėjimą vedė apylin-
kės pirmininkė Da nutė Grajauskie-
nė.

Rezoliuciją perskaitė valdybos
narys Linas Banevičius. Įdomiai pa -

Pasisekęs minėjimas 

Į minėjimą atvyko ir seniausias Hartford apylinkės narys 94 metų Jonas Pakalnis. 

,,Saulutės’’ mokinukai, atlikę programą Vasario 16-sios minėjime. Kairėje mokytoja Rasa Kay, dešinėje – mokyklos vedėja Jūratė
Navickienė.                                                                                                                                                                                       Ksavero Adicko nuotr.

kalbėjo dienos prelegentė, Waterbu-
ry LB apylinkės pirmininkė Laima
Reiss, po kalbos pakviesdama daly-
vius atsistoti ir, susikabinus ranko-
mis, prisiminti Bal tijos kelią į laisvę.
Toliau muzikas Petkaitis vedė ben-
drą dainavi mą. Sudainuota ,,Žemėj
Lietuvos” ir ,,Lietuva brangi”. 

Po minėjimo visi buvo pakviesti
pa  sivaišinti ,,Kavos klubo” paruoš-
tais užkandžiais, kuriuos paruošė R.
Žiūrienė ir L. Sawka su kelių kitų
mo terų pagalba. Užkandžių metu bu-
vo galima nusipirkti lietuviškų pre -
kių, kurias pristatė Laurynas Mi se -
vi čius su žmona Eugenija.

DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ

Minėjimą surengė JAV LB Hart ford apylinkės valdyba.
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New�Jersey,�NJ

Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas New York Valde-
maras Sara pinas su žmona

Vyte praėjusį savaitgalį dalyvavo
Valstybės atkūrimo die nos minėji-
muose, vykusiuose New Jersey vals-
tijoje.

Vasario 25 d., šeštadienį, Vasario
16-osios šventė paminėta Jackson
mieste kartu su Centrinio ir Pietų
New Jersey Lietuvių Bendruomenės

nariais. Generalinis konsulas, svei -
kin damas gausiai susirinkusius tau-
tiečius, kvietė burtis naujiems dar-
bams Tėvynės ir jos žmonių labui ir

šiais darbais rašyti modernios ir
kles tinčios Lietuvos istoriją. Dėko da -
mas už pastangas lietuvybei remti ir
puoselėti, jis linkėjo visiems stip -
rybės ir vienybės. ,,Mes turime būti
stip rūs ir vieningi, nes esame atsa -
kingi už tą istoriją, kurią paliksime,
nes esame atsakingi už tai, kokią val-
stybę išauginsime. Tad ir auginkime
ją savo talentais, žiniomis, gražiais
darbais’’, – kalbėjo Sarapinas.

Po oficialaus minėjimo, kurio

me tu Centrinio New Jersey LB pir-
mininkė Rasa Miliūtė apdovanojo
aktyviausius bendruo me nės narius,
prasidėjo Užgavėnių šventė, kurioje

Valstybės atkūrimo dienos minėjimai New Jersey valstijoje 
visus linksmino Laši ninis su Kana-
piniu, vyko blynų kepimo ir mįslių
minimo varžybos, imp ro vizuotos žir-
gų lenktynės, lietuviš kų vestuvių
šventė, o žiema buvo iš va ryta iš kie-
mo, tradiciškai sudeginant Morę.

* * *
Vasario 26 d., sekmadienį, Eliza -

beth mieste Valstybės atkūrimo die -
ną minėjo Šiaurinio New Jersey lie -
tu viai. Po Mišių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje visi rinkosi į parapijos sa -
lę, kurioje vyko iškilmingas minėji-
mas. Jo dalyvius sveikino Elizabeth
LB apylinkės pirmininkas Laury nas
Misevičius ir Elizabeth miesto meras
J. Christian Bollwa ge.  Pagrindinis
pranešėjas – gen. konsulas Valdema-
ras Sarapinas pasidžiaugė prasmin-
gais darbais ir pasiekimais, kuriais
šiandien Lietu va gali didžiuotis prieš
visą pasaulį. Savo pranešime svečias
kalbėjo apie Lietuvos narystės NATO
ir ES naudą, Lietuvos karių misiją
Afganistane, NATO oro policijos mi -
siją Baltijos valstybėse, sėkmingą
Lietuvos pirmininkavimą Demokra -
ti jų Bendrijai bei Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo organizacijai,
pasirengimą 2013 m. antrajame pus-
metyje pirmininkauti Europos Są -
jun gos Tarybai bei siekį 2014–2015 m.
tapti Jungtinių Tautų Organizacijos
Saugumo tarybos nare. Sarapinas
taip pat pristatė Lietuvos Vyriau sy -
bės žingsnius įtvirtinant valstybės

energetinę nepriklausomybę, jos
veiks  mus gerinant ekonominę pa -
dėtį, vystant moderniąsias technolo -
gijas, pritraukiant į Lietuvą už sie-
nio, visų pirma – JAV įmonių investi-
cijas, pasiekimus transporto, turiz-
mo, mobiliųjų technologijų srityse.

Meninėje programos dalyje kon-
certavo New Jersey vaikų choras
,,Varpelis’’ (vadovė Birutė Mockie -
nė), lituanistinės dr. V. Kudirkos mo -
kyklos auklėtiniai bei Centrinio New
Jersey tautinių šokių grupė ,,Viesu -
las’’ (vadovė Džaneta Bublienė).

LR gen. konsulato 
New York info

Šiauriniame New Jersey vykusio minėjimo akimirkos: šokių koletyvas ,,Viesulas’’, vaikų choras ,,Varpelis”.

Centrinio ir Pietų New Jersey Užgavėnių šventė.

Valstybės atkūrimo dienos minėjime kal-
ba LR gen. konsulas Valdemaras Sarapinas.

Madison�ir�Baraboo,�WI

Madison lietuviai Vasario 16-
osios minėjimą šventė Capitol Lakes

Se nior Center. Į minėjimą buvo pa -
kviesti ir to centro gyventojai. Ma -

Nepriklausomybės savaitė
dison-Vilnius Sister Cities preziden-
tė Milda Aksamitauskienė papasako-
jo apie mūsų dviejų nepriklausomy-
bių – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
– reikš mę, susirinkusiems buvo pa-
rodytas filmas ,,Lie tu va. Statusas –
nepriklausoma”, at siųs tas Lietuvos
Respublikos genera li nio konsulato
Čikagoje. Amerikie čiai buvo pavai-
šinti, kaip namie gamintu sūriu,
šakočiu ir juoda duona. 

Vaikų lietuvių tautinių šokių
grupės ,,Žaibutis” šokėjos Vasario 16-
ąją šventė su tėvais per šokių repeti-
ciją Baraboo miestelyje. Šokėjų tėvai,
ku rie yra amerikiečiai, stipriai re-
mia ,,Žai butį” ir džiaugiasi, kad jų
duk ry tės mokosi lietuviškų šokių.
Šokėjos ir tėveliai ir gi buvo pavaišin-
ti lietuvišku valgiu – koldūnais, ku-
rie visiems labai pati ko. 

Mūsų Nepriklausomybės savaitė
pasibaigė su skautų programa Bara -
boo. Jos metu Elise Petrulytė Etzwei -
ler ir jos dukrytė, ,,Žaibučio” šokėja
Zoe Oskirko Etzweiler paruošė keletą

rodinių apie Lietuvą ir vaišino lietu-
višku patiekalu kugeliu.

Parengė Nijolė EtzwilerElise Petrulytė Etzwei ler su dukra Zoe Oskirko Etzweiler.

Milda Aksamitauskienė. 
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sKaUTYbĖs KeLias

Pas Washington, DC židinietes
lankėsi garbinga viešnia 

Washington, DC skautės židi-
nie tės 2012 metus pradėjo
sau sio 22 d. su sueiga, ku-

rios metu apsilan kė garbinga vieš-
nia. Sesė Audronė su eigą pradėjo pri-
statydama garbingą svečią – Liną Pa -
vilionienę, kuri yra šeštoji po Lie tu -
vos Nepriklausomybės atgavimo Lie -
tuvos ambasadoriaus JAV žmona, ke -
turių sūnų motina, iš kurių jau du –
vyresnysis Augustinas ir jaunesny-
sis Dominykas – yra skautai, skauto
įžodį davę pereitų metų Washington,
DC skau tų suruoštoje Kaziuko mugė-
je. Pavilionienę pasveikino me visų
sesių vardu įteikdamos medžio su
gintaru skulptūrėlę ,,Gabijos liep-
sna” (menininko Mindaugo Jankaus -
ko kūrinys)  bei gražią gėlių puokštę.
Prisiminėme pirmojo po Lietuvos
Ne priklausomybės atgavimo amba-
sadoriaus Stasio Lozoraičio, jaun.
žmoną,  mūsų ,,Židinio” garbės narę
a. a. Da nielą Lozoraitienę, kuri mirė
2010 m. gruodžio 23 d. Buvo perskai-
tyta iš trau ka iš pereitų metų ,,Skau-
tų aide” paskelbto išsamaus straips-
nio apie  šią nepaprastą  asmenybę.

Sesė Audronė pakvietė seses pa-
galvo ti, kokią įtaką skautybė padarė
jų gyvenime, pamąstyti, kokia meilė
ir bendra skauta vimo draugystė mus
sieja, būnant šios lietuviškos ir viso
pasaulio skau čių seserijos šeimos
narėmis. 

Šiais metais kaip tik yra švenčia-
mi 102 metai nuo skautybės judėjimo,
kurį pradėjo lordas Baden Powell
1909 m. Anglijoje, įkū rimo. Sesė Aud-
ronė ragino prisi min ti ir pergalvoti
skaučių šū kį ,,Dievui, Tėvynei ir
Artimui”, ku riame glūdi visa skauty-
bės ideologija. ,,Mūsų tarti įžodžio
žodžiai tarnauti Tėvynei, – sakė ji, –
tapo viena iš didžiausių mū sų už-
duočių, mūsų tėvams ir daugu mai
mūsų pačių pasitraukus iš Lie tuvos,
gyvenant Vokietijos pabė gė lių sto-
vyklose, 1949–1950 m. at vykus į Ame-
riką.”  Pasak sesės Audronės, skauty-
bė buvo tai, kas jungė mus, ta tąsa iš
Nepriklausomos Lietuvos. Skautybė
nuo pir mų skautavimo dienų skiepi-

jo ir mo kė mus meilės Lietuvai, gi-
laus patriotizmo. ,,Mes, skautės, savo
pareigą dirbti Lietuvos laisvei ir jos
žmonėms esa me atlikę ir galime at-
sirišti savo ‘Tė vynės meilės mazgelį’
kaklaraiščio kampelyje kaip buvo
mums paaiškinta mūsų pirmame
įžodyje, ‘tiktai su grį žus į laisvą Lie-
tuvą galėsime šį maz gelį atrišti’”, –
sakė sesė Audronė.

Sueigos vedėja priminė, kad
prieš 20 metų Washington, DC iš Lie -
tuvos apsilankė pirmi skautai. Ji per-
skaitė iš trau ką iš straipsnio ,,Wa-
shingtoną ap lanko ypatingi svečiai”
(,,Skautų ai das”, 1989 m. rugpjūtis).

1989 m. rugpjūčio 1 d. 2:30 p. p.
Washingtono skautai ir skautės pra -
dėjo uniformuoti rinktis į Dulles aero-
uostą.  Mes laukėme mūsų garbingų
svečių iš Lietuvos: Vyriausio skauti -
nin ko Rimanto Ulevičiaus, jo pava -
duo tojo Laimio Daujotos, Vyriausios
skautininkės pavaduotojos Monikos
Ginciūtės ir Kauno LSS atstovės Luk-
recijos Malkevičienės. Pamatėme gru-
pelę, žaliais marškinukais apsivil -
kusią, jų vadas – kuprinę ant pečių
už sidėjęs. Supratome, kad tai mūsų
lauk tieji svečiai. 

Koks džiaugsmas mums ir jiems
susitikti. Sveikino mės skautiškais sa-
liutais, vienas ki tam pagarbą atiduo-
dami. Buvo jaudi nantis momentas,
nes pagaliau ir mes, šio krašto Ame-
rikos lietuviai skautai, sulaukėme
brolių ir sesių skautų iš mūsų myli-
mos, vėl atbundančios Lietuvos.  

1989 m. rugpjūčio 2 d. 9:00 val. ry -
to. Netoli nuo Washingtono miesto
Fredrigsburg, VA vyko 12-toji ,,Boy
Scouts of  America Jamboree”. Puiki
proga mūsų svečiams iš Lietuvos pa-
matyti ir pajusti, kas yra skautavi-
mas Amerikoje bei pasaulio skautų
šei moje. Dviem automobiliais paju dė -
jome į stovyklą. Ši Amerikos Skautų
Jamboree vyko A. P. Hill Amerikos ka -
riuomenės bazėje. Tik mums įvažia-
vus į bazę, prieš akis atsivėrė lau kai,
pilni pristatytų automobilių. Tai buvo
pirma stovyklos lankymo die na.  Su-
pratome, kad mes atvažiavome į didelį
skautų miestą.        Nukelta į 15 psl.

V. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ

Sėdi (iš k. į d.): Al dona Kindurienė, Audronė Pakštie nė, Lina Pavilionienė, Irena Jankaus -
kienė; stovi: Vida Cijauskienė, Regina Galinaitienė, Teresė Landsbergienė, Meilė Mic-
kienė, Janina Čikotienė ir  Gražina Blekaitienė.                                Broniaus Čikoto nuotr. 

Koldūnai – vienas iš mėgsta-
miau sių lietuviškų patiekalų.
Jau kelinti metai Čikagos lie-

tuvių skautai ir skautės susirenka
gaminti koldūnus artėjančiai Kaziu-
ko mugei. Galima sakyti, kad Čika-
gos skautai yra patyrę skaniausių
koldū nų gamintojai, nes jie ne tik ga-
mina koldūnus Kaziuko mugei, bet
prieš dvejus metus pradėjo gaminti
koldū nus vasaros stovyklai.

Š. m. vasario 12 d., sekmadienį,
ne mažas būrys skautų su sirinko Pa-
saulio lietuvių centro, Le mont, IL,
pagrindinės salės virtuvėje gaminti
skaniausius koldūnus artė jančiai
tradicinei skutų Kaziuko mu gei.
Kaip ir kasmet, skautai į talką padėti
gaminti skaniausius koldūnus pa-
prašė sesės Karaliūnienės. Dėkojame
jai už sutikimą parodyti, kaip reikia
gaminti koldūnus. Dėkoja me sesei
Rūtai Kirkuvienei, kuri mums visuo-
met superka reikalingus produktus
koldūnams. 

Darbas prasidėjo. Man ir mano
dukrai Olivijai teko paruošti mėsą
koldūnams. Sumaišius mėsą, pačiu
laiku – tešlą paruošti – atvyko sūnus
Teriukas ir vyras Terry. Po truputį
rin kosi skautai, kol virtuvėje visi
nebetilpome.

Minkėme tešlą. Darėme mėsos
ku kuliukus. Darbas smagus, kai
kompanija gera. Net mažiausios
„Auš ros vartų/Kernavės” tunto
paukš  tytės atėjo į pagalbą ir darė
mėsos kukuliukus. Kaip smagu buvo
matyti tiek jaunimo ir tėvelių, susi -
rinkusių koldūnus gaminti. 

Laikas bėga, bet mėsos dar liko.
Dar kukulius reikia daryti, tešlą
min kyti. Kada baigsis, niekas nežino
ir niekam nesvarbu, nes visi dirbame
drauge, linksmai. Koldūnai padės
padidinti mūsų pajamas, kad sesės ir
broliai galėtų toliau augti lietuviško-
je skautiškoje šeimoje, toliau tobulin-
ti sa vo skautiškas žinias.

