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Washington, DC (LR ambasada-
so JAV info) – Washington, DC gegu-
žės 4 d. surengtoje tarptautinėje kon-
ferencijoje „JAV, Šiaurės ir Baltijos
šalių bendradarbiavimas: formuo-
jant JAV ir Europos darbotvarkę”
Užsienio reikalų ministerijos amba-
sadorius ypatingiems pavedimams
Linas Linkevičius pabrėžė gynybos
pajėgumų finansavimo svarbą ir bū-
tinybę nuosekliai plėtoti organizaci-
jos ir Rusijos santykius. 

Renginį Johns Hopkins Univer-
sity Išplėstinių tarptautinių studijų
mokykloje (School of  Advanced In-
ternational Studies, SAIS) organiza-
vo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos
ambasados JAV. Europos ir JAV žino-
vai konferencijoje analizavo Baltijos,
Šiaurės šalių ir JAV partnerystę sau-
gumo srityje ir energetikoje, diskuta-
vo apie JAV ir Rusijos santykius. 

Pranešimus taip pat skaitė URM
ekspertas Arūnas Molis, buvęs Len-
kijos užsienio reikalų ministras
Adam Rotfeld, tarptautinės nevyriau-

sybinės organizacijos „Freedom Hou-
se” prezidentas David Kramer, anali-
tinio centro „The Atlantic Council”
viceprezidentas Damon Wilson, Šve-
dijos parlamento užsienio reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas
Urban Ahlin, Latvijos gynybos mi-
nistras Janis Sarts, JAV viceprezi-
dento Joe Biden patarėjo nacionali-
nio saugumo klausimais pavaduotoja
Julianne Smith, įmonės „The Cohen
Group” viceprezidentas Daniel Fata,
buvęs JAV ambasadorius Azerbai-

džane Matt Bryza, šiuo metu vado-
vaujantis Tarptautiniam gynybos
studijų centrui Estijoje.  

Lietuva 2012 m. yra Sustiprintos
partnerystės Šiaurės Europoje (En-
hanced Partnership in Northern Eu-
rope, E-PINE) koordinatorė. 2012 m.
Lietuvos ambasada JAV kartu su JAV
administracija jau surengė keletą
renginių JAV sostinėje, skirtų ap-
tarti ir stiprinti Baltijos ir Šiaurės
šalių dialogą su JAV saugumo, ener-
getikos ir Rytų kaimynystės srityse.

Klaipėdos ,,Žuvėdra” aštuntą kartą tapo Europos čempione
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Konferencijoje
pabrėžta NATO ir
Rusijos santykių

nuoseklumo svarba

Tarptautinėje konferencijoje Washington, DC pranešimą skaitė Užsienio reikalų minis-
terijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius. LR ambasados nuotr.

Lietuvių katalikų religinė šalpa – 
pakeliui link šimtmečio – 5 psl.

Viena (ELTA) – Klaipėdos uni-
versiteto sportinių šokių ansamblis
,,Žuvėdra” gegužės 5 d. Vienoje, Aust-
rijoje, vykusiame Europos Lotynų
Amerikos šokių ansamblių čempio-
nate iškovojo aukso medalius. Skais-
tės ir Romaldo Idzelevičių vadovauja-
mas ansamblis Senojo žemyno pir-
menybių nugalėtoju tapo aštuntąjį
kartą. Klaipėdiečiai Europos čempio-
nato auksą taip pat iškovojo 1999,
2001, 2003, 2004, 2005, 2006 ir 2009 me-
tais. 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2008 ir
2010 metais ,,Žuvėdra” Europos čem-
pionate buvo antra, o 1998 ir 2007 me-
tais – trečia. Antrą vietą užėmė Tiu-
menės ,,Vera” (Rusija) šokėjai, trečią
– Brėmeno ,,Gruen-Gold-Club” (Vo-
kietija) kolektyvas. ,,Žuvėdros” ant-
roji komanda į baigiamąjį ratą nepa-
teko ir galutinėje įskaitoje liko sep-
tinta. Čempionate dalyvavo 16 kolek-
tyvų iš dešimties šalių.

Spaudos atgavimo dieną atidaryti Maironiui skirti skaitymai
Vilnius (President.lt) – Spaudos

atgavimo, kalbos ir knygos dienos
proga Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute ati-
darė Maironiui skirtus skaitymus ir
apžiūrėjo Vileišių rūmus bei ekspozi-
cijas.

Prezidentės teigimu, kalbai gy-
vuoti svarbios visų pastangos – moks-
lininkų, mokytojų, rašytojų, žurna-
listų ir leidėjų, politikų ir visų, my-

linčių lietuvišką žodį. Rimtas iššū-
kis, pasak šalies vadovės, kad dabar-
ties žodis, ir spausdintas, ir elektro-
ninis, būtų atsakingas, išmintingas,
pasvertas ir vienijantis. Atidaryda-
ma Maironio 150-osioms gimimo me-
tinėms skirtus poezijos skaitymus
šalies vadovė teigė, kad Maironis,
kūręs Lietuvą kiekvieno lietuvio šir-
dyje, visuomet išliks Tėvynės meilės,
žodžio ir amžinųjų vertybių sklei-
dėju. Pasak prezidentės, poeto eilėse

išsaugotas lietuvio genetinis ko-
das. 

Lankydamasi Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institute, vieninte-
lėje tokio pobūdžio institucijoje
pasaulyje, prezidentė apžiūrėjo uni-
kalią tautosakos biblioteką, tautos
patriarcho, atgimimo pradininko
Jono Basanavičiaus darbo kambarį,
rankraščius ir knygas, domėjosi ins-
tituto vykdoma veikla, lietuvių lite-
ratūros ir folkloro tyrimais. 

,,Žuvėdros” šokėjai Europos čempionate buvo nepralenkiami.         
M. Patašiaus nuotr.
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Šiais� metais� Spaudos� atgavimo,
kalbos�ir�knygos�dieną�dalis�Lietuvoje
platinamų�regioninių�dienraščių�pasi-
tiko� protestuodami� –� pirmuosiuose
laikraščių� puslapiuose� vietoj� įprastų
naujienų� ir� nuotraukų� į� skaitytojus
žvelgia�balti� puslapiai.� Pasak�didžiau-
sio�Vakarų� Lietuvoje� regioninio� dien-
raščio�„Vakarų�ekspresas“�vyr.�redakto-
riaus�Gintaro�Tomkaus,�,,šiandien�savo
pirmu� puslapiu� valdžiai� sakome:� ‘Už-
teks.’�Pakaks�iš�mūsų�tyčiotis�ir�kasmet
Spaudos�dienos�proga�siųsti�veidmai-
niškus� sveikinimus.”� Pagrindinė� tokio
nepasitenkinimo�priežastis�–�2009�m.
spaudai� buvo� suduotas� smūgis,� kai
beveik� 4� kartus� buvo� padidintas� pri-
dėtinės�vertės�mokestis,�pradėti�didin-
ti� autorinių� atlyginimų� mokesčiai.
Spaudos�leidėjai�neplanuoja�sustoti�–
artimiausiu� metu� vyks� derybos� su
kitais� leidėjais�dėl� valdančiųjų�partijų
politinės� reklamos� neskelbimo� per
politinę�kampaniją,�skirtą�Seimo�rinki-
mams.�Tad�būsimi�rinkimai�turėtų�būti
įdomūs.�

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

2 2012�GEGUŽėS�8,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Redakcijos žodis

www.draugas.org

Tema: Rinkimai PRancūzijoje

Rinkimai Prancūzijoje,
Vokietijoje, Italijoje –
artimiausi porą metų

Europoje bus įdomūs galimų
pokyčių prasme, atkreipia dė-
mesį prancūzų politologas Phi-
lippe Perchoc. Nuo rinkėjų va-
lios priklausys, ar įprastas pa-
veikslas Europos viršūnėse iš-
liks, ar valdyti dar krizės nuotaikų
veikiamas valstybes ir tiesti bendra-
darbiavimo saitus teks naujiems
vadovams. 