Pagaliau darbas baigtas. Visa
mėsa sunaudota, visa tešla suminky-

ta. Kiek koldūnų padarėme, kad taip
ilgai užtruko? Kitą dieną, pirma-
dienio rytą, ke letas sesių ir brolių
susirinko suskai čiuoti, kiek tų kol-
dūnų paga mi nome. Turėjome laukti
pirmadienio ryto, nes koldūnai tu-
rėjo sušalti, kad, įdėjus juos į maišus,
nesuliptų. Pradė jo me skaičiuoti: vie-
nas šimtas, du šimtai, tūkstantis,
6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000... Čia
jau ir turėjome baigti skaičiuoti, juk
dažniausiai pagaminame apie 10,000
kol dūnų. Bet šįkart mes čia nesusto-
jame. Vienuolika tūkstančių, 12,000,
13,000... Pagaliau baigėme skaičiuoti.
Iš viso – 14,250! Nesitikėjome tiek
paga minti. Per 14,000 tūkstančių – tai
re kordinis skaičius! Užtat dabar
užteks koldūnų visiems apsilankiu-
siems Ka ziuko mugėje. 

Dėkojame visiems, kurie prisidė -
jo prie koldūnų gaminimo. Širdingai
dėkojame sesei Karaliūnienei ir sesei
Kirkuvienei, kurios mums vi sa dos
padeda skaniausius koldūnus paga-
minti.

Kviečiame visą visuomenę apsi-
lankyti artėjančioje, Čikagos lietu-
vių skautų ruošiamoje Kaziuko mu-
gėje, kuri vyks sekmadienį, kovo 4 d.,
Pa saulio lietuvių centre, Lemont, IL.

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

Washington, DC skautų Kaziuko mugė vyks kovo 24 d., šeštadienį, nuo 12
iki 4:30 val. p.p. Latvian Hall (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850).

Kiek koldūnų?!
S. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Taip gaminami skaniausi koldūnai artėjančiai Kaziuko mugei.
Aušros Jasaitytės Petry nuotr.
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Vytės Nemunėlio 
gimtadienis

Mūsų taip pat niekas nepažįsta. 

Patys mažiausieji atėjo į mokytojų kambarį padėti mokytojoms ,,išvaryti žiemą iš
kiemo”.                                                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.                                                                       

Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena
Buvo meškinas rudnosis,
Rudnosienė – jo žmona. 

Kas nėra girdėjęs šio eilėraštuko
apie gražią meškinų šeimynėlę? O ar
žinote, vaikai, kas jį parašė? Taip
taip – Vytė Nemunėlis. Tokiu slapy-
vardžiu eilėraščius vaikams pasi-
rašinėjo žinomas lietuvių išeivijos
poetų Bernardas Brazdžionis. Poetas
yra parašęs 16 knygų vaikams. Šių
metų vasarį jam būtų sukakę 105-eri.
Deja, jau dešimti metai jis ilsisi
Kauno Petrašiūnų kapinių panteo-
ne.

Poetas gimė 1907 m. vasario 2 d.
Stebeikėlių kaime, Pasvalio rajone.
Norėdami užsidirbti pinigų, tėvai su
vienerių metų sūneliu išvyko į Ame -
riką. Bernardas iš šios tolimos šalies
galėjo ir negrįžti – tėtis sūnelį norėjo
perduoti cirko akrobatų mokyklai,
tik mama nesutiko. Į Lietuvą Braz -
džionių šeima parvyko 1914 metais ir
įsikūrė netoli Pasvalio esančiuose
Žadeikiuose. 1921 m., pradė jęs moky -
tis Biržų gimnazijoje, B. Braz džionis
nutarė – bus poetas. Jis labai daug
skaitė, į atskirą sąsiuvinį nusi rašy-
davo labiausiai patikusius įvai rių
autorių posmus. 1924 m. jaunimui
skirtame „Pavasario” laikraštyje bu -
vo išspausdintas pirmasis jo eilė raš -
tis vaikams. 

Deja, 1944 metais, baigiantis An-
trajam pa sauliniam karui, poetas
buvo pri verstas palikti Lietuvą. Kurį
laiką gy veno Vokietijoje, o 1949 m.
išvyko į JAV. Emigracijoje poetas
redagavo lietuviškus leidinius ir rašė
poezijos knygas. Rūpindamasis išei-
vių vai kais, 1950 metais įsteigė jiems
skirtą laikraštėlį „Eglutė” ir buvo jo
redak to rius. Apie ką bebūtų poeto
eilė raš čiai – apie mamytę, tėvelį, mo-
kyklą, žai dimus, šventes, tėvynę,
Dievą ar  vai kus – jo eilėraščius leng-
va skai tyti.

Tik 1989-aisiais poetas vėl apsi-
lankė Lietuvoje ir buvo ten labai šil-
tai sutiktas. 

B. Brazdžionis yra tarp didžiųjų
Lietuvos poetų. Žinoma jo kūryba ir
suaugusiems. Jo talentas paremtas
lietuviškomis tradicijomis. Įkvėpimo
jis ieškojo liturginėje literatūroje.

Redaktorė

KARILĖ VAITKUTĖ

Senutei čikagietiškai žiemai šie -
met, matyt, protelis susisuko.  Užuot
jai gamtos nustatytu laiku ėjusi savo
pareigas kaip pridera, senoji nus-
prendė arba pailsėti, patinginiauti,
pasnūduriuoti, arba tiesiog paerzinti
visus, ypač mažuosius, visai nesi s -
tengdama nei tvenkinių ledu ap t -
raukti, nei kalnelių sniegu užkloti.
Nėra kur šiemet nei su pačiūžomis
pačiužinėti, nei rogutėmis pasiva -
žinėti. Tiesa, keletą kartų šaltoji
buvo akį pramerkusi, savo patalus
papurčiusi ir krėstelėjusi vieną kitą
tuziną rieškučių sniego. Tačiau, deja,
šis, vos keletą dienelių pasilaikęs,
nutirpdavo ir gėdingai nučiurlenęs
pa vasariniais upeliais susigerdavo į
gero žiemos gruodo šiemet nema čiu -
sią žemę. 

Tačiau tradicijos yra tradicijos.
Kad ir nebuvusią žiemą iš kiemo iš -
varyti reikia! Kažin ką galvojo tri -
mečiai Čikagos lituanistinės mokyk-
los pypliai, skanduodami: ,,Žiema,
žiema, bėk iš kiemo!”, kai už lango
šypsojosi kuo šilčiausias pavasaris ir
žiemos nė padurkų nebuvo matyti.
Pilna Čikagos lituanistinė mokykla
buvo prigužėjusi velniukų, čigonėlių,
raganėlių ir kitokių baidyklėlių,
kurios visą rytą šoko, dainavo, žaidė
žaidimus ir linksminosi, stengėsi
išbaidyti žiemą ir pasikviesti pa va -
sarį. Vyko ir Lašininio su Kanapiniu
kova, ir, žinoma, skanių, apvalių, gel-

tonų, į saulutę panašių blynų kepi-
mas ir valgymas. Visa, kaip pridera.

Kažin, ar visas mokytojas moki -
nukai galėjo atpažinti, nes šeštadienį
prieš Užgavėnes jos į mokyklą atėjo
taip pat persirengusios čigonėmis,
Lašininiais, Kanapiniais ir kitomis
tradicinėmis lietuviškųjų Užgavėnių
kaukėmis. 

Stebėjausi, kiek daug šo kių ir
žaidimų moka mūsų lituanisti nių
mo kyklų mokytojos ir perduoda savo
ži nias Čikagos ir apylinkių lie tu viu -
kams. Kasmet mokykloje šven čiamos
tradicinės lietuviškos kalendorinės
šventės ne vienam vaikui ,,įsigeria į
kraują”. Štai mano duktė jau nuo
Kiškių darželio klasės kasmet varė
žiemą iš kiemo. Šiemet per Užga -
vėnių šventimą į mokyklą negalėjo
nueiti ir pasijuto lyg ko neatlikusi –
lyg kažko trūktų, lyg kažkas būtų
nepadaryta. Užgavėnių dieną staiga
suprato, kas čia ne taip. Taigi šiemet
žiemos nevarė, Morės nedegino! Tuoj
su broliu pasigamino popierinę Mo -
rę, išsinešė į kiemą, padegė ir kai -
mynų džiaugsmui ar siaubui, šauk-
dami: ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”.
Tai atlikę pasijuto padarę visa, kas
buvo reikalinga, norint pereiti į kitą
rėdos rato tarpsnį.

O žiema, matyt, pabudo nuo Už -
gavėnes švenčiančiųjų šūkaliojimų
ir ėmė drėbti sniegą. Reikia tikėtis,
kad kitais metais ji elgsis kaip pri-
dera ir sniegą drėbs laiku.

Mamytė

Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs?

Gaja Majauskaitė. ,,Mano šeima”. Čikagos lituanistinė m-la 3 kl. 

Bernardas Brazdžionis

Žiema, žiema, 
bėk iš kiemo...
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„Kūrybos skambėjimo saldybė”

– Išeivijos lietuviai dar mena
Jūsų paskutinį pasirodymą JAV –
Bona iš „Bona Sforce. Atsi sveiki -
ni mas”. Kuo Jums brangus šis
vaid muo?

– Bonos Sforcos – iškilios bei su -
tryptos asmenybės vaidmenyje jūra
emocinių klodų. Išgyventi scenoje ši -
tokį jausmų srautą – didžiulė dova na
ir aktorinė atvertis.

Karalienė Bona, įsimylėjusi savo
sūnų Žygimantą Augustą, viską pa -
da  riusi jo labui, pati visą gyvenimą
lie ka be atsako motiniškai meilei.

Pro  tinga, išsilavinusi Bona Sfor -
ca, atne šusi Lietuvai europinę kul -
tūrą, muzi ką, madas, žemdirbys tės
pa mo kas, sū naus ištremiama iš Va -
velio pi lies. Palūžusi išvyksta į Ita -
liją, bet išlieka didi net savo menky-
bėje.

Visame monospektaklyje ji iro -
niška, atvira, negailestinga sau ir ją
supantiems. Išduota. Palikta be mei -
lės. Karūnuota ir nuvainikuota.

Man tai išpažinties, aktorinės iš -
pažinties, scenoje valanda. Džiau -
giuosi, kad Los Angeles, San Francis -
co, Čikagos, Connecticut lietuviai
suprato ir jautriai priėmė šį mono-
spektaklį.

– Jau ne pirmą kartą svečiuo-
jatės JAV. Kokiu tikslu atvykote šį
kartą?

– Penktą kartą esu JAV. 1996 m.
atvykome su rašytoju Eugenijumi Ig -
natavičiumi Los Angeles Fronto bi -
čiulių sambūrio kvietimu į metinį
Li tera tū rinį savaitgalį. Los Angeles
dramos sambūris pakvietė mus į su -
sitikimą. Aktyvusis sambūrio akto-
rius Aman das Ragauskas buvo matęs
mane Lietuvos teatrų scenose. Tad
šis susitikimas buvo lemtingas. Po
pen kerių metų buvau pakviesta re -
žisuoti spektaklį apie M. K. Čiurlionį
„Raudokit svajonių debesys”, 2006
m. – Juditos Vaičiūnaitės poetinę
dramą „Emilija Platerytė. Karžygė”,
prieš dvejus me tus – Justino Marcin-
kevi čiaus „Min daugą”. Susidrauga-
vom. Kūrybiškai ir žmogiškai. Tapau
sa vaip sava ir laukiama. Man bend -
ruomenės žmo nės, juolab vaidinto-
jai, pasidarė artimi, mieli ir mylimi.

Šįkart pagrindinis tikslas – kovo
24–25 dienomis rengiamas iškilaus
lietuvių tautos šauklio ir poeto  Ber -
nardo Brazdžionio 105-ųjų gimimo
metinių jubiliejinis koncertas bei jo
vardo Išeivijos menininkų kiemelio
atidarymas. Atidaryme bus atideng-
tas skulptoriaus Gintario Česiūno iš
Lie tuvos iškaltas poeto biustas.

Su B. Brazdžioniu mane sieja
kūrybinė bendrystė ir bičiulystė nuo
pirmo poeto apsilankymo Lietuvoje.
Poezijos skaitymai ir laiškai... beveik
iki paskutinio  Jo atodūsio.  Tad didis
džiaugsmas bus deklamuoti poetą Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los
Angeles.

– Daugybė metų atiduota teat -
rui. Daugelis Jus žino ir kaip pui -
kią poezijos skaitovę. Kas Jums

pa čiai yra poezija? Ar šiais tech -
no kratiniais laikais vis dar randa -
te žmonių, ją mėgstančių?

– Poezija yra tai, kas ne proza.
Lietuva yra poezija. Su žilom sa -
manom, rasotom pievom, ilgų arimų

vagomis. Bažnyčių bokštais, mažais
upeliukeliais, vakaro ramuma su
karves mūkimu, toli amsinčiais šu -
ne liais… Ir su žmonėmis, kurie per
amžius gynė ir saugojo Tėvynę, lais -
vę, kalbą, žodį. 

Mano sielą ir balsą šaukia poezi-
ja. Gydo ir gildo širdį, dvasią. Ji
žmones gaivina. Poezijos pavasariai,
poetiniai Druskininkų rudenys, susi-
tikimai su poetais ir aktoriais Lie -
tuvoje labai laukiami ir mėgiami.
Technokratiniais laikais poezija yra
dvasinė atsvara.

– Kaip pasirenkate poetus? Pa -
žiūrėjusi į Jūsų siūlomą  progra -
mą nustebau – tokie jie skirtingi.
Kaip juos ,,suderinate” vienoje
programoje? 

– Poeziją skaitau nuo vaikystės.
Gal yra dalykų mums nepa val džių?
Skaitai eilėraštį ir randi tą, kurio ei -
lutės ar kažkas tarp eilučių užburia.

Sunku ir nusakyti, kaip pasi ren -
ku Poetus. Poetai skirtingi, bet juos
vienija „gyvenimo švelnus prisilieti-
mas”, kaip sako Justinas Marcin ke -
vičius. Tikra poezija žvelgia į žmo-
gaus sielą. Kalbos ženklai taip suri -
kiuoti, kad norisi garsiai juos ištarti
ir atiduoti jums, mieli besiklausan-
tys. 

Skaitau skirtingus poetus vieno-
je kūrybinėje programoje ir jų ne -
reikia derinti!

– Atrodo, kad Jonas Strielkū -
nas – vienas mėgstamiausių Jūsų
poetų. Poezijos vakaruose jo eilė -
raš čius skaitote jau daugybė me -
tų. Kaip jį atradote?

– Mano mylimiausias poetas ir
bi čiulis Jonas Strielkūnas staiga mi -
rė prieš trejus metus. Jis – šimtmečio
lyrikas. O atradau poetą prieš tris-
dešimt devynerius metus jo antrojoje
eilėraščių knygoje „Vėjas rugiuos”.
Jono poezijoje žmogus su amžinais
var gais, rūpesčiais, darbu ir skū -
piomis šventėmis. Skausminga meilė
motinai, tėviškės laukams ir išėju -
siems iš jų... Nuo gimimo iki galvū-
galyje tirps tančios žvakės. 

Jonas Strielkūnas man kaip Die -
vo karvytė ant Lietuvos delno.

– O egzodo kūrėjai? Kuo Jus
traukia išeivijos poetų kūryba?

– Esu vaikas, kuris būdamas vie -
nerių metų per karą neteko tėvo. Už -
ėjus sovietų okupacijai, jis turėjo pa -
sitraukti į Vakarus. Tėvo kapas Cle -
veland, OH. Gal tokia duotybė nu lė -
mė meilę ir prisirišimą egzodo kū rė -
jams?..

Jurgį Jan kų, Liūnę Sutemą, Ber -
nardą Braz džionį, Alę Rūtą, Praną
Visvydą ir kitus pažinau asme niš kai.
Knygose – Henriką Na gį, Joną Aistį,
Henriką Radauską, Nyką-Ni liūną,
Algimantą Mackų, Kostą Ost rauską,
Antaną Škėmą... 