„Kartais atrodo, kad jis liks am-
žinai. Nežinau, kada tai pasikeis”, –
prieš kelerius metus apie Silvio Ber-
lusconi valdymą sakė viena Italijos
žurnalistė. Pokyčiai netruko ateiti,
Italijos premjero postą užėmė buvęs
ekonomikos profesorius ir euroko-
misaras Mario Monti, arba kitaip
„Super Mario” Monti – taip jį netru-
ko pavadinti žiniasklaida. Už svarbių
pokyčių šalyje autorystę giriamas
politikas jau greitai turės vėl išmė-
ginti rinkėjų pasitikėjimą. Rinkimai
Italijoje – jau 2013 metais. Per šiuos
metus susigyvenome ir su „Merko-
zy”, Vokietijos kanclerės Angela
Merkel ir Prancūzijos prezidento
Nicolas Sarkozy, duetu. Nors ir pačio-
je Prancūzijoje dažniau klausinėja-
ma, kaip gi sektųsi Sarkozy varžovui,
socialistui Francois Hollande ben-
dradarbiauti su dešiniųjų pažiūrų
Merkel, nei prisimenama, kad ir da-
bartiniams Prancūzijos ir Vokietijos
vadovams ne viskas puikiai klojosi
nuo pat pradžių.

„Prancūzijos ir Vokietijos ben-
dradarbiavimas pradžioje visada
stringa. Yra susidaręs įspūdis, kad
šioje srityje viskas yra genialu, kad,
pavyzdžiui, kadenciją baigę Prancū-
zijos prezidentas Jacques Chirac ir
Vokietijos kancleris Gerhard Schroe-
der tuoj pat vienas kitą gerai suprato.
Bet Chirac ir Schroeder labai blogai
sekėsi iš pradžių, Sarkozy ir Merkel
taip pat labai blogai sekėsi iš pra-
džių, Hollande ir Merkel – matyt, irgi
nuo pat pradžių nebūtų paprasta. Be
to, klausimas, ar Merkel liks kan-
clere po rinkimų Vokietijoje”, – sakė
Perchoc.

Vokietijoje, kaip ir Italijoje, rin-
kimai bus 2013 m., tuo tarpu pran-
cūzai respublikos vadovą rinko jau šį
sekmadienį, gegužės 6 dieną. Rinki-
muose varžėsi socialistas Hollande ir
kadenciją baigiantis šalies vadovas,
dešiniųjų kandidatas Sarkozy.

Kandidatai į prezidentus apie
Baltijos šalis nekalbėjo

Baltijos šalimis besidomintis
politologas negirdėjo, kad Prancū-
zijos prezidentinės kampanijos metu
nors vienas kandidatas būtų pami-
nėjęs Lietuvą, Latviją ar Estiją. Bet
to nereikėtų vertinti kaip blogo ženk-
lo, mano Perchoc. „Jie taip pat ne-
kalbėjo ir, pavyzdžiui, apie Slovėniją.
Nes ji, kaip ir Baltijos šalys, Prancū-
zijos nelaikomos problemiškomis. Jie
kalba apie Graikiją, nes ji priklauso
euro zonai ir turi ekonominių prob-
lemų, o tai yra blogai Prancūzijai. Jie
kalba apie Ispaniją arba Italiją, bet
ne apie Estiją, kuri taip pat yra įsive-
dusi eurą, bet jos padėtis yra gera”, –
sakė Perchoc. 

Tai, kad esame nepaminėti, ne-
reiškia, kad prezidentų rinkiminiuo-
se pažaduose nėra mums aktualių
dalykų. Tarp tokių, politologas įvar-

dina socialisto Hollande dėmesį
ekonomikos skatinimui, kas galiau-
siai gali reikšti sudėtingesnę skolini-
mosi perspektyvą. O Sarkozy kalba
apie sienų atkūrimą ir galimą laisvo
asmenų judėjimo ribojimą. „Šis
sprendimas Vilniui nebūtinai būtų
labai gera žinia”, – svarstė Perchoc.

Hollande suteiktų daugiau laisvės
premjerui?

Koks partneris Europos Sąjun-
goje buvo Sarkozy per penkerius me-
tus jau patyrėme. Hollande atveju
bendradarbiavimo perspektyvos dar
gali paaiškėti po to, kai bus žinoma,
kas taps naujuoju premjeru, mano
politologas. „Per penkerius metus pa-
matėme, kaip Sarkozy veikia euro-
pinėje scenoje. Tame yra ir labai tei-
giamų dalykų, pavyzdžiui, jis suvai-
dino labai aktyvų vaidmenį per karą
Gruzijoje, matėme, kaip buvo sten-
giamasi, kad Prancūzijos-Vokietijos
siūlymai būtų priimtini Europai.
Hollande greičiausiai kitaip supran-
ta Prancūzijos institucinį modelį.
Manau, kad jei Hollande taps respub-
likos prezidentu, daug daugiau nei
dabar politinės veiklos galimybių
turės premjeras. Taigi viskas labai
priklausys nuo to, kas užims jo pos-
tą”, – sakė Perchoc.

Yra abejojančių, ar Hollande už-
tektų patirties valdyti ekonominės
krizės metu. Politologas pažymi, kad
bet kokiu atveju, jis būtų ne vienas,
nes ES sprendimai yra priimami
kompromiso būdu. „Jis nebūtų vie-
nas: būtų Hollande arba Sarkozy
plius Merkel, arba kažkas kitas, nes
Vokietijoje irgi bus rinkimai, ir mes
nežinome, koks bus jų rezultatas.
Laukia rinkimai ir Italijoje. Gal taip
nutiks, kad visa nauja komanda
dirbs Europai. Ar tai bus Hollande,
ar Sarkozy, žinoma, nuo to šis tas
priklauso, tačiau sprendimai dėl
krizės yra kompromiso rezultatas”, –
sakė Perchoc.

„Mistral” laivų pardavimas
rusams – tik verslas?

Kalbėdamas apie Rusijos ir
Prancūzijos bendradarbiavimą, poli-
tologas išskyrė jo tarptautinę pusę.
„Vokiečiams svarbesni yra europi-
niai klausimai, tuo tarpu prancūzų ir
anglų padėtis Europoje – išskirtinė.
Jos abi yra Jungtinių Taurų Saugu-
mo Tarybos narės, taigi joms reikia
Rusijos, kad galėtų sureguliuoti, pa-
vyzdžiui, tai, kas dabar vyksta Siri-
joje. Rusija palaiko Bashar al-Assad
režimą, Prancūzija siekia nusiųsti
stebėtojus į Siriją, taip pat ir į Iraną.
Baltijos šalys bijo Vokietijos-Rusijos
arba Prancūzijos-Rusijos sąjungos,
tačiau iš esmės tas bendradarbiavi-
mas yra nukreiptas į tarptautinius
dalykus, o ne europinius reikalus”, –
sakė Perchoc.

Tokiame pačiame kontekste poli-
tologas vertina ir karo laivų „Mist-
ral” pardavimą Rusijai. Jo nuomone,
tai nėra nukreipta prieš Baltijos

šalis. „Iš tikro tai laivai ‘Mist-
ral’ yra laivai – vadavietės. Pa-
prastai Prancūzija neparduoda
karinės paskirties prekių ša-
lims, kurios nėra NATO narės,
ir šiuo atveju tai nusprendė pa-
daryti pirmą kartą. Manau, kad
už to slypi strateginis dalykas,
Prancūzija pastūmėjo partne-

rystės su Rusija klausimą dėl tarp-
tautinių reikalų”, – sakė Perchoc.

Politologas įžvelgia sprendime
parduoti laivus ir „grynai ekono-
minių” motyvų. „Prancūzija – viena
iš didžiausių pasaulyje ginkluotės
bei karinės paskirties prekių ekspor-
tuotojų, taigi jai reikia parduoti lėk-
tuvus, kai atsiranda galimybė, arba
parduoti tuos karinius laivus, kai
šiuo metu jų niekas nenori pirkti,
išskyrus Rusiją”, – teigė Perchoc. Į
pastabą, kad Baltijos šalyse „Mistra-
lio” pardavimas rusams matomas ir
per vertybinę prizmę, politologas
atsakė taip: „Suprantu ir sutinku,
nesirengiu teisinti, bet taip jau yra,
amerikiečiai irgi parduoda savo gin-
klus visur, jei ne rusams, tai kitiems.
Aš nemanau, kad laivų pardavimas
yra  nukreiptas prieš Baltijos šalis”.