Tai galinga Lietuvos literatūros

ir kultūros dalis. Man reikia juos ži -
noti.  Tiesiog rei kia.

– Kas iš šiandienos jaunesnio-
sios kartos poetų Jums mielas?

– Yra daug puikių ir mielų –
Aidas Marčėnas, Rimvydas Stanke -
vičius, Daiva Čepauskaitė, Ilzė But -
kutė, Aušra Kaziliūnaitė...

– Įsivaizduoju, kad poezijos
skaitymas, tai ne tik gražus bal-
sas, bet ir jausmas, ir poeto bei
skaitovo balsų derinys.  Ar būna,
kad randate gražų eilėraštį, bet
Jums nesiseka jo skaityti?

– Oje, kaip būna! Ne tavo, ir tiek.
Net ir tie, kurie tavo kaip įkalti, o
skaityti ne siseka. Ne tavo, aktoriau,
valanda. Neskamba! 

Labai svarbu energija, srūvanti
nuo scenos į salę, abipusis laukas,
žodžio ištarmės jausena. Kai aplanko
ta dieviško atsivėrimo aki mirka –
kūrybos skambėjimo saldybė – kas
gali būti palaimingiau?!

– Esate ne tik poezijos, bet ir
prozos skaitovė. Kas Jums įdo -
miau – skaityti prozą ar eilėraš -
čius?

– Labai mėgstu prozą. Skaitau
Vaižgantą, Krėvę, Juozą Grušą, Juo -
zą Aputį, Romualdą Granauską, Ma -
rių Katiliškį... Prozoje galima vaidin-
ti. Ten sodrūs personažai, spalvingi
vaiz dai. 44-erių metų patirtis scenoje
tokia, kad tik atidaryk „kraičio skry -
nią”.

Prozą skaityti – malonumas, poe -
ziją – palaima.

– Į Čikagą atvežate dviejų da -
lių programą ,,Tęsiasi vasara
žieduota”. Apie pirmąją – poezi-
jos – pakalbėjome, o antroji dalis –
tai ir dainos, ir humoras. Kas tai?
Kaip sumanėte programą paįvai -
rinti?

– Dažnai (o gal ir visada) norisi
žiūrovams pateikti įvairovę. Po pras -
mingų, rimtų skaitymų – smagu ge -
ras humoras. O pokario romansai
šiaurės Lietuvos lygumose mano vai -
kystės kaime buvo itin dainuojami.
Aš juos įsiminiau ir labai mėgstu.
Ypač „žiauriuosius”...

Mieli Čikagos lietuvaičiai, atei -
ki te susitikti su poezija, dainomis ir
manimi. Iš visos širdies jus kviečiu.
Myliu ir laukiu. Jūsų aktorė ir bi čiu -
lė Olita Dautartaitė.

– Dėkoju už pasikalbėjimą ir
už kvietimą, o žiū ro vus kviečiu
ateiti pasiklausyti aktorės skaito-
mų kūrinių. 

Kalbino Laima Apanavičienė

Aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis
,,Tęsiasi vasara žieduota”

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago�IL�60636

kovo 10 d., šeštadienį,  2 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejus 
Pasaulio lietuvių centre

14911�127th�St.,�Lemont,�IL�60439
kovo 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

Programoje: 
B. Brazdžionio, D. Kajoko, Liūnės Sutemos, J. Marcin ke vičiaus, J.

Strielkūno poezija
Dainos, romansai, humoras

Bilietai (15 dol.) bus parduodami prieš spektaklius.

Poetė Liūnė Sutema ir aktorė Olita Dautartaitė po kompaktinės plokštelės ,,Te-
būnie”, kurioje įrašyti L. Sutemos eilėraščiai, pristatymo Lietuvių dailės muziejuje
2010 m.                                                                                                     Jono Kuprio nuotr.

Žinoma Kauno ir Šiaulių dra mos teatrų aktorė Olita Dautartaitė, su-
kūrusi per 70 vaidmenų teatre, dalyvavusi ne vie na me poezijos vakare, ilsėtis
neturi ka da. Tai  televizijos seriale ,,Moterų alė ja” filmavosi, tai važinėja po
Lie tuvą eilės skaitydama, tai knygų pristatymuose ar parodų atidarymuose
dalyvauja. Šiomis dienomis ji lankosi JAV, kur dalyvaus iškilmingame Ber -
nardo Brazdžionio 105-ųjų gimimo metinių jubiliejiniame koncerte bei jo vardo
Išeivijos menininkų kiemelio atida ryme Los Angeles. O jau jei ji čia, negi išva-
žiuos nesusitikusi su savo talento gerbėjais? Smagu buvo suži noti, kad aktorė,
puiki poezijos skai tovė žada užsukti ir į Čikagą. Ne tik užsukti, bet ir eiles
paskaityti, romansus padainuoti. Jos belaukdami ir pakalbinome gerbiamą
aktorę. 



Turbūt tik ruošdami velykines
vai šes geriausiai pajuntame,
kad už lango ir vėl pavasaris:

nudažyti kiau šiniai linksmina akis,
o pirmieji ža lumynai, pirmosios
pavasarinės gė lės dvelkia neapsako-
ma gaiva. Atro do, jog net ore tvyro
pakili nuotaika, paukšteliai lyg
linksmiau čiulba, pa junti didesnį
įkvėpimą pavasario šventės dar-
bams.

Velykų stalo tradicijos

Dažniausiai didžiosios šventės
kiekvienuose namuose pakvimpa sa -
vais tradiciniais valgiais, be kurių
neįsivaizduojamas šeimos ar gimi-
nės susibūrimas. Laimingos šeimos,
tu rin čios tokias tradicijas, nes bū-
tent jos leidžia pajusti ramybę ir pas-
tovumą – vertybes, kurių ypač trūks-
ta įtemptame šiandienos gyvenime. 

Tradiciškai Velykoms gamina-
ma daug įvairių mėsos patiekalų.
Lietu vo je nuo seno populiariausia
būdavo kiauliena. Dabar ant Velykų
stalo po puliari veršiena. Tai tikrai
puiki mė sa šventiniams kepsniams.

Virtas kumpis

Tai tikras Velykų skanėstas.
Kum pis, verdamas su raugintais ko -
pūstais, įgyja nepaprasto skonio. Ko -
pūs tų rūgštelė ištraukia iš kumpio
rie balų perteklių, tačiau neišdžiovi -
na mėsos. Išviręs ir atvėsęs kumpis
būna sultingas ir minkštas. Prie taip
išvirto kumpio la bai tinka garstyčių
padažas, tačiau jei nemėgstate gars -
tyčių, padažą puikiai pakeis krie  nai.
Jie, beje, irgi yra neatsiejami nuo
tradici nio velykinio stalo.
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VĖL VELYKOS!
Reikės: 2 sv rūkyto kumpio, 1 sv

raugintų kopūstų.      
Garstyčių padažui: šaukšto

svies to, 3 kiaušinių, 4 šaukštų garsty -
čių, 4 šaukštų cukraus, 5 šaukštų
obuolių acto, 5 šaukštų sultinio.

Kumpį išvirkite su raugintais ko -
pūstais. Padažui ištirpinkite svies-tą,
jį atvėsinkite, sudėkite kiaušinių try -
nius, garstyčias, cukrų, supilkite
actą, sultinį. Padažą virkite, kol jis
taps grietinės tirštumo. Atvėsinkite
ir patiekite su kumpiu.

Veršiena ir daržovių užpiltinė

Ruošdami Velykų stalą norime,
kad šventiniai patiekalai būtų ne tik
skanūs, bet ir gražūs. Ši užpiltinė ati -
tinka visus reiklios šeimininkės no -
rus: padėta ant stalo ji pirmiausia su -
kelia nuostabius šūksnius: ,,Koks
grožis! Net valgyti gaila…” Žinoma,
gaminant šį patiekalą nemažai prik-
lauso ir nuo marinuotų daržovių mi -
šinio grožio, ir nuo šeimininkės gro -
žio suvokimo. Tačiau pabandyti tik -
rai verta.

Reikės: 2 sv veršienos kumpio, 1,5
sv įvairių marinuotų daržovių, tru -
pučio jautienos prieskonių, drus kos,
0,5 pakelio mėsos drebučių, kepimo
maišelio.

Veršienos kumpį įtrinkite jautie -

nos prieskoniais ir druska, užpilkite
marinatu nuo konservuotų daržovių
ir marinuokite apie 12 valandų. Tada
veršieną įdėkite į kepimo maišelį,
kar tu supilkite marinatą ir kepkite
400 F temperatūros orkaitėje apie 1
valandą. Atvėsinkite maišelyje. 

Iš mė  sos drebučių paruoškite
užpilą (kaip nurodyta ant pakelio, bet
pil kite truputį mažiau vandens). Į jį
su dėkite kepimo maišelyje susidariu-
sius drebučius, ištirpinkite ir perkoš -
kite. 

Atvėsusią veršieną supjausty ki -
te griežinėliais, sudėkite į didelę
lėkš tę ir papuoškite marinuotomis
daržo vėmis. Užpilkite paruoštais mė -
sos ir marinato drebučiais. Pastaty -
kite šaltai, kad sustingtų.

Keptas kepenų paštetas

Gerai paruoštas paštetas – tikrai
ne ,,maistas iš atliekų”, kaip teko gir -
dėti iš vienos pasiturinčios ponios.
Apie burnoje tirpstantį paštetą, kaip
apie didžiausią karalių bei žymiau -
sių pasaulio gurmanų svajonę, rašė
ne vienas literatūros klasikas. Lietu -
voje paštetus gamindavo Velykoms,
vestuvėms, krikštynoms – taigi di -
džio  sioms šventėms. 

Jūsų šven tiniam stalui nesiūlau
parduotuvinio pašteto, juolab kad
perskaitęs tokio pašteto sudėtį su-
abejoji, ar tik rai galima vadinti tokį
produktą paš tetu? Kepenėlės daž-
name iš jų sudaro vos apie 14 proc. ir,
ko gero, skonis nepasikeistų, jei tų
kepenėlių ten vi sai nebūtų… Tačiau
naminis paštetas – visai kas kita. Jei
nepatingėsite, rezultatas nenuvils.

Reikės: 2 sv kiaulių kepenų, 1 sv
kiaulienos, 1/2 sv balto sudžiūvusio

batono ar džiūvėsėlių, trupučio pie no,
3 svogūnų, 1/2 puodelio lydyto svie sto,
3 kietai virtų kiaušinių, 1/4 šaukštelio
maltos paprikos, muškatų, trupučio
druskos, puodelio balto sau so vyno, 4
oz nesūdytų lašinių. 

Kepenėles išvalykite ir nuplau ki -
te šaltu vandeniu, mėsą supjaustyki -
te gabalėliais, batoną išmirkykite
pie ne. Viską du kartus permalkite
mės male kartu su svogūnais bei kie -
tai virtais kiaušiniais. Įberkite pipi -
rų, paprikos, muškatų, druskos, su -
pil kite vyną ir labai gerai išsukite su
lydytu sviestu. 

Lašinukus supjausty kite rieke-
lėmis ir sudėkite į kepimo indelių
dugną. Ant viršaus sukrėski te pašte-
to masę, paspauskite ir inde lius už-
denkite dangteliais arba folija. Kep-
kite 350 F orkaitėje arba virkite van-
dens vonelėje 1,5 valandos.

Šių metų vasario 14 d. Vytauto
Di džiojo universitetas (VDU) pažy-
mėjo devyniasdešimtąsias savo įkū-
rimo meti nes. Į iškilmes atvyko uni-
versiteto tarybos pirmininkas, Lie-
tuvos Res pub likos prezidentas Val-
das Adam kus su žmona Alma Adam-
kiene, ministras pirmininkas And-
rius Kubilius su žmo na, daug garbin-
gų svečių iš Lie tuvos ir užsienio. 

Iškilmingame po sėdyje  buvo
įteiktos garbės profeso riaus regalijos
VDU profesorei, XIX–XX a. prancūzų
ir išeivijos lietuvių poezijos tyrinėto-
jai  Viktorijai Skrups kelytei,  garbės
daktaro re ga lijos – VDU tarybos na-
riui, Talino universiteto Japonijos
studijų profesoriui, visuomenės vei-
kėjui  Reino Raud. Buvo malonu gir-
dėti prof. Raud padėkos žodžius ta-
riant labai gražia ir taisyklinga lietu-
vių kalba.

Šventėje tvyrojo Vasario 16-to -
sios dvasia. Be Vasario 16-osios netu -
rėtume Nepriklausomybės, nebūtu -
me turėję Lietuvos universiteto, iš
ku rio išaugo ne tik VDU, bet ir Kau-
no techno logijos universitetas, Lietu-
vos svei ka  tos mokslų universitetas,
Lietuvos kūno kultūros akademija ir
Alek sandro Stulginskio universitetas.

Šventę pratęsė stipendijų įteiki-

mai. VDU studentams už gerą mo ky -
mąsi, iniciatyvumą ir aktyvią veiklą
universiteto gyvenime buvo įteiktos
VDU garbės stipendijos, o gabiausi
Ekonomikos ir vadybos fakulteto stu-
dentai buvo apdovanoti Nepriklau so -
mybės akto signataro Jono Smilge vi -
čiaus stipendijomis.

1918 m. vasario 16-osios Nepri -
klausomybės akto signataro, žymaus
Lietuvos ekonomisto ir visuomenin -
ko stipendijas įteikė J. Smilgevi čiaus

Pagerbtas�Jono�Smilgevičiaus�atminimas
JONAS KAIRYS stipendijos Garbės komiteto na rys

advokatas Jonas Kairevičius.  Šiais
metais stipendijos paskirtos VDU
Ekonomikos ir vadybos fakulteto stu-
dentėms Indrei Pavilonytei, Vai dai
Pociūtei ir Renatai Jundzi lai tei, ku-
rios puikiai mokosi, greta kitų dis-
ciplinų domisi ir prieškario Ne pri -
klausomos Lietuvos ekonomika ir
kurioms būtina materialinė parama,
kad galėtų tęsti studijas.

Pagrindiniai šių stipendijų stei -

gė jai ir mecenatai yra: Janina Smil -
ge vičiūtė-Petrušienė, Ona Smilgevi -
čiū tė-Žolynienė, Kristina Smilgevi -
čiū tė-Senulienė, Elena Smilgevičiū-
tė-Miknienė, Antanina Danutė Smil-
ge vi čienė-Petronytė, Edgaras Smil-
gis-Smilgevičius, Raymondas Smil-
gis-Smilgevičius ir Johannes Urbas.

Iškilmių dalimi tapo stelos J.
Smilgevičiui Ekonomikos ir vadybos
fakultete atidengimas. Čia dalyvavo
ne tik universiteto ir fakulteto vado -
vai, bet ir LR Seimo narė Vida Marija
Čigriejienė. Universiteto rektorius
prof. ha bil. dr. Zigmas Lydeka stipen-
dijų Gar bės komiteto nariui advoka-
tui Jonui Kairevičiui įteikė liudiji-
mą, kad VDU atidengiama stela J.
Smilge vičiui. Liudijime suminėti vi-
si sti pen dijos mecenatai. Beje, stipen-
dija įsteigta iš pinigų, kuriuos pali-
kuonys gavo iš Lietuvos valstybės už
J. Smil gevičiaus buvusio dvaro pas-
tatus.

Atidengiant stelą dalyvavo  J.
Smilgevičiaus stipendininkė Miglė
Šontaitė, kuri prieš 11 metų gavo pir-
mąją J. Smilgevičiaus stipen diją, da-
bar yra ekonomikos mokslų daktarė
ir VDU Ekonomikos ir vadybos fakul-
teto prodekanė. Tad Nepriklausomy-
bės ir jos akto signataro J. Smilgevi-
čiaus bei jo palikuonių pasėta ir puo-
selėjama sėkla krito į gerą dirvą.Rektorius įteikia pažymėjimą. Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.
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M. Romney laimėjo pirminius rinkimus
Arizona ir Michigan valstijose

Viktorija (BNS) – Indijos vande-
nyne gaisrą patyrusio Italijos bend-
rovei ,,Costa Cruises” priklausančio
kruizinio laivo su daugiau nei tūks-
tančiu žmonių gelbėjimo operacija
užtruks ilgiau, nei buvo iš pradžių
planuota. Laivas ,,Costa Allegra”
tempiamas į pagrindinę Seišelių sa-
lą, o ne į artimiausią, kaip buvo anks-
čiau pranešta. Po elektros generato-
riaus skyriuje kilusio gaisro laive
dingo elektra.