Politologas nesiėmė spėlioti, ar
Prancūzijos-Rusijos santykiai gali
pakisti po rinkimų. „Aš nežinau, ar
tai pasikeis. Sarkozy neblogai ben-
dradarbiavo su Dmitrij Medvedev,
ypač Gruzijos atveju, bet dabar Vla-
dimir Putin yra Rusijos preziden-
tas... Ir Hollande iki šiol nieko ne-
pasakė apie režimą Rusijoje”, – sakė
Perchoc.

Sarkozy Baltijos šalims buvo nei
labai geras, nei labai blogas

Politologas Sarkozy preziden-
tavimą Baltijos šalių atžvilgiu įverti-
no, kaip „nei labai palankų, nei labai
neigiamą”. „Manau, kad su Latvija
yra neblogas kultūrinis bendradar-
biavimas, o su Lietuva mes pasi-
rašėme Strateginio bendradarbiavi-
mo sutartį. Kalbant apie konkrečius
dalykus, tarkime, apie branduolinės
energetikos klausimus, Lietuva ir
Prancūzija turi bendrų interesų. Nei
viena, nei kita nenori atsisakyti
branduolinės energetikos”, – sakė
Perchoc.

Gegužės� 6� dieną� Prancūzijos� prezi-
dentu�pirmą�kartą�per�beveik�du�dešimt-
mečius� tapo� socialistų� atstovas� Francois
Hollande.� Jis� laimėjo� suduodamas� skau-
dų� smūgį� perrinkimo� siekusiam� Nicolas
Sarkozy�ir�sukrėsdamas�Europos�politikos
sceną.� Hollande,� kaip� tikimasi,� bus� pri-
saikdintas�iki�gegužės�15�dienos�ir�po�su-
sitikimo� su� Merkel� dalyvaus� virtinėje
tarptautinių� susitikimų,� tarp� jų� Didžiojo
aštuoneto� viršūnių� susitikime,� kuris� JAV
vyks� gegužės� 18–19� dienomis� ir� NATO
šalių� vadovų� susirinkime� Čikagoje,� įvyk-
siančiame�gegužės�20–21�dienomis.

Ph. Perschoc – politikos mokslų
daktaras, Paryžiaus Politikos mokslų
institute (Science Po) apsigynęs di-
sertaciją tema „Baltijos šalių užsie-
nio politikos po 1991-ųjų”. Jis yra
dėstęs Science Po ir Paryžiaus Sor-
bonne Nouvelle universitetuose. Šiuo
metu jis dirba Belgijoje. Briugės Eu-
ropos koledže jis užima akademinio
asistento pareigas.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Prancūzijos rinkimų
iššūkiai Lietuvai

DALIA PLIKŪNĖ
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Informacija yra galia. Be laisvo
informacijos srauto žmonės ne-
gali nei užsidirbti, nei išlaikyti

vyriausybes atsakingas, nei auklėti
savo vaikų. Piliečiams reikia tikslių,
savalaikių ir nepriklausomų žinių,
kuriomis jie galėtų pasitikėti. Lygiai
taip pat to reikia verslui, rinkoms ir
vyriausybėms.

Žiniasklaidos laisvė padeda vi-
suomenei ir ekonomikai išlikti gyvy-
bingoms, energingoms, sveikoms.
Kai nepriklausomų naujienų srautas
nutrūksta – kenčia žmonės. Kenčia
visuomenė. Kenčia ekonomika.

Lietuvoje minint Spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos dieną, grėsmės
žurnalistams pasaulyje nepaliauja
didėti. Žurnalistų apsaugos komiteto
duomenimis, per pastarąjį pusmetį
buvo sulaikyti ir įkalinti 179 žurna-
listai. Žurnalistams ir toliau grasina-
ma, jie yra puldinėjami, dingsta be
žinios, žūsta atlikdami savo parei-
gą.

Praėjusiais metais laisva spauda
išgyveno tiek pakilimą, tiek nuos-
mukį. Viduriniuosiuose Rytuose ir
Šiaurės Afrikoje dirbantys žurnalis-
tai, tinklaraštininkai, filmų kūrėjai
ir komentatoriai rizikavo savo gyvy-
bėmis ir apsiginklavę vien mobi-
liaisiais telefonais fiksavo regione
vykstančius protestus, platindami
informaciją socialiniuose tinkluose,
siųsdami trumpąsias žinutes ir vaiz-
do failus.

Savo veikla žurnalistai įgyvendi-

na vieną iš pamatinių žmogaus lais-
vių, dar 1948 metais įtvirtintų Vi-
suotinėje žmogaus teisių deklaracijo-
je, kuri teigia: „Kiekvienas žmogus
turi teisę į nuomonės ir išraiškos
laisvę, kuri apima teisę nekliudomai
laikytis savo įsitikinimų ir teisę
ieškoti, gauti ir skleisti informaciją
bei idėjas visais galimais kanalais.”

Tačiau nemažai vyriausybių, tie-
siogiai ar netiesiogiai, siekia cen-
zūruoti žiniasklaidą. Daugybė tyri-
mus atliekančių žurnalistų yra nutil-

domi, dažnai dėl to, kad atskleidė
korupcijos atvejus vietos, valstybės
ar nacionalinės vyriausybės lygiu.
Didelė dalis išpuolių prieš žurnalis-
tus ir nužudymo bylų lieka neištir-
tos.

Ne vien vyriausybės organizuoja
išpuolius, grasina žurnalistams ar
siekia įbauginti, bet ir nusikaltėliai,
narkotikų karteliai, teroristai ar
politinės frakcijos. Kai žurnalistams
yra grasinama, jie užpuldinėjami,
sodinami į kalėjimą ar yra pradangi-

nami, kiti žurnalistai ima patys sau
taikyti cenzūrą. Jie nebepraneša ži-
nių, nutyli istorijas, nepateikia deta-
lių. Šaltiniai jiems nebepadeda. Jų
redaktoriai nesiryžta spausdinti is-
torijų. Baimė pakeičia tiesą. Nuo to
kenčia visuomenė.

Tačiau mus džiugina faktas, kad
neseniai paskelbtame tarptautinia-
me spaudos laisvės tyrime Lietuva
aplenkė nemažai Rytų ir Vidurio
Europos šalių ir pateko tarp tų šalių,
kuriose spauda apibūdinama kaip
laisva. Vis dėlto, net ir nedidelis
smuktelėjimas spaudos laisvės lente-
lėje iš 36–39 vietos į 40–42, primena,
kad ir Lietuvoje laisva ir nepriklau-
soma spauda susiduria su iššūkiais.

Jungtinės Amerikos Valstijos ra-
gina visas vyriausybes imtis reikia-
mų veiksmų siekiant sukurti erdvę,
kur nepriklausomi žurnalistai atlik-
tų savo darbą be baimės patirti smur-
tą ir persekiojimus. Mes atiduodame
ypatingą pagarbą tiems drąsiems
žurnalistams, tinklaraštininkams ir
piliečiams, kurie paaukojo savo gyvy-
bes, sveikatą ar laisvę, kad kiti žmo-
nės galėtų sužinoti tiesą. Mes taip pat
pagerbiame laisvos ir nepriklauso-
mos žiniasklaidos vaidmenį kuriant
tvirtą demokratiją ir atvirą bei svei-
ką visuomenę.

Delfi.lt

Anne E. Derse – JAV ambasadorė
Lietuvoje.

Šiomis dienomis vien Michigan
State University aukštojo moks-
lo diplomus gaus apie 7,000 stu-

dentų. Baigiantieji stengsis prisi-
jungti prie darbo rinkos. Kai kurie,
negavę darbo, grįš į universitetą to-
limesnėms studijoms ir… naujoms
skoloms.