Laivas priklauso tai pačiai floti-
lei, kaip ir prie Italijos krantų apvir-
tęs ,,Costa Concordia”. Per laivo
,,Costa Concordia” avariją sausio mė-
nesį žuvo 32 žmonės. Bendrovė ,,Cos-
ta Cruises” pranešė, jog laivo kelionė
iki Dešoro salos nebegali būti tęsia-
ma, nes sala netinkama priimti tokį
didelį skaičių žmonių. Be to, laivui
nesaugu prisišvartuoti tokiame ma-
žame uoste. Dabar laivas tempiamas
250 km iki Seišelių Mahės salos.

Suimtas aukšto rango ,,al Qaeda” vadovas

Užsienyje įgytą kvalifikaciją vertins
aukštosios mokyklos

Washington, DC (BNS) – JAV
respublikonas kandidatas į JAV pre-
zidento pareigas Mitt Romney laimė-
jo pirminius rinkimus Arizona ir Mi-
chigan valstijose. Per rinkimus Ari-
zona valstijoje M. Romney surinko 47
proc. balsų, o Michigan valstijoje lai-
mėjęs 41 proc. balsų, įveikė buvusį
senatorių Rick Santorum, surinkusį
38 proc.

Buvęs Atstovų rūmų pirminin-
kas Newt Gingrich per balsavimą
Arizona valstijoje surinko 16 proc.
balsų, o Texas valstijos Kongreso na-
rys Ron Paul – 8 proc. Michigan vals-
tijoje N. Gingrich laimėjo 7 proc. bal-
sų, R. Paul – 12 proc.

,,Reikia daugiau darbo vietų, ma-
žiau skolų ir mažesnės
Vyriausybės”, – Michigan valstijoje
savo rėmėjams sakė M. Romney. Jis
taip pat kritikavo prezidentą Barack

Obama dėl jo ekonominės politikos ir
įrodinėjo, jog JAV ,,reikia atsigauti
nuo to”.

Kairas (BNS) – Kairo oro uoste
vasario 29 d. suimtas aukšto rango
,,al Qaeda” vadovas Saif  al-Adel, ku-
ris, kaip pranešama, po Osama Bin
Laden mirties buvo trumpam perė-
męs vadovavimą šiam islamistiniam
teroro tinklui. 

Pareigūnai nenurodė, kodėl šis

kovotojas egiptietis, už kurio sugavi-
mą JAV federalinis tyrimų biuras
(FBI) yra paskyręs iki 5 mln. dolerių
atlygį, atskrido į Kairo uostą. Oro
uosto pareigūnas sakė, kad jis atvyko
iš Pakistano su bendrovės ,,Emirates
Airline” lėktuvu. Pakeliui į Kairą jo
lėktuvas buvo sustojęs Dubajuje.

Lionas (BNS) – Policija Lotynų
Amerikos ir Europos šalyse sulaikė
25 programišius iš grupės ,,Anony-
mous”. Policija Argentinoje, Čilėje,
Kolumbijoje ir Ispanijoje sulaikė įta-
riamus programišių ,,Anonymous”
grupės narius ir paėmė 250 vienetų
informacinių technologijų įrangos ir
mobiliųjų telefonų. Sulaikytieji yra
17–40 metų amžiaus. 

Ši operacija buvo pradėta po in-
ternetinių išpuolių Kolumbijos ir Či-
lės interneto tinklalapiuose. Pasak

Interpolo, programišiai įsilaužė į Ko-
lumbijos gynybos ministerijos ir pre-
zidentūros bei Čilės nacionalinės
bibliotekos ir elektros bendrovės
,,Endesa” tinklalapius. 4 žmonės bu-
vo sulaikyti per operaciją Ispanijos
Madrido ir Malagos miestuose. 2 iš jų
buvo paleisti už užstatą. 

Grupė ,,Anonymous” yra tarp-
tautinis internetinių aktyvistų tink-
las. Šios grupės protestai pasireiškia
internetinių tinklalapių veiklos su-
trikdymais.

Tarp kandidatų į Nobelio taikos premi-
ją – B. Clinton, J. Tymošenko

Į Užsienio reikalų ministeriją buvo 
iškviestas Baltarusijos ambasadorius

Oslas (ELTA) – Nobelio institu-
tas pranešė, kad šiais metais  Nobelio
taikos premijai pasiūlytas 231 kandi-
datas – 188 asmenys ir 43 organizaci-
jos. Kandidatų skaičius nedaug atsi-
lieka nuo praėjusiais metais pasiekto
241 kandidato rekordo. Kandidatus
siūlyti gali viso pasaulio parlamento
ir vyriausybių nariai, universitetų
profesoriai, buvę laureatai ir kelių
tarptautinių institutų nariai. 

Nobelio institutas kandidatų są-
rašus paviešina tik praėjus 50-iai me-

tų, bet turintys teisę siūlyti kandida-
tus gali atskleisti, kokį asmenį ar or-
ganizaciją iškėlė kandidatu. Žinoma,
kad šiais metais tarp kandidatų yra
buvęs JAV prezidentas B. Clinton,
buvęs Vokietijos kancleris H. Kohl,
kuris vadovavo šalies suvienijimui,
ir kalinti buvusi Ukrainos ministrė
pirmininkė ir opozicijos vadovė J.
Tymošenko. Nepaisant krizės, premi-
jai pasiūlyta ir Europos Sąjunga. No-
belio taikos premijos laureatas arba
laureatai bus paskelbti spalio mėnesį.

Sulaikyti 25 grupės ,,Anonymous” programišiai

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje keti-
nančių studijuoti užsieniečių kvalifi-
kaciją galės vertinti pačios aukšto-
sios mokyklos. Lietuva pereina prie
europietiškos išsilavinimo pripažini-
mo sistemos – nuo šiol aukštosios
mokyklos, priimdamos studentus,
galės pačios įvertinti jų užsienyje
įgytą vidurinio ar aukštojo mokslo
diplomą. Vyriausybė patvirtino nau-
ją kvalifikacijų pripažinimo tvarką.

Lietuvoje iki šiol buvo taikytas
griežtai centralizuota akademinio
pripažinimo tvarka. Užsienyje įgytos
kvalifikacijos vertinimą vykdė Stu-
dijų kokybės vertinimo centras, o
pripažinimą – Švietimo ir mokslo mi-
nisterija. Dabar šie du veiksmai su-
jungti į vieną. Studijų kokybės verti-
nimo centras, kaip ir anksčiau, lieka
nacionalinė kvalifikacijų pripažini-

mo agentūra, į kurią kreipsis užsie-
nyje diplomą įgiję asmenys, siekian-
tys, kad jų išsilavinimas būtų pripa-
žintas nacionaliniu lygiu, galiotų
darbui ir studijoms.

Taip pat atsisakoma mokslo laip-
snių pripažinimo taikant pažangesnę
mokslo laipsnių pripažinimo prakti-
ką – užsienyje įgytą mokslinį laipsnį
įvertins ir pripažins Lietuvos mokslo
taryba. 

Spartesnis užsienyje įgyto išsila-
vinimo pripažinimas naudingas ne
tik užsieniečiams, bet ir užsienyje iš-
silavinimą įgijusiems lietuviams, no-
rintiems studijuoti Lietuvoje. Iš 39
valstybių, įsijungusių į bendrą Euro-
pos aukštojo mokslo erdvę, trijuose
ketvirtadaliuose šalių užsienietiškų
diplomų pripažinimą studijų tikslais
vykdo aukštosios mokyklos.

Vilnius (ELTA) – Vasario 29 d. į
Lietuvos užsienio reikalų ministeriją
buvo iškviestas Baltarusijos ambasa-
dos Lietuvoje vadovas. Susitikimo
metu buvo pareikštas apgailestavi-
mas dėl Baltarusijos valdžios nuro-
dymų Europos Sąjungos (ES) atstovy-
bės vadovui ir Lenkijos ambasadoriui
išvykti pasitarimui bei pažymėta, kad
tokie žingsniai tik atitolina Baltarusi-
jos santykių su ES gerinimą. 

Susitikimo metu pažymėta, kad
Minskui neturi kilti jokių abejonių
dėl ES vieningos nuostatos Baltaru-
sijos atžvilgiu tęstinumo. Baltarusi-
jos ambasados Lietuvoje vadovui taip
pat pranešta, kad Lietuva, palaiky-
dama ES partnerius, atšaukia savo
ambasadorių Baltarusijoje pasitari-
mui. Ambasadorius Edminas Bagdo-
nas į Vilnių turėtų grįžti dar šią sa-
vaitę.

Per pokalbį pabrėžta, kad Lietu-

va yra suinteresuota gerais kaimyni-
niais santykiais su Baltarusija ir jos
žmonėmis, tačiau Baltarusija turi
gerbti pamatines žmogaus teises ir
laisves, paleisti ir reabilituoti politi-
nius kalinius, nustoti persekioti po-
litinę opoziciją, nepriklausomą ži-
niasklaidą, liautis rengti bauginimo
akcijas ES diplomatų, reziduojančių
Baltarusijoje, atžvilgiu. 

Vasario 27 d. Baltarusija paskel-
bė atšaukianti ambasadorius iš Len-
kijos ir ES bei nurodė jų ambasado-
riams išvykti Baltarusijos. Anot ES
užsienio politikos vadovės Catherine
Ashton, atsižvelgiant į tai, ES šalių
ambasadoriai Baltarusijoje turi būti
atšaukti konsultacijoms. Vasario 28
d. Briuselyje į skubų posėdį susirin-
kęs Europos Komisijos politinių ir
saugumo reikalų komitetas nutarė iš
Minsko atšaukti visų ES valstybių
pasiuntinius.

Gelbėjamas gaisrą patyręs kruizinis laivas

Respublikonas kandidatas į JAV prezi-
dentus Mitt Romney.           EPA nuotr.

Ottawa (LR ambasada Ottawa) – Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,
Kanadoje surengtas penkių renginių ciklas, kurio metu, Lietuvos ambasados
Ottawa kvietimu, legendinis krepšininkas Sergejus Jovaiša susitiko su vietos lietu-
viais. Penkiose lietuvių bendruomenėse – Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton ir
Wasaga Beach – svečias bendravo su gausiai susirinkusiais tautiečiais. Vasario 27
d. surengtas paskutinis ciklo renginys. Ilgametis Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos
krepšinio rinktinės žaidėjas gyvais pavyzdžiais kalbėjo apie krepšinį kaip unikalią
lietuviškojo patriotizmo ugdymo, nacionalinio pasididžiavimo jausmo puoselėjimo
priemonę. Ypač daug klausimų svečias susilaukė apie 1992 m. Barselonos olimp-
inėse žaidynėse vykusias krepšinio kovas, kuriose pirmą kartą po 50 metų oku-
pacijos Lietuvos krepšininkai atstovavo savo valstybei ir, palaužę Rusijos komandą,
iškovojo bronzos medalius. S. Jovaišos viešnagę Kanadoje koordinavo Lietuvos
ambasada Ottawa. Lietuvos ambasados Ottawa nuotraukoje – S. Jovaiša
(antras iš k.) ir Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė (ketvirta iš k.) su Kanados
Lietuvių Bendruomenės Hamilton apylinkės valdybos nariais.
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PA S A U L I SBūsimi pensininkai emigrantai
gali tikėtis didesnių pensijų

Japonijos bendrovė „Hitachi”,
kandidatė statyti Visagino atominę
elektrinę, įsteigė atstovybę Vilniuje,
kuri tirs galimybes ir kitoms bend-
rovės investicijoms Lietuvoje. Atsto-
vybė rūpinsis ,,Hitachi” verslo plėtra
Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vėliau
tikriausiai koordinuos ir veiklą
Skandinavijos šalyse. ,,Hitachi” siūlo
įvairias IT sistemas ir produktus,
energijos gamybos įrangą, tarp
kurių – ir branduoliniai reaktoriai,
mašinos ir įrenginiai pramonei bei
statybai, elektriniai traukiniai bei jų
sistemos, instaliacinės dalys, plataus
vartojimo įrenginiai, pvz., kondicio-
navimo sistemos, televizoriai, šaldy-
tuvai, vaizdo projektoriai ir kt.

***

Nuo balandžio 27 d. Vilnių tie-
sioginiu skrydžiu bus galima pasiek-
ti iš Kazachstano Almatos oro uosto.
Pagal pasirašytą sutartį tarp kelio-

nių organizatoriaus „SPA Travel” ir
skrydžių bendrovės „Small Planet
Airlines” tą dieną numatytas pirmas
skrydis, tiesiogiai sujungsiantis Lie-
tuvą ir Kazachstaną. Tikimasi, kad
nuolatiniai skrydžiai ne tik padidins
kazachų turistų domėjimąsi Lietuva,
bet ir palengvins verslo atstovų ke-
liones. Kazachstanas yra svarbiau-
sias Lietuvos politinis ir prekybinis
partneris Vidurinės Azijos regione.
Manoma, dar iki šių metų rudens
Lietuvoje turėtų apsilankyti apie
3,000 kazachų turistų, kurie Lietuvo-
je išleis iki 10 mln. litų.

***
Finansų ministerijos duomeni-

mis, valstybės skola 2011 m. pabaigo-
je sudarė 41 mlrd. 736,3 mln. litų, ar-
ba 39,4 proc. BVP (106,006 mlrd. litų).
Pernai metų pabaigoje centrinės val-
džios skola sudarė 38 mlrd. 504,7 mln.
litų, vietinės valdžios skola – 1 mlrd.
641,6 mln. litų ir socialinės apsaugos
fondų skola – 1 mlrd. 590 mln. litų.
Ministerija praneša, kad 2011 m. pa-
baigoje vidaus skola sudarė 10 mlrd.
827 mln. litų, arba 25,9 proc. visos val-
stybės skolos. Užsienio skola sudarė
30 mlrd. 909,3 mln. litų, arba 74,1
proc. visos valstybės skolos. Didžiąją
valstybės skolos dalį sudarė neišpirk-
ti vertybiniai popieriai – 34 mlrd.
444,1 mln. litų. Tuo tarpu paskolos,
kurių nesuėjęs grąžinimo terminas,
siekė 7 mlrd. 266 mln. litų, indėliai
sudarė 26,2 mln. litų.

Vilnius (Delfi.lt) – Šiuo metu už-
sienyje uždarbiaujantys lietuviai se-
natvėje grįžę į Lietuvą gali tikėtis są-
lyginai didesnių pensijų. Tačiau kai
kurie ekonomistai mano, kad Lietu-
va jau po penkerių metų pasieks Por-
tugalijos ar Graikijos pragyvenimo
lygį, po dešimties metų buvusiems
emigrantams Lietuva gali nebeatro-
dyti pigesnė šalis, kur užsienietiškos
pensijos užtikrina turtingesnį gyve-
nimą.

Lietuvius, gyvenančius tėvynėje,
bet gaunančius pensijas iš kitų vals-
tybių, „Sodra” skaičiuoja tūkstan-
čiais, tačiau perspėja, kad duomenis
turi toli gražu ne apie visus pensi-
ninkus, nes dauguma jiems apskai-
čiuotą pensijos dalį gauna tiesiai į sa-
vo sąskaitas, be Lietuvos institucijų
tarpininkavimo. Daugiau informaci-
jos yra apie lietuvius, kurie gauna
pensijas ar dalį jų iš Rusijos, Ukrai-
nos, Baltarusijos, Latvijos ar Estijos,
nes jiems šios išmokos mokamos cen-
tralizuotai. 