2010 m. vidutiniška studentų
skola JAV buvo 25,000 dol. vienam
studentui, per 14 metų ji padidėjo be-
veik 43 proc.  Studentų su skolomis
priskaičiuojama apie 37 mln. Iš viso
studentų skolos sudaro per vieną tri-
lijoną dolerių. Ši suma yra didesnė
nei viso krašto skola, užsitraukta su
kredito kortelėmis (693 mlrd.) ar
automobilių paskolomis (730 mlrd.
dol.). Studentų skolos gali tapti didele
našta skolininkams. Nuo jos jie ne-
gali pabėgti paskelbdami bankrotą.
Jų skola gali būti nuskaityta nuo jų
uždarbio. Vienas tėvas, kalbėdamas
apie savo 25 metų dukrą, baigiančią
teisės mokslus Rutgers University  su
100,000 dol. skola, teigia, kad ji neturi
jokio supratimo apie susidariusią
padėtį. Jo nuomone, jai pinigai – tai
tik kažkokie nesuprantami skaičiai.
Jis taip pat paminėjo, kad bakalauro
laipsnį ji gavo Ursinus College ir dar
ten būdama užsitraukė 50,000 dol.
paskolą. Dukra būtų galėjusi gauti
mokslą veltui Rutgers University, bet,
tėvo žodžiais, ji ,,įsimylėjo Ursinus
College”. Kaip pasiklosi, taip išmie-
gosi, ar ne?

Kur yra pinigų, ten atsiranda ir
nesąžiningų žmonių. Yra daug įvai-
rių paskolų programų studentams.
Yra išaiškinta nemažas skaičius va-
gysčių paskolose, ypač studijuojan-
tiems neakivaizdinėse (interneto)
mokyklose. Yra atvejų, kur tas pats
studentas, pasivadinęs įvairiomis
pavardėmis, gauna prašomą paskolą.
Dalis paramos išmokama mokyklai,
o kita dalis duodama pačiam studen-
tui, jo pragyvenimui. Apskaičiuota,

kad JAV vien 2009 m. vienas milijar-
das Pell paskolų buvo gautos neteisė-
tai. Kitaip sakant, apsivogta. Užvesta
šimtai bylų, bet tai tik lašelis paskolų
skandalų liūne.

Nuo noro praturtėti (nenusikals-
tant įstatymams) nėra apsaugoti ir
studentų mokytojai – profesoriai. Čia
tepaminėsiu tik taip vadinamos ,,Big
Ten” universitetų grupės profesorių
algas 2011–2012 metams. Pirmiausia,
niekas iš jų negyvena skurde, bet ir
jie varžosi tarpusavyje ir nori dau-
giau. Ta konkurencija kartais pasi-
daro prestižo, o ne gaunamos algos
dydžio reikalu.  Po ranka turiu tų mo-
kyklų profesorių algų vidurkius.
Siekdami išlaikyti norimus profeso-
rius, universitetai stengiasi jiems su-
daryti kuo geresnes sąlygas, įskai-
tant algą su priedais. Jau kalbama
apie algų pakėlimą 3 proc. ateinan-
tiems metams. 

Štai tie ,,Big Ten” grupės univer-
sitetai, kurių jau yra dvylika, ir jų
fakulteto algų vidurkiai 2011–2012
mokslo metams:

Northwestern (140,020 dol.), Mi-
chigan (119,574 dol.), Illinois (108,908
dol.), Ohio State (107,667 dol.), Penn
State (106,728 dol.), Indiana (103,604
dol.), Minnesota (102, 201 dol.), Pur-
due (102,101 dol.), Iowa (101,277 dol.),
Michigan State (100,056 dol.), Wis-
consin (99,692 dol.) ir Nebraska
(93,873 dol.). Tai tik algų vidurkiai.
Prie jų dar reikia pridėti priedus, ku-
rie sudaro apie 22 proc. algos.

Dideli skaičiai nebūtinai reiškia
kokybę. Dėl įdomumo pateiksiu de-
šimt daugiausiai studentų 2011 m.
rudenį turėjusių universitetų JAV:
Arizona State University – 59,794 stu-
dentai, University of  Central Florida
– 58,698, Ohio State University –
56,867, University of  Minnesota –
52,557, University of  Texas at Austin
– 51,112, Texas A&M University –
49,861, University of  Florida – 49,589,
Michigan State University – 47,957,
Penn State University – 44,485 ir
Indiana University – 42,731.