Iš užsienio į Lietuvą mokamų
pensijų dydis priklauso nuo toje už-
sienio valstybėje įgyto draudimo sta-
žo trukmės ir draudžiamų pajamų.
Aukštos kvalifikacijos specialistai,
net ir trumpai padirbėję užsienyje,
gauna gana dideles pensijas. Pavyz-
džiui, trejetą su puse  metų dirbęs
vienoje Skandinavijos valstybėje
aukštos kvalifikacijos reikalaujantį
darbą gauna apie 450 litų per mėnesį
dydžio pensiją, kai tuo tarpu jo pensi-
ja už 35 metų trukmės stažą Lietuvoje
yra 1,050 litų dydžio. Prieš mokant
pensiją Europos Sąjungos (ES)  ir ki-
tų šalių, su kuriomis Lietuva turi pa-
sirašiusi sutartis, institucijos susiži-

no dėl asmens darbo stažo ir moka
jam priklausančią pensijos dalį. 

Lietuvoje norint gauti senatvės
pensiją, reikia mažiausiai 15 metų
stažo. Jeigu žmogus Lietuvoje dirbo
10 metų, tada taikomos ES taisyklės
nustatant teisę į išmoką ir pridedant
kelerius „ispaniškus” ar „angliškus”
metus. Tuomet Lietuva moka savo
dalį už 10 metų, kitos šalys, kuriose
žmogus dirbo – už sau priklausančias
dalis.

Lietuvos statistikos departamen-
to vertinimais, 1990–2010 m. iš Lietu-
vos emigravo apie 615,000 šalies gy-
ventojų. Pernai išvykimą deklaravo
dar apie 54,000 gyventojų. 

Kai kurie Lietuvos ekonomistai
mano, kad Lietuva Europos gyveni-
mo kokybės ir pajamų vidurkį galėtų
pasiekti per 12–15 metų. Tačiau kol
kas Lietuva nesukūrė aplinkos, kuri
užtikrintų galimai greitesnį artėjimą
prie vidurkio ir jo pralenkimą. Tam
būtina stabili mokesčių, reguliacinė
ir politinė aplinka, leidžianti verslui
drąsiai investuoti į ateitį. Nereikia
pamiršti, kad per tuos metus pakilęs
pragyvenimo lygis reiškia ir aug-
siančias kainas, todėl užsienyje už-
dirbtos didesnės pensijos nebus tiek
reikšmingos, kiek yra dabar. Todėl
mažai tikėtina, kad Lietuva po 20 me-
tų galėtų būti ta šalis, kur didesnes
pensijas gaunantys Airijos lietuviai
galėtų prabangiai gyventi. Atsiranda
ir skeptikų, netikinčių, kad emigran-
tai bus suinteresuoti grįžti į Lietuvą,
nes per kelis dešimtmečius spės su-
kurti gyvenimą užsienyje. Šiuo metu
Lietuvos ūkis siekia apie 65 proc.
bendro ES vidurkio, Portugalijos,
Ispanijos ir Graikijos – apie 90 proc.

Kinijos ekonominė plėtra pasie-
kė ,,lūžio tašką”, o augimo tempas
per ateinančius du dešimtmečius tik-
riausiai sumažės beveik per pusę, pa-
reiškė Pasaulio banko ir Kinijos Vy-
riausybės žinovai. Azijos milžinė turi
įgyvendinti dideles pertvarkas, kad
išvengtų staigaus ekonomikos augi-
mo sulėtėjimo. Vyriausybei reikia su-
mažinti didžiules ir galingas valsty-
bei priklausančias įmones ir išskirs-
tyti monopolijas į strateginius sekto-
rius.

***
Iranas atsisakė Graikijai tiekti

500,000 barelių naftos dėl ES įvestų
apribojimų Teheranui. Tanklaiviai,
atvykę paimti 500,000 barelių Irano
naftos ir pristatyti į perdirbimo įmo-
nę Graikijoje, buvo privesti išvykti
tuščiomis, nes Iranas atsisakė duoti
naftos. Sausio pabaigoje ES uždraudė
Irano naftos importą. Draudimas įsi-
galios nuo vasaros, tačiau Iranas pra-
nešė galintis nutraukti žaliavos tie-
kimą Europai anksčiau ir įspėjo, jog
šis ES sprendimas gali paskatinti
naftos kainų šoktelėjimą iki 150 JAV
dol. už barelį. Teheranas jau nutrau-
kė naftos tiekimą Prancūzijai ir Di-
džiajai Britanijai bei pagrasino, kad
taip pat gali pasielgti ir su kitomis
Europos šalimis.

***

Vokietijos automobilių gaminto-
jos ,,Volkswagen” pelnas, negaluti-
niais duomenimis, pernai išaugo
daugiau nei dvigubai, nes bendrovė
pardavė rekordiškai daug automobi-
lių. Praėjusių metų ,,Volkswagen”
grynasis pelnas siekia 15,8 mlrd. eu-
rų, palyginti su 7,2 mlrd. eurų pelnu
2010 m. Bendrovė rinkoms pristatė
daugiau nei 8,2 mln. automobilių, be-
veik 15 proc. daugiau nei 2010 m. Per
ateinančius 5 metus naujų gamyklų
statybai, naujų modelių gamybai, ty-
rimams ir plėtrai ,,Volkswagen” keti-
na išleisti 62 mlrd. eurų. Iki 2018 m.
bendrovė ketina tapti didžiausia au-
tomobilių gamintoja pagal pardavi-
mus ir pelną.

***
Rumunija atidėjo prieštaringai

vertinamos antipiratinės prekybos
sutarties (ACTA) tvirtinimą, kol savo
nuomonę dėl jos pateiks Europos Tei-
singumo Teismas. Jau yra valstybių,
kurios sustabdė sutarties patvirtini-
mą, o Europos Komisija kreipėsi į
Europos Teisingumo Teismą, kad šis
įvertintų jos teisėtumą. Sausio 26 d.
Lietuvos ir dar 20 ES valstybių pasi-
rašyta, tačiau dar nepatvirtinta
ACTA sutartis sulaukė daug kritikos
dėl neapibrėžtumo, sukuriančio sąly-
gas galimiems interneto laisvės su-
varžymams, bei numatomų galimy-

bių taikyti baudžiamąją atsakomybę
už autorinių ir intelektinių teisių pa-
žeidimus.

***
Pagal žurnalo ,,Forbes” versiją,

Kataras yra turtingiausia pasaulio
valstybė. Autoritetingo leidinio su-
darytoje vertinimo lentelėje nedidelė
arabų šalis Persijos įlankos regione,
kur vidutinės metinės pajamos vie-
nam gyventojui sudaro 88,222 dol.,
įrašyta pirmąja. Kataras, užimantis
trečią vietą pasaulyje pagal išžvalgy-
tas gamtinių dujų atsargas, nuo 2010
m. žengė didelį žingsnį į priekį dau-
giausia dėl angliavandenilių kainų
augimo. Į 15 turtingiausių pasaulio
šalių sąrašą iš arabų naftos monar-
chijų taip pat pateko JAE (6-oji vieta),
kur vidutinės metinės pajamos vie-
nam gyventojui sudaro 47,439 dol., ir
Kuveitas (15-oji vieta; 38,775 dol.). 

***
Japonijos finansinių tarnybų

valdyba ėmėsi skubiai tikrinti visų
šalies bendrovių, atliekančių opera-
cijas su klientų turtu, darbą. Patikri-
nimas pradėtas po to, kai viena šių
bendrovių buvo apkaltinta išeikvoji-
mu ir jos kaltė buvo įrodyta. Privati
investicinė bendrovė ,,AIJ Invest-
ment Advisors” pavogė 2,7 mlrd. dol.
iš savo klientų, atidariusių joje są-
skaitas ir norėjusių sukaupti nemažą
priedą prie valstybinės pensijos.
Bendrovės darbuotojai metų metus
apgaudinėjo žmones, žadėdami jiems
daugiau nei 240 proc. metinių paja-
mų, tuo tarpu indėlininkų pinigai
dingdavo iš jų sąskaitų. Šios lėšos bu-
vo anksčiau perkeltos į privačių in-
vesticinių struktūrų sąskaitas. Val-
džios duomenimis, nuo sukčių nu-
kentėjo apie 540,000 darbuotojų, ati-
dedančių lėšas ateičiai, taip pat
340,000 klientų, jau pasitraukusių į
pensiją. Firma buvo įsteigta 1989 m. 

***

Policija ir antstoliai išardė prie
Šv. Pauliaus katedros pastatytas
,,Okupuok Londoną” protestuotojų
palapines. Operacija buvo taiki, ta-
čiau 20 žmonių vis dėlto buvo suimta.
Praėjusią savaitę Aukščiausias Teis-
mas atsisakė suteikti protestuoto-
jams leidimą apskųsti sprendimą, lei-
džiantį juos iškeldinti. Prieš susivie-
nijimų godumą pasisakantys ,,Oku-
puok Londoną” protestuotojai prie
katedros įsikūrė spalio 15 d. Jie pati-
kino, kad jų veiksmai dar toli gražu
nebaigti, tačiau dauguma jų policijai
ir antstoliams nesipriešino.
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Kai mūsų liaudis nori apibū-
dinti gausų derlių, sakoma,
kad vienas grū das atnešė šim-

teriopą vaisių. O kaip reikėtų tą der-
lių apibūdinti, jei gu iš vienos, atsar-
giai į lietuviškosios veiklos dirvoną
įbertos, sėklelės išaugo daugiau kaip
15 milijonų ,,grūdų”?

Visgi tikrovė kartais pralenkia
pasaką. Tokį nuostabų įvykį vyres-
nie ji Amerikos lietuviai gali paliu -
dyti savo patirtimi: mes ten buvome,
kai sėklą pasėjo; mes matėme, kaip ji
dygo, augo, kas ją laistė, jos augimu
rūpinosi. Žinome, kiek daug pastan -
gų ir pasišventimo įdėjo visi, kurių
globojama sėkla gyvavo ne vienerius
metus, o penkis dešimtmečius, kol
pa galiau subrandino tokį gausų vai-
sių, kad nustebino ir pirmuosius tos
dirvos purentojus.

Tad kas gi tas vaisingasis auga -
las, kurio vaisiais per pusšimtį metų
buvo nuolat maitinamas lietuviško-
sios bendruomenės kultūrinis, švie-
timo, visuomeninis gyvavimas? Nėra
abejonės, kad tą vardą nesunkiai
kiek  vienas atspėja: tai Lietuvių Fon -
das (LF), šiemet švenčiantis penkias-
dešimtąją savo veiklos sukaktį. 

1962 metai iš esmės nebuvo tikro-
ji LF pradžia, nors tų metų vasario 4
d. JAV Lietuvių Bendruomenės Cent -
ro (dabar – Krašto) valdyba patvirti-
no galutinius LF įstatus, o tų pačių
metų kovo 14 d. Fondas Illinois val-
stijoje buvo įregistruotas ,,Lithua-
nian Foundation” vardu.

Visų pirma gimė mintis

Visų pirma gimė mintis – idėja,
kad lietuviškos veiklos Amerikoje gy-
 vastingumui palaikyti būtina steigti
milijoninį fondą, iš kurio pelno toji
veikla būtų remiama. Tą mintį pasiū -
lė jaunas gydytojas Antanas Razma,
išdėstęs ją savo straipsnyje, išspaus -
dintame ,,Draugo” dienraštyje 1960
m. gruodžio 8 d. Dr. Razma mėgino
įtikinti lietuviškąją visuomenę, kad
tai – ne tuščia svajonė, o visiškai įgy -
vendinama tikrovė.

Kai kas nedelsiant įtikėjo ir sku-
biai įsitraukė į minties propaguotojų
eiles; kai kas pasišaipė, kad tokio mi -
lijoninio fondo mintis yra tik ,,muilo
burbulai”, kartas nuo karto pra -
skren dantys ,,nepraktiškų” žmonių
galvose. Nors tie ,,burbulai” gražūs
ir patrauklūs, bet susprogsta, nepa-
likdami ženklo. Juk taip praeityje
jau buvo atsitikę... Juk panašaus liki-
mo susilaukė ir JAV LB ketinamas
su kurti ,,Geležinis fondas”, kurio ap -
ma tai vis dar tebedūlėjo senų proto -
kolų knygose, nesulaukdami ,,tinka -
mo laiko” tolimesnei eigai...

LF praaugo lūkesčius

Artėjant prie 50-osios sukakties,
pasigirdo džiugi žinia, kad LF pag-
rindinis kapitalas jau beveik siekia
20 milijonų dolerių. Vadinasi, kapita-
las žymiai peraugo Fondo steigimo
pra džioje išsvajotąjį milijoną. Tiesa,
anuo  met ir tas vienas milijonas stūk-
sojo prieš akis, kaip nepasiekiama
kalno viršūnė, bet užsimoto uždavi -
nio vykdymo sunkumai neatbaidė
LF kūrėjų ir kitų drąsuolių, anksti
prisijungusių prie Fondo tarybos,
valdybos, tapusių nariais. Neatbaidė
ir mū sų spaudos bei radijo darbuoto-
jų, kurie šį sumanymą nuolat kėlė

spaudoje, skleidė radijo laidose, ska-
tindami visuomenę jį remti. Šie žmo-
nės su gebėjo pro skepticizmo ir opo-
zicijos rūkus  įžvelgti platesnius atei-
ties horizontus.

Nedaug šiandien anų LF pirmū -
nų tebėra tarp mūsų, tačiau jų atlik-
tas darbas akivaizdžiai rodo, ką gali-
ma padaryti, kai dirbama kartu, kai
nepaleidžiamas iš akių tikslas.

Nuo pat pradžios LF lydėjo tarsi
kažkoks nepasitikėjimas, dažni prie -
kaištai ir kritika, kad jis ,,turi ir ne -
duo  da”, kad neremia tų, kurie para -
mos reikalingi, kad dirba ir egzistuo-
ja ,,uždarame narvelyje”. Tačiau per
visus tuos penkis dešimtmečius jo-
kia revizijos komisija negalėjo atras-
ti, kad iš LF išteklių pinigai ,,nubyra
į tamsius užkampius”. LF vadovybė
vi suomet jautė atsakomybę ir žinojo,
kad, kartą praradus visuomenės pa-
si tikėjimą, jį susigrąžinti bus sunku
ir fondo augimas sunyks. Iki šiol prie
LF neprilipo nė viena drebiamo pur -
vo gniūžtė, nepasitaikė, kad kiltų
bent įtarimas dėl netinkamo lėšų pa -
naudojimo, asmeninės naudos sieki-
mo ar kitokio pobūdžio suktybių, o

atitinkamos LF (Kontrolės komisija)
ir JAV valdžios (Internal Revenue)
įstai gos atidžiai stebi LF veiklą ir
stropiai tikrina, kad toji veikla būtų
be priekaištų. Atvirumas bei skaid -
ru mas buvo ir yra LF stiprybė: prie
jo dokumentų kiekvienas besido-
mintis gali prieiti ir patikrinti (ypač
pelno skirstymo atveju), apie Fondo
veiklą skelbiama spaudoje ir inter-
nete.

LF supranta savo atsakomybę

Kaip prieš daug metų (,,Drau -
gas”, 2002 m. gegužės 11 d.) teigė tuo -
metinis valdybos pirmininkas Povi -
las Kilius: ,,Lietuvių Fondo atsako -
my bė yra didelė. Mes esame atsakin-
gi visiems Lietuvių Fondo nariams,
lietuvių visuomenei ir, svarbiausia,
Amerikos įstatams. Mes praleidžia -
me labai daug laiko, žiūrėdami, kad
LF tvarkymas būtų vedamas pagal
visus reikalavimus. Lietuvių Fondas
turi stiprią grupę savo taryboje, kuri
nuolatos seka visus Illinois valstijos
ir ‘Internal Revenue Service’ įstatų
pakeitimus, laikosi jų, kad nebūtų
pra rastas atleidimas nuo valdžios
mokesčių.”

Suprantama, nepasitenkinusių
visuomet atsiras, nes ne visus prašy-
mus LF įstengia patenkinti. Jų nepa -

DANUTĖ  BINDOKIENĖ

Iš vienos sėklos – milijoninis vaisius
tenkintų ir keli tokie fondai – para -
mos reikalingų niekada nestokoja-
ma. LF per metus gauna daugybę pra-
šy mų paremti tą ar kitą projektą,
rengi nį, išleisti leidinį, padėti moks-
linin kui, studentui, institucijai... Vi-
si tie prašymai stropiai registruoja-
mi ir svarstomi Pelno skirstymo ko-
miteto, kuris vadovaujasi griežtomis
pelno skirstymo taisyklėmis. Tačiau
vis at siranda žmonių, nelinkusių
tikėti, kad Fondas neskirsto paramos,
vado v audamasis ,,asmeniškumais”.
Be abe   jo, jokie argumentai nepakeis
nei giamos nuomonės, jeigu Fondas
ne paskyrė prašomos sumos ar dėl ki-
tų priežasčių atmetė prašymą.

LF – lietuviškosios veiklos variklis

Iki šiol LF lietuviškosios veiklos
gyvybei palaikyti išdalino daugiau
kaip 16 milijonų dolerių! Sunku įsi-
vaizduoti, kaip šiandien lietuvių kul -
tūrinis, švietimo, visuomeninis gy-
ve nimas atrodytų be Fondo paramos:
ar būtų išleista tiek knygų, sėkmin-
gai veiktų tiek lituanistinių mokyk-
lų, bū tų surengta tiek stambių (Dai-

nų ir Tautinių šokių šventės, Mokslo
ir kū rybos simpoziumai, Lietuvių
operos spektakliai ir pan.) renginių,
išdalinta Kultūros, Švietimo tarybos
bei kitų pre mijų, apdovanota kon-
kursų lai mė tojų, palengvintas moks-
lo kelias šimtams studentų... Jeigu
paramą ga vusieji nusiskundžia, kad
ji nėra to kia gausi, kokios tikėjosi,
tai reikia atsiminti, kiek rankų nuo-
lat tiesiama į LF, kiek prašymų į jo
administracijos raštinę suplaukia!

LF Tarybos pirmininkas Riman -
tas Griškelis pasikalbėjime, paskelb-
tame ,,Drauge” 2009 m. birželio 26 d.,
tvirtino: ,,Lietuvių Fondas yra viena
svarbiausių išeivijoje veikiančių or -
ga nizacijų, kuri remia ne tik švieti-
mo, jaunimo ir kultūrinio turinio
veik lą, bet tuo pačiu vis ieško projek-
tų, kuriais būtų galima prasmingai
paremti mūsų plačiosios visuomenės
vertingus darbus ir siekius...”

Kasmet vyksta LF narių suvažia -
vimai (pastaraisiais dešimtmečiais –
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL).
Prieš suvažiavimus skelbiami kandi-
datai, kurie, vietoj trejų metų kaden-
ciją baigusių, sutinka įsijungti į LF
tarybą, o suvažiavimo metu nariai
savo balsais išrenka tinkamiausius.
Buvę veiklūs vyresnieji LF darbuoto-
jai pamažu traukiasi į užkulisius (ar -
ba iškeliauja amžinybėn), savo vietą

užleisdami jaunesniems. Džiugu, kad
tų jaunesniųjų nepritrūksta – LF yra
viena iš nedaugelio organizacijų, ku -
ri aktyviai rūpinasi savo tęstinumu,
įtraukdama į tarybą ir valdybą vis
naujus, dažniausiai jaunesniųjų kar -
tų žmones, tarp kurių jau yra ir nese-
niai atvykusių iš Lietuvos. Tai užtik -
rins LF gyvavimą ir ateities dešimt-
mečiais.

Įsitikinę šviesia ateitimi

Šviesia LF ateitimi tikėjo jo pra-
dininkai, 1960 metais metę Amerikos
lietuvių visuomenei iššūkį įkurti mi -
lijoninį fondą. Šviesia LF ateitimi
nuo pat pirmųjų jo veiklos dienų ir
per pusšimtį metų tikėjo – ir tebetiki
– kiekvienas to Fondo tarybos, valdy-
bos narys, įgaliotinis ir aukotojas. O
tvirčiausiai LF ateitimi, be abejo, tiki
asmenys, pavesdami  Fondui globoti
savo sunkiai uždirbtus pinigus –
įsteigdami Fondo sudėtyje įvairaus
dydžio ir paskirties fondelius, kurių
pajamos skiriamos studentų, moks -
linių institucijų, kultūros ir visuo -
me ninės veiklos paramai. LF gali di -
džiuo tis, kad daugybė mūsų tau-
tiečių ryžosi (ir tebesiryžta) savo tes-
tamentu užrašyti Fondui didesnį
(kartais net labai didelį) ar mažesnį
palikimą. Jie to jokiu būdu nedarytų,
jeigu LF tvarkymu nepasitikėtų ir jo
ateitimi abejotų. Minėtame pasikal-
bėjime LF valdybos pirm. Kilius jau
2002 m. tą pasitikėjimą Fondo ateiti-
mi išreiškė tvirtais žodžiais: ,,Aš ma-
tau labai ge rą Lietuvių Fondo ateitį,
net beveik ga liu garantuoti, kad LF
artimoje atei tyje pasieks tą, vienu
laiku laikomą sapnu 20 mln. dol. ka-
pitalo sumą, duo  dant mus galimybę
skirti iki 2 mln. dol. į metus lietu-
viškos veiklos stiprinimui ir taip pat
remti mūsų jau nimą bei jų organi-
zacijas. Jauni mas, išaugintas lietu-
viškoje dvasioje, turės perimti mūsų
organizacijas ir tęsti visų mūsų orga-
nizacijų darbą. Lietuvių fondas yra
ir bus pagrindinė finansinė organi-
zacija lietuvybės iš laikymui.”

Kol kas į 20 mln. dolerių kapitalo
aukštumas, svajotas pasiekti iki LF
50 metų sukakties, dar nepavyko
įko p ti dėl pašlijusios JAV (ir apskri-
tai pasaulio) ekonomikos. LF investi-
cijas ekonomikos krizė taip pat palie-
tė, nors galbūt ne taip stipriai, kaip
buvo būgštauta. Ekonomines krizes
padėjo palyginti nesunkiai išgyventi
LF va dovybės apdairumas ir atsargu-
mas. Kaip teigia LF pirm. Griškelis
(,,Drau gas”, 2011 m. vasario 19 d.):
,,Gal svarbiausias sprendimas, kurį
LF padarė, įvyko prieš 3–4 metus, kai
dar nesijautė nei ekonominė krizė,
nei pavojus investicijoms. Visi džiau-
gėsi gra žiu gyvenimu ir gerove. Ta-
čiau mes jutome, kad LF kapitalas
neauga, kiek turėtų, pagal visus ro-
diklius. To dėl iš pagrindų pakeitėme
visą investicijų tvarką, pasamdę
‘Smith Bar ney’ patarėjus. LF Finan-
sų komitetas dabar su jais palaiko
glaudžius ryšius ir atidžiai seka in-
vesticijų padėtį. Nu statyta investici-
jų strategija yra konservatyvi, kuria
remiantis, viskas yra atidžiai tvarko-
ma.”

Žvelgiant į rytojų

Galima tvirtinti, kad LF pasta -
ruoju metu tapo atviresnis, išradin -
ges nis, verbuojant naujus narius ir
skleidžiant             Nukelta į 13 psl.

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis (k.) ir valdybos pirmininkas
Marius Kasniūnas – jiems tenka nemaža darbo našta, ruošiantis paminėti LF 50 m.
veiklos sukaktį.
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Rinkimų aistros ir intrigos

2004 metų balandžio 6 diena,
Vilnius. Vakare kartu su būreliu
politikų dalyvavau dviejose televizi -
jos laidose – LRT „Spaudos klube” ir
LNK „Žodžio laisvėje”. Buvau smar -
kiai spaudžiamas pasakyti, ar daly-
vausiu pirmalaikiuose prezidento
rin kimuose, raginama pasakyti
„taip”. Atsakiau kitaip: „Pirmiausia
atvėskime nuo aistrų, palaukime
Velykų, tuomet bus galima apsispręs -
ti.”

2004 metų balandžio 7 diena,
Vilnius. Lyg ir pajutau po penkių
mė nesių įtampos dvasinį atsipalai-
davimą. Tačiau jau slegia naujas
galvosūkis: kas bus dabar? Politikos
kuluarai kaista iki virimo tempera -
tū ros. Esu informuojamas apie įvai -
 rius susitikimus, partijų derybas,
stra tegijas, kandidatų paieškas. Lai -
kausi nuošaly nuo šio turgaus, nors,
kaip girdžiu, mano pavardė nuolat
minima.

Vakare susitikau su liberalcen-
tristų valdybos nariais. Jie ragina
ma ne kandidatuoti į prezidento pos-
tą ir veržiasi pirmieji kreiptis į vi-
suo menę, skelbdami, kad remia ma-
no kandidatūrą. Prašiau neskubėti ir
pa laukti bent Velykų švenčių pabai-
gos.

2004 metų balandžio 8 diena,
Vilnius. Savivaldybių seniūnų aso-
ciacijos atstovai perdavė man kreipi -
mąsi kelti savo kandidatūrą prezi-
dento rinkimuose. Padėkojau, bet ne -
žadėjau atsakyti teigiamai.

2004 metų balandžio 9 diena,
Didysis penktadienis,  Vilnius. Nė
nedvelkia pavasariu: apsiniaukę, ne -
siliauja lynoti. Nuvažiavau į Prezi -
dentūrą – ir čia niūru, tarsi paka sy -
nose. Grįžus namo, į svečius atvažia-
vo Audrius Siaurusevičius. Jis buvo
su sitikęs su Algirdu Brazausku. Pa-
tvir tino tai, ką jau žinojau: AMB ne-
kandidatuoja.

2004 metų balandžio 10 diena,
Didysis šeštadienis, Vilnius. Pas
ma ne į Turniškes 11 valandą ryto at -
va žiavo Artūras Zuokas ir Andrius
Kubilius. Porą valandų kalbėjomės
apie politinę padėtį ir pirmalaikių
pre zidento rinkimų strategiją. Libe-
ral centristai jau ateinantį antradienį
nori paskelbti, kad aš sutinku kandi-
datuoti ir jie remia mano kandida -
tūrą. Su A. Kubiliumi įtikinome A.
Zuo ką to nedaryti. Nėra jokio reikalo
taip skubėti. Pirmiausia reikia išsi-
aiškinti, kaip apsispręs A. Paulaus -
kas.

2004 metų balandžio 12 diena,
Velykos, Vilnius. Tikras Velykų ste-
buklas: šiandien išaušo saulėtas ry -
tas, staiga visur pražydo žibutės, tar -
si atspindėdamos melsvą, visiškai be
debesų dangų.

Grįžęs iš mišių Arkikatedroje vi -
są dieną su Alma mėgaujamės gamta
namie. Skamba telefonas, ateina laiš -
kai elektroniniu paštu, bet pasakėme
sau: šiandien jokios politikos. Tebū -
nie šventė!

2004 m. balandžio 14 diena,
Vilnius. Vakar vakare pas mane at -
va žiavo Antanas Valionis, Raimun -
das Mieželis, Artūras Zuokas, Rūta
Vanagaitė ir Andrius Kubilius. Lau -

kėme atvykstant dar ir Artūro Pau -
lausko, bet jis nepasirodė.

Svarstėme naujieną, kuri nebu-
vo labai netikėta: socialdemokratai
pa skelbė, kad kelia Česlovo Juršėno
kan didatūrą. Vadinasi, bendro poli-
tinio fronto prieš Rolandą Paksą
idėja sužlugdyta.

Sutarėme, kad lauksime, kol  R.
Paksas pasiskelbs kandidatu, tada
skubiai susirinksime aptarti rinki -
mų strategijos. Konservatoriai ir li -
be ralcentristai pasirengę drauge
kelti mano kandidatūrą.

Tiesa, A. Valionis per televiziją
pareiškė, kad socialliberalų kandi-
datas – jų lyderis A. Paulauskas. Ta -
čiau, pasirodo, tokio plano būtų lai -
ko masi tik tuo atveju, jei R. Paksas
nekandidatuotų, o tai beveik neįma -
noma.

Šiandien po pietų nuvykau į Sei -
mą susitikti su A. Paulausku. Bet
pirmiau sia prie durų mane pasitiko
neįsivaizduojamo dydžio žurnalistų
mi nia. Su A. Paulausku aptarėme
situa ciją so cialdemokratams iškėlus
Č. Jur šėno kandidatūrą. Pasiūliau
užsa kyti vi suo menės nuomonės ty-
rimus, ir jei jie parodytų, kad A. Pau-
lauskas įveik  tų Č. Juršėną, tegul jis
ir kandidatuoja, o aš atsisakyčiau
kelti savo kandidatūrą. „Ne, ne, eiki-
te į rinki mus jūs, aš jus remsiu”, –
ėmė prieštarauti man A. Paulauskas.
Sutarėme palaukti sociologinės ap-
klausos duo menų, tada ir apsispręsi-
me.

Kai išėjau iš jo kabineto, mane
apspito žurnalistai ir neleido ištrūkti
mažiausiai 20 minučių. Konkrečiai
ne pasakojau, ką sutarėme, bet ne-
slė piau, kad kalbėjomės apie rinki-
mus.

2004 metų balandžio 15 diena,
Vilnius. „Lietuvos ryto” redakcijoje
susitikau su Rimvydu Valatka. Po
valandos pokalbio mintys lengvesnės
nepasidarė. R. Valatka įtikinėjo, kad
jei norime sustabdyti R. Paksą ar net
ir Č. Juršėną, turiu kandidatuoti. Ne -
džiugina tokia perspektyva.

2004 metų balandžio 16 diena,
Vilnius. Atėjo žinių, kad liberalde -
mokratai rengiasi registruoti R. Pak -
są kandidatu prezidento rinkimuose.
Sunku sveiku protu suvokti, kaip ga -
lima ką tik už Konstitucijos pažei-
dimus pašalintą, susikompromitavu -
sį asmenį vėl piršti rinkėjams, bet
čia  – Lietuva, čia – viskas galima.

Tai dar ne viskas. Šiandien ryte
socialdemokratai visuose laikraš -
čiuo se paskelbė partijos apmokėtą
skelbimą, kuriame kone didžiausiu
Lie tu vos priešu vadinamas... Ne, ne
R. Paksas, o aš, Valdas Adamkus. Pa   -
si  r odo, esu kaltas ir kad į Lietuvą
atėjo „Williams” bendrovė, ir kad R.
Pak sas prasimušė į didžiąją politiką.
Dar nė neprasidėjo rinkimų kampa-
nija, o jau pasipylė šmeižtas. Negaliu
pati kė ti, kad tokį pareiškimą pasi-
rašė ir Gediminas Kirkilas, su ku-
riuo, atro dė, taip nuoširdžiai drauge
dirbome spręsdami užsienio politi-
kos problemas.

Nesu politikos naujokas, bet Lie -
tuvos partijos vis dar stebina. Kaip ir
sugeba taip neturėti nė krislo papras -
čiausio padorumo?

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.       laimės bylą Žmo-
gaus Teisių Teisme. Bet teismo nuo-
spren džio nesulauksime nei rytoj,
nei šį met. Neturėdami prezidentės ir
da bartinio vidaus reikalų ministro
pa sitikėjimo, jie negalėtų veiksmin-
gai vadovauti FNTT. Tai paprastas
faktas, ko nepakeičia nuoširdžiau-

sias pasipiktinimas Palaičio elgesiu
ar įsitikinimas, jog savo veiksmais
pre zidentė žengė žingsnį tiesioginio
pre zidentinio valdymo link. Dabar
svarbiausia užtikrinti tolesnį FNTT
veiks mingumą. Tikiu, kad Lietuvos
vadovai kartu ras būdą tai padaryti.

Alfa.lt

FNTT skandalas – tarp gandų ir tikrovės

Atkelta iš 12 psl. informaciją apie
savo veiklą. Ypač tam pasitarnauja
naujosios susižinojimo priemonės –
elektroninis paštas, internetas, na-
riams ir nenariams dalinami LF
lanksti nu kai, nuo 2006 m. leidžiamas
LF periodinis laikraštėlis ,,Liepsna”.
Visgi, kaip 2002 m. tvirtino LF valdy-
bos pirm. Kilius: ,,Lietuvių fondo
pag rindinė paskirtis nepasikeitė, nes
pagrindinis LF tikslas buvo ir yra lie-
tuvybės išlaikymo stiprinimas už
Lietuvos ribų, remiant lietuvišką
veik lą ir jaunimą. Po Lietuvos nepri -
klausomybės atkūrimo pasikeitė tik
tiek, kad LF tuoj pat po nepriklauso -
mybės atgavimo paskyrė daugiau
kaip vieną milijoną dolerių Lietuvos
reikalams...” 

Vis dėlto, kad Fondas galėtų at -
likti savo užsibrėžtus tikslus – finan-
siškai remti visokeriopą lietuvišką
veiklą, būtina didinti jo kapitalą, o
tai bus galima atlikti, stojant į LF
naujiems nariams. Įstojimui į Fondą
sąlygos yra labai lengvos – pradžioje
galima tapti nariu-kandidatu, įmo -
kant vos 10 dol., o likusius iki šimti -
nės dolerius sumokėti būsimajam
nariui patogiu laiku. 

,,Būtiniausia mūsų užduotis –
jaunimui įskiepyti mintį, kad LF yra
svarbus, prasmingas ir įtakingas jų

gyvenime. Ateityje neužteks vien tik
dalinti lėšas. Pinigas ne viską nuper-
ka. Jei norime jaunimą pritraukti,
turime būti matomi ir reikštis tarp jų
– ar tai būtų mokyklos, sporto aikšty-
nai, koncertai, renginiai, stovyklos.
Lietuvių Fondo vardas turi stovėti jų
akyse, o Fondas reikštis visais tinka-
mais atvejais. LF ženkle rašoma – ‘Iš
kartos į kartą’. Mes esame ta karta,
kurios uždavinys yra perduoti LF
atei nančiai kartai. Tai nenutiks sa -
vaime. Reikia būti išradingais, kūry-
bingai ir šviesiai mąstančiais mūsų
tautos nariais, kad suprastume, jog
be mūsų pačių pastangų tiek LF, tiek
mūsų visos organizacijos bei visa
mūsų veikla nepasieks to tikslo. (...)
Tikiu, kad esame tie, kurie norime ir
galime tai atlikti. Tikiu, kad pasaulis
vis dėlto suka šviesesnės ateities
link. Tikiu, kad mūsų tautos skaudi
pra eitis ir išgyvenimai liks kaip
pagrindas ir pavyzdys, kad negalime
pasiduoti ir nebūsime palaužti ne ga -
lių. Pagaliau tikiu, kad su lietuvių vi -
suomenės pagalba Lietuvių Fondas
galės garbingai švęsti savo šimtmetį
2062 metais” (Iš R. Griškelio praneši-
mo, skaityto 2011 m. gegužės 7 d.
visuotiniame LF narių suvažiavime
Pasaulio lietuvių centre).

Iš vienos sėklos – milijoninis vaisius

* 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 gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali pa-
keisti 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.

* 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.

ĮvAIRūS SkELbImAI
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,,Esate dvasios, širdies draugai”
JAV�LB�Švietimo�tarybos�organizuotai�Vidurio�Vakarų�apygardos�lituanistinių

mokyklų�mokytojų�konferencijai�pasibaigus

Mokykla – tai dirbtuvės, kur for-
muojamas augančios kartos mąsty-
mas. Reikia tvirtai laikyti ją rankose,
jeigu nenorime paleisti iš rankų atei-
ties. (Henri Barbusse)

Š. m. vasario 26 d. Čikagos litu-
anistinėje mokykloje, kuri įsikūrusi
Jaunimo centro patalpose, vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės Švietimo
tarybos organizuota Vidurio Vakarų
apygardos lituanistinių mokyklų mo-
kytojų konferencija. Tokios konfe-
rencijos vyksta kasmet, šįkart į ją su-
sirinko gausus 90-ies mokytojų bū-
rys. Daugiausiai dalyvusiųjų buvo iš
Čikagos lituanistinės ir Lemont Mai-
ronio lituanistinės mokyklos, tačiau
nemažai svečių sulaukta ir iš toliau –
iš Waukegan, Milwaukee, New York,
Naperville, Detroit, Indianapolis,
Cincinnati, Los Angeles. Tai rodo,
kad išeivijoje dirbantys mokytojai
noriai gilinasi į dėstomų dalykų me-
todiką, gvildena pedagoginiame dar-
be iškylančius ugdymo klausimus.  

Prieš konferencijos pradžią Tėvų
jėzuitų koplyčioje kunigas Antanas
Gražulis, SJ aukojo šv. Mišias, buvo
meldžiamasi už mokinius, jų tėvelius
ir mokytojus. Konferenciją pradėjusi
Čikagos lituanistinės mokyklos di-
rektorė Jūratė Dovilienė pasveikino
susirinkusius. JAV LB Švietimo tary-
bos atstovė Laima Petroliūnienė
kreipėsi į mokytojus sakydama ,,Esa-
te dvasios, širdies draugai”. Ji padė-
kojo visiems kandidatams, kurie
buvo pasiūlyti ,,Gintarinio obuoliu-
ko” premijai gauti, ir pasidžiaugė
Lietuvių Fondo teikiama ženklia
parama lituanistinėms mokykloms.
JAV LB Krašto valdybos Religinių
reikalų tarybos pirmininkė seselė
Margarita Bareikaitė, pati 30 metų
dirbusi lituanistinėse mokyklose
Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje,
kreipdamasi į mokytojus sakė, kad
tokios mokyklos prieš 100 metų buvo
įsteigtos lietuvių katalikų ir seserų
rūpesčiu. ,,Ir tuomet, ir dabar, moky-
dami vaikus, turime juose skiepyti
meilę Lietuvai ir Dievui. Tikėdami
esame tvirtesni”, – sakė seselė Mar-
garita. 

Maironio lituanistinės mokyklos
tėvų komiteto narė Austėja Kubilienė
pasidalino 2011 metų spalio 5–7 die-
nomis Lietuvoje vykusio  lituanisti-
nių mokyklų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo seminaro įspūdžiais. Se-
minare, kuriame dalyvavo atstovai iš

įvairių pasaulio šalių, buvo pristaty-
tos naujausios lietuvių kalbos moky-
mo priemonės ir metodika, nuo-
tolinio mokymo galimybės, peda-
gogai stebėjo integruotas lietuvių
kalbos ir etnokultūros pamokas, kei-
tėsi gerąja darbo patirtimi.  A. Kubi-
lienės nuomone, tokie tobulinimosi
seminarai yra labai reikalingi ir
naudingi, tačiau jie sunkiai pasiekia-
mi mūsų mokytojoms, dirbančioms
čia, už Atlanto, todėl kartu su Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamentu svarstoma
galimybė ateityje tokius seminarus
filmuoti ir visą medžiagą  patalpinti
internete, kad ją galėtų pamatyti visi
norintys. Pranešėja siūlė domėtis
Lietuvos siūloma pagalba išeivijos
mokykloms, patarė, kokiose interne-
tinėse svetainėse mokytojai gali rasti
vertingos medžiagos. A. Kubilienės
nuomone, lituanistinėse mokyklose
besimokantys vaikai pasigenda šiuo-
laikinių technologijų, jų įsigijimas ir
naudojimas turėtų būti ne tik kiek-
vienos mokyklos, bet ir JAV LB Švie-
timo tarybos rūpestis. 

Filosofijos mokslų daktarė lietu-
vių kalbos srityje Aurelija Tamošiū-
naitė skaitė pranešimą ,,Lituanisti-
nės mokyklos iššūkiai: mokinių nuo-
statos ir kalbos vartojimo polinkiai”.
Lietuvių kalbos kaita besidominti
mokslininkė išsamiai aptarė tyrimo,
kurį ji atlikto Čikagos lituanistinės
ir Maironio lituanistinės mokyklų
Lemont 8–10 klasėse, rezultatus. Bu-
vo tiriama, kaip mokiniai moka lie-
tuvių kalbą, ką jie galvoja apie litua-
nistines mokyklas. Pranešime buvo
aptartos nevienodo gimtosios kalbos

LORETA TIMUKIENĖ

Konferencijos dalyvės stebėjo parodomąsias pamokas.       L. Timukienės nuotr.

mokėjimo priežastys, bandoma atsa-
kyti į klausimą, kokias metodikas
taikyti, mokant išeivijos lietuvių vai-
kus. Tai, pasak pranešėjos, yra gana
sudėtinga, kadangi į lituanistines
mokyklas susirenka vaikai su labai
skirtingu gimtosios kalbos kraičiu,

augantys skirtingoje kalbinėje ap-
linkoje, turintys nevienodą norą kal-
bėti ir mokytis lietuviškai. Mokyk-
lose daugėjant čia gimusių ar anksti į
Jungtines Valstijas atvykusių moki-
nių, silpnėja mokinių lietuvių kalbos
mokėjimas. Įdomu, kad daugiau kaip
pusė lituanistines mokyklas lankan-
čių vyresniųjų klasių mokinių tvirti-
na tai darantys dėl draugų, su ku-
riais jie susitinka mokykloje. Kiti sa-
ko mokyklą lankantys norėdami
patobulinti kalbos žinias ir išlaikyti
lietuvišką kultūrą, papročius. Ap-
klausoje dalyvavę mokiniai vardijo
šiandieninės lituanistinės mokyklos
trūkumus – technologijų stoką, skir-
tingai lietuviškai kalbančius ben-
draklasius, tinkamų šiuolaikinių va-
dovėlių nebuvimą, mokymo būdus.
Klausant išsamaus A. Tamošiūnaitės
pranešimo, kuriame buvo pateikta
nemažai tyrimo skaičių, apibendri-
nimų, peršasi išvada, kad nėra vieno
recepto, kaip turi dirbti lituanistinių
mokyklų mokytojai. Savo darbe jie
turi pirmiausia atsižvelgti į kiekvie-
no vaiko poreikius, gabumus ir ieš-
koti tinkamiausių mokymo būdų bei
priemonių – čia tinka ir žaidimai, ir
vaidybinės užduotys, ir garso įrašų
panaudojimas. 

Teisininkė Vilia Dėdinas skaitė
pranešimą ,,Dėmesio sutrikimo ir

hiperaktyvumo sindromas: siūlomi
pritaikymai mokytojams”. Pranešė-
ja, remdamasi savo pačios patirtimi,
auginant hiperaktyvų sūnų, pasako-
jo apie darbą su vaikais, turinčiais
dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo
sindromą. Tokie vaikai yra nenuo-
ramos, išsiblaškę, įkyrūs, keliantys
daug rūpesčių savo tėvams ir moky-
tojams. Patys vaikai dažnai jaučiasi
nelaimingi, žema jų savivertė. Jie
sunkiai užmezga įprastas draugystes
su bendraamžiais, nes nekreipia dė-
mesio arba nesupranta nežodinio
bendravimo taisyklių. O jeigu jas
supranta, net ir norėdami bei steng-
damiesi sunkiai įstengia jų laikytis.
Jie reikalauja ypatingo dėmesio,
žinių, kantrybės ir iš tokius vaikus
auginančių šeimų, ir iš juos ugdan-
čių mokytojų. V. Dėdinas pateikė
gausybę patarimų, kaip su tokiais
vaikais elgtis, kokius metodus tai-
kyti mokant juos.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojos Giedrė Starinskienė,  Eri-
dana Šležienė ir Vitalija Valuckienė
vedė parodomąsias pamokas. Moky-
tojos turėjo galimybę apžiūrėti kla-
ses, pasidalinti savo patirtimi. Čika-
gos lituanistinės mokyklos mokyto-
jos Giedrė Starinskienė, Dalia Ston-
kuvienė, Rolanda Varnauskienė, Ri-
mantė Kaveckaitė ir Lemont Mai-
ronio mokyklos mokytoja Erika Ku-
nickienė pristatė savo paruoštus va-
dovėlius, pratybas. Atsirado nemažai
norinčių įsigyti šias mokymo prie-
mones, kurios paruoštos, remiantis
ilgamete darbo patirtimi, panaudo-
jant sukauptą mokomąją medžiagą.

Konferencijos pabaigoje kai ku-
rių mokyklų atstovai pristatė savo
mokyklas, papasakojo, kaip sekasi
dirbti. Visiems patiko. 

Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos (Los Angeles, CA) mokytojos
Vitalijos Virbukienės ir ,,Rasos” litu-
anistinės mokyklos (Naperville, IL)
vedėjos Jūratės Liutkienės pasiūly-
mas prieš pamokas visiems kartu
sugiedoti Lietuvos himną – jie savo
mokyklose tai daro kiekvieną šešta-
dienį. Ne ką mažiau įdomių minčių,
pasiūlymų, vertingų patarimų rengi-
nyje dalyvavusieji išgirdo bendrau-
dami ir per pertrauką, ir dar pasilikę
po renginio. O skirstydamiesi vieni
kitiems linkėjo sėkmės, kantrybės ir
atsisveikino iki kitų pasimatymų. Vie-
ni susitiks savo kolegas jau kitą šeš-
tadienį mokykloje, kitus pamatys po
metų, jau būsimoje konferencijoje.

Mokytojos domisi savo kolegių paruoštomis pratybomis.

A. Kazickienės lit. m-klos vedėja Neila Baumilienė (d.) su dukra Vilia ir sesele Margarita.
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Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės nariui,
,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” bendradarbiui

A†A
Sauliui Kelpšui 

mirus, reiškiam gilią užuojautą jo broliui,
kun. Jauniui Kelpšui, šeimos nariams,

giminėms ir artimiesiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 

Atkelta iš 2 psl. Jie įsitikinę, kad
XIX a. gale Jonas Basanavičius ir
Vincas Kudirka nuvedė lietuvių tau-
tą klaidingu keliu, nes atskyrė lietu-
vius nuo lenkų. Vasario 16-tosios
aktą jie laiko kenksmingu, nes pagal
jį buvo sukurta tautinė Lietuva. Jų
nuomone, Lietuvai reikėjo pasilikti
su Lenkija. Jie apgailestauja, kad po
Pirmojo pasaulinio karo Lietuva ne -
pasidavė Lenkijos maršalo Jozef  Pil -
sudski ir generolo Lucjan Želi gowski
vadovybei. O dabar jie ragina Lietu -
vą tenkinti visus Lietuvos len kų ir
Lenkijos reikalavimus ir pageidavi -
mus, nors jie ir vestų į Lietuvos pa -
žeminimą, jos nepriklausomybės
pra- radimą ir pasidavimą Lenkijai.

Žinoma, demokratiniame krašte
kiekvienas gali skelbti bet kokias sa -
vo nuomones ir pasiūlymus. Jų neuž-
drausi. Jei jie atrodo neprotingi, geri-
ausia į juos nekreipti dėmesio. Bet
šiuo atveju tokias nuomones ir pa -
siūlymus skleidžia kai kurie įtakingi
Lietuvos universitetų profesoriai.
Vienas iš jų profesorius dr. Šarūnas
Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fa -
kulteto dekanas, fakulteto, kuris
ruošia Lietuvai jos jaunuosius diplo-
matus. Jei tokias nuomones ir pasiū-
lymus laikome Lietuvai žalingais,
tylėdami nieko nelaimėsime. Tenka
leistis į polemiką ir apginti Vasario
16-tosios aktą ir tautinės, lietuviškos
Lietuvos valstybės pobūdį.

Nes Lietuvos valstybė negali būt

kitokia. Ji Vasario 16-tos aktu buvo
atkurta tam, kad apsaugotų lietuvių
tautą nuo jai gresiančių pavojų ir su-
darytų jai tinkamas sąlygas išlikti,
gyvuoti, kurti ir klestėti. Tuo aktu
Lietuva apsispren dė nutraukti dau-
giau nei 500 me tų ją varžiusius ry-
šius su Lenkija ir ryž tingai pasuko
savitu, lietuvišku ke liu. Nuo tada lie-
tuvių tauta yra Lie tuvos pagrindas,
prancūziškai sa kant, tai jos raison
d’etre, jos egzistencijos prasmė. Kito
pagrindo ji ne turi ir negali turėti. Jei
lietuvių tauta išnyktų, Lietuvos val-
stybė liktų nereikalinga ir netrukus
žlugtų. To dėl bandymai paneigti
Lietuvos valstybės tautinį pobūdį ją
žaloja ir silpnina.

Mums, už LR ribų gyvenantiems
lietuviams, itin svarbu, kad Lietuva
liktų tautine lietuvių valstybe, nes
tik tokia Lietu va, kuri vadovausis
Vasario 16-tosios aktu, rūpinsis iš-
laikyti artimus ir pastovius ryšius su
pasaulyje paskli dusiais lietuviais.
Jei Lietuva atsi sakytų tautinės val-
stybės pobūdžio, jos ryšiams su už-
sienio lietuviais neliktų pagrindo.

Pranešimas� skaitytas�Washington,� DC
skaučių�židiniečių�Vasario�16-osios�sueigo-
je,�2012�m.�vasa�rio�18�d.

Algimantas Gureckas – ekono-
mistas, teisininkas,  ilgus metus akty-
viai dalyvavo JAV LB ir PLB veikloje,
dabar pensininkas.

Vasario 16-osios akto reikšmė
A † A

FRANK ZAPOLIS

Mirė 2012 m. vasario 26 d. Holy Family Villa, Palos Park, su -
laukęs 81 metų.

Gyveno Orland Park, anksčiau Evergreen Park ir Palos
Heights.

Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Eleanor Mellas, sūnus Robert su žmona

Ann Marie, duktė Carol su vyru William Kovach, anūkai Bryan,
Kevin, Annette,  Catherine ir Olivia.

A. a. Frank buvo JAV armijos, oro korpuso veteranas, 55 me-
tus buvo Frank Zapolis State Farm draudimo kompanijos savi-
ninkas Evergreen Park ir Oak Lawn, priklausė daugeliui lietu-
viškų orga nizacijų.

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.
v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy
(7700 W.) Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 10:30
val. ryto a. a. Frank bus atlydėtas į St. Alexander bažnyčią, ku -
rioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Pas Washington, DC židinietes... 
Atkelta iš 6 psl.     Šioje stovyklo je
stovyklavo 30 tūkstančių Ameri kos
skautų bei 4 tūkstančiai skautų iš kitų
pasaulio kraštų. 

Važiavome pro pastovykles, kur
gražiai išrikiuotos dviejų asmenų pa-
lapinės stovėjo. Pravažiavome Ame -
rikos indėnų palapinių miestelį, pir-
mą lordo Baden Powell stovyklos mo-
delį Brownsie saloje. Visur keliai pil ni
spalvingomis uniformomis skautų,
sunku mums buvo pajudėti. Pastovyk-
lės buvo suskirstytos pagal Amerikos
valstijų rajonus, stovyklavi mas vyko
pagal skilties sistemą.  Mū sų svečiams
nespėjome versti ir aiškinti mums per-
duodamų žinių, ne spėjome fotogra-
fuoti. 

Mūsų svečius visur apsupdavo
skautai, jauni ir vyresni, o ypatingai
tas dvi gražias seses iš Lietuvos, su ku -
riomis norėjo nusifotografuoti ir ad -
resais mainytis. Nereikėjo daugiau
vertėjų, nes skautiška nuoširdi nuo-
taika greitai perėjo kalbos ribas. Mū -
sų svečiai patys pasijuto pilnateisiais
skautiškos šeimos nariais. Vienam
skau tui paaiškinus apie sunkias  atsi -
kūrimo skautavimo Lietuvoje sąlygas,
jis taip buvo sužavėtas, kad nusi vilko
skautiškus marškinukus ir atidavė

Lietuvos Vyriausiam skautininkui
kaip atminimą. Tokių gra žių momen-
tų buvo labai daug.

Diena taip greitai prabėgo, o mū -
sų dar laukė Washingtono skaučių
židiniečių iškilminga sueiga ir vai šės.
Turėjome sakyti sudiev stovyklai,
draugiškiems skautams. Auto mo bilių
aikštė buvo pilnutėlė, nes tą va karą
turėjo įvykti atidarymo laužas su
1,000,000 žiūrovų, dalyvių.

Po to Pavilionie nė buvo supažin-
dinta su kiekviena ,,Židinio” nare,
kuri prisistatė, pa pasakojo apie save,
savo skautavimo pradžią. Viešnia
išgirdo apie skaučių draugoves, vie-
tininkijos bei ,,Židinio” Washing ton
apylinkėje įkūrimą. Papasakojo me
apie mūsų ,,Židinio” šelpiamas orga-
nizacijas Lietuvo je. Pavilionienė iš
profesijos yra medi cinos daktarė, tad
jai labai rūpėjo šelpiamų vaikų pa-
dėtis Lietuvoje. Ji mums daug papa-
sakojo apie būtinybę remti vaikus
mažuose miesteliuose bei kaimuose.
Užsimezgė labai šiltas, malonus ir
ilgas pokalbis. 

Sueigą baigėme su dainomis,
prie ku rių prisidėjo ir mūsų viešnia.
Tęsė me pradėtus pokalbius prie
svetingo angelais ir žvakėmis spin-
dinčio stalo. Ilgai kalbos nesibaigė.
Nors žiemos oras lauke buvo ne-
svetingas, nesi skubinome šios drau-
giškos sueigos nuo taikos nutraukti.
,,Sutelk mus, Vieš patie, būrin” ir
,,Ateina naktis” žodžiai, iš mūsų
rankų sudarytas ratas sujungė mūsų
mintis ir širdis.

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

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

A † A
KLEOFASA ČESNAUSKYTĖ

MILIŪNAS
Netikėtai mirė 2012 m. vasario 26 d., sulaukusi 94 metų am -

žiaus.
Gimė Lietuvoje 1917 m. spalio 12 d. Kazimiero ir Barboros

Česniauskių šeimoje, Kretingos apskrityje, Panotėnų kaime.
Anksti likusi našlaite a. a. Kleofasa glaudėsi svetimoje šeimoje,
daug dirbo, siekė mokslų Dotnuvoje. Antrasis pasaulinis karas
nu bloškė į Vokietiją. Vienuolyno ligoninėje slaugė sužeistuo-
sius, prižiūrėjo pagyvenusius žmones, vaikus. 1950 m. atvyko į
JAV, gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Ją pažinoję žmo-
nės atsiliepė kaip apie pamaldų, darbštų, sąžiningą, kūrybingą
žmo gų. Kleofasos namus puošė savom rankom megzti, nerti,
siūti daiktai. Ne viena Bridgeport moteris puikavosi jos siūdin-
tais rūbais. Velionė mielai dalyvavo lietuviškuose renginiuose,
giedojo Šv. Jurgio bažnyčios chore. Ištvėrusi karo sunkumus,
emigra ciją, viena, bet ne vieniša, garbingai ėjo gyvenimo keliu.

Ji mums primena tvirtą, į žemę įleistomis šaknimis, grakš-
čiomis šakomis nuaugusią lietuvišką liepą, kurios šviesus atmi-
nimas liks ilgam mūsų širdyse.

Šv. Mišios už a. a. Kleofasos sielą bus aukojamos kovo 1 d. 10
val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th St. ir
Washtenaw Ave., Marquette Park. Po Mišių a. a. Kleofasa bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdi globėjai  Rita, Ieva ir Julius Bružai

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

Teresė Vaitkūnas, gyvenanti Warren, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Virgis Smilgys, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

John Radas, gyvenantis Livonia, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.  Tariame Jums nuoširdų ačiū.
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ČiKaGoje 
IR

aPYLiNKĖse

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
Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL) nuo kovo 2 d.,
kiekvieną Gavėnios laikotarpio penkta-
dienį, 5 val. p. p. kviečiame į Kryžiaus
kelio ėjimą.  Kovo 4 d.  10:30 val. r.  šv.
Mišias atnašaus kunigas dr. Augustinas
Kulbis, OSM. Prieš sekmadienio šv. Mi-
šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio litaniją bei melsimės už ligonius
ir Palaimintojo kanonizaciją. Po pamal-
dų mokyklos salėje vaišinsimės kavute. 

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys,
meldžiasi, kad kongregacijos stei  gėja
Mo tina Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja ir kviečia visus kovo 3 d.
9:30 val. r. dalyvauti šv. Mi šiose Mo ti -
niškame name, 2601 W. Mar quette
Rd., Chicago. Mišias aukos kun. Gary
Graf, St. Gall’s parapijos klebonas. Po
Mišių – kavutė.

� 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.  

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės valdyba kovo 11 d., sekmadienį,
kviečia į Nepriklausomybės dienos mi -
nėjimą, kuris 1 val. p. p. vyks St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� Kovo 11 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Le-
mont, prie didžiosios salės vyks Lietuvos
Dukterų draugijos visuotinis susirinki-
mas. Bus apžvelgta draugijos veikla,
ateities planai, dalinamasi nuomonė-
mis. Visi besidomintys šios organizaci-
jos veikla kviečiami šią sekmadienio po-
pietę praleisti kartu, išgirsti ir paremti
Lietuvos Dukterų veiklą. Bus vaišės.

� Kovo 12 d., pirmadienį, nuo 5:30
val. p. p. Loyola University Chicago,  La -
ke Shore Campus (1032 W. Sheridan
Rd., Chicago, IL 60660) vyks renginys
,,Me no Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepri -
klausomybės dienai paminėti. Dalyvauja
aktorė Audrė Budrytė-Nakas. Čiurlionio
ga lerija pristato Algio Griškevičiaus fo to -
parodą ,,Mikališkių kaimo stebuklai”.
Dau giau informacijos galite gauti el.
paš tu gabijas@sbcglobal.net 

� Kovo 17 d. Čikagos lituanistinė mo -
kykla Jaunimo centro didžiojoje salėje
švęs savo mokyklos 20-metį. Kviečiame
atsiliepti buvusius mokinius ir mokyto-
jus. Norinčius dalyvauti iškilmingoje va -
ka rienėje prašome rašyti el. paštu jurate
124@yhoo.com arba tel. 630-805-
4036 (mokyklos direktorė J. Dovi lie-
nė).

� 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.

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

� Ateitininkų namų valdyba kviečia vi -
sus antradienį, kovo 20 d., dalyvauti
Ga   vėnios susikau pime, kurį ves vysku-
pas Rimantas Norvila. Susikaupimas
baig  sis 3 val. p. p. šv. Mišiomis. 9 val.
r. ir prieš 3 val. p. p. Mišias  bus klauso -
mos iš pažintys. Būtina užsiregistruoti iš
an k s to el. paštu vlasr@aol.com arba tel.
708-349-7426 (Loreta Grybauskienė).

� 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.  

� Jaunimo centro narių metinis susi -
rinkimas vyks kovo 25 d., sekmadienį,
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL). Pradžia 12 val. p. p.
Tel. pasiteiravimui 773-778-7500.

� 2012 m. kovo 25 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemont, IL, Ateitininkų
korp! Giedra kviečia į minėjimą  ,,Šatri-
jos Ragana – šviesioji moteris”. Prog -
ramoje – skaitymai ir scenos iš Šatrijos
kū rybos (režisierė Giedrė Gillespie).
Prog ramoje dalyvauja: Agnė Giedraitytė,
Sand ra Giedraitienė, Vida Gilvydienė,
Vy tautas Staniškis, Linas Umbrasas ir
„Lietuvos vy čių” šokėjos. Po progra-
mos – vaišės. 

�  JAV LB Philadelphia apylinkė kartu
su Centrinės NJ LB apylinke sekmadie -
nį, kovo 11 d., rengia Lietuvos Ne  pri -
klausomybės šventės paminėjimą Lie tu -
vių namuose (2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA 19134). 10:30 val. r.
šv. Mišios už Lietuvą Šv. Andriejaus baž -
nyčioje (1913 Wallace St., Philadel p -
hia, PA 19130); 12 val.  p. p. – pie tūs;
2 val. p. p. – Nepriklausomybės šven  tės
programa.

� 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. Tel.
pasiteiravimui 860-928-7955; el.paš-
tas sesigne@gmail.com

� Kovo 18 d., sekmadienį, Lietuvos vy -
čiai kviečia į šv. Kazimiero paminėjimą
ir puotą, kuri vyks Šv. Jurgio lietuvių pa -
rapijos salėje (443 Park St., Bridgeport,
CT). 12 val. p. p. – šv. Mišios. Kviečia-
me dalyvius atvykti su tautiniai drabu-
žiais. Norinčius dalyvauti prašoma
skambinti tel. 203-878-0519 (Barborai)
arba tel. 203-377-7432 (Marytei). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti 50 dol.
paau ko jo: Ann Keraminas, Rockford, IL; Asta K. Veličkaitė, Chicago, IL;  Apo-
lonia Andrasiunas,  Orland Park, IL. Esame labai dėkingi už Jūsų nuo-
širdžią paramą.

Balandžio 22 d., sekmadienį, vyks Lietuvių katalikų religinės šalpos 50-
ies metų jubiliejinis renginys. Iškilmingos Padėkos šv. Mišios bus aukojamos
Maspeth Atsimainymo lietuvių bažnyčioje – 11:15 val. r. Mišių metu giedos
,,Dainavos” vyrų vienetas, vadovaujamas muziko Dariaus Polikaičio.  

Šventinis pokylis vyks ,,Christ the King” katalikiškos gimnazijos salėje
(68-02 Metropolitan Ave., Middle Village, NY). Bus pristatytas Monikos Paula-
vičiūtės-Kungienės leidinys apie Šalpos 50 metų veiklą, dainuos ,,Dainavos”
vyrų vienetas. Pradžia 1 val. p. p.

Kviečiama iš anksto užsisakyti vietas tel. 718-326-5202, el. paštu
lcra@earthlink.net arba kreipiantis į Šalpos tarnautojas Josephiną Senken
ir Vidą Jankauskienę. 

Daugiau informacijos www.LKRSalpa.org

Lietuvių katalikų religinės šalpos 50-metis

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
kovo 16 d., penktadienį, 7:30 val. v.

ati daroma lietuvių menininkų 
iš At lanta, GA jungtinė tapybos,

fotografijos, taikomojo meno paroda 

,,Susipažinki me” 

Parodoje dalyvauja: 
Silvija Aniu lienė, Aiva Gabrielaitytė,

Vykintas Ge nys, Asta Phillips, 
Šarūnė Stankevičienė ir 
Sandra Verbliugevičiūtė.

Atidaryme da lyvaus autoriai. Vykintas Genys. ,,Neal”. 
Popierius, pieštukas

LR�Generalinis�konsulatas�Čikagoje�bendradarbiaudamas�su
Čikagos�lais�va�laikio�ir�pramogų�centru�Navy�Pier�rengia�

Lietuvos nepriklausomybės at kū  rimo šventę 
„CELEbRATE LIThUAnIAn InDEPEnDEnCE” 
2012 m. kovo 11 d., sek  ma dienį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. 

Navy Pier centro „Crystal Garden” salėje. 

Šventėje�pasirodys�lietuvių�me�no�grupės,�bus�sudarytos�sąlygos�
verslininkų�bei�menininkų�dalyvavimui.

Grupė ,,Suktinio” ir ,,Lietuvos vyčių” šokėjų.                       Laimos Apanavičienės nuotr.