Didelės mokslo kainos, spėjant
pagal norinčiųjų studijuoti skaičių,
neatbaido norinčių siekti aukštojo
mokslo. Turiu tikslią informaciją apie
Michigan State University (MSU) pa-
dėtį. Universitete mokosi apie 48,000
studentų. Naujiems mokslo metams,
pasidedantiems šį rudenį, jau gauta
per 30,000 prašymų. Palyginti su per-
nai metais, tai 10 proc. daugiau, nors
valstijos gimnazijas baigusiųjų skai-
čius yra sumažėjęs. Prašančiųjų skai-
čiaus padidėjimas yra iš užsienio kraš-
tų. Kalbama, kad per paskutinius ke-
letą metų užsieniečių studentų skai-
čius paaugo 10 proc., daugiausia jų
yra iš Kinijos. Prieš 10 metų 90 proc.
pradedančių studentų buvo iš Michi-
gan valstijos. Pernai metais vienas iš
keturių jų buvo ne iš Michigan. 

Stebėtojai teigia, kad šie poky-
čiai nėra atsitiktiniai, nes universite-
tas nori pasaulinio dėmesio ir pri-
pažinimo. Jau išsiųsti 20,000 laiškų,
patvirtinančių būsimų studentų pri-

ėmimą į universitetą. Žinoma, kad
dauguma jų to kvietimo nepriims.
Rudenį laukiama 7,650 naujokų. 

Kinų studentų susidomėjimas
MSU prasidėjo prieš ketverius metus.
Nors susidomėjimas universitetu
išaugo ir iš tokių kraštų kaip iš Sau-
do Arabija, Vietnamas ir Dominikos
Respublika, juos nustelbia dėmesys
iš Kinijos. 2009 m. MSU turėjo 1,200
studentų iš Kinijos. Nuo to laiko jų
skaičius padvigubėjo. Viena kinė stu-
dentė pastebėjo, kad tai yra ir gerai,
ir blogai, nes ji studijuodama MSU
norėjo iš arčiau susipažinti su Ame-
rika. Atrodo, kad dabar jai sunkiau
atsiriboti nuo savo kraštiečių.  

Taip pat yra žinoma, kad užsie-
niečiai ir iš kitų JAV valstijų į MSU
atvykstantys studentai moka beveik
19,000 dol. daugiau už mokslą me-
tams nei Michigan gyventojai. Uni-
versiteto administracija, kuri gauna
daug vis mažėjančių lėšų iš valstijos,
kratosi įvaizdžio, kad ji medžioja stu-
dentus iš kitur dėl finansinių išskai-
čiavimų. Jie linkę labiau kalbėti apie
kultūrinės įvairovės praplėtimą uni-
versitete. Tiesa, ta kultūrinė įvairovė
kartais nueina ne ta puse, kuria norė-
ta. Pamačius, kad daug  atvykstančių
kinų nemoka anglų kalbos, kurį laiką
universitetas turėjo jiems pasiūlyti
specialius anglų kalbos kursus. Da-
bar to atsisakoma ir prieš priimant į
universitetą atidžiau tikrinamas stu-
dentų anglų kalbos mokėjimas.

Gerai, kad didelė dauguma aukš-
tuosius mokslus baigiančių yra sąži-
ningi, kultūringi ir ryžtingi. Visus
juos sveikiname ir  linkime visoke-
riopos sėkmės gyvenme! 

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Aukštasis mokslas, didelės skolos 
ir aukštos profesorių algos
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kodėl laisva žiniasklaida 
yra neatskiriama sveikos 

visuomenės dalis

ANNE E. DERSE
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gusiųjų grupė šauniai sušoko „Kaip
du paukš t eliai”, „Kubilą”. Studentų
vy rų grupei nepagailėta plojimų už
šokio „Varnai” atlikimą. Paskutinį
šokį „Suktinis” šoko visi šokėjai.
Žiū rovai smagiai plojo atlikėjams. 

Jubiliejinio vakaro sėkmę lėmė
ir tai, kad pirmą kartą Connecticut
lietuvius aplankė ir jiems dainavo
dai nininkė Audronė Simanonytė. Ji
savo nuoširdžiomis dainomis sužavė -

jo salėje susirinkusius, leido šokėjė -
liams atsipūsti. Vakaro metu skam-
bėjo dainininkės atliekamos A. Bal -
takio, J. Jakšto, V. Giedros, J. Erlicko
ir autorės žodžiais sukurtos dai-
nos.

Pasibaigus programai, „Berželį”
pasveikino su šventiniu tortu CT
apygardos pirmininkė Diana Norkie-
nė, Angelė Jonynienė, buvo perduo-
tas pa dėkos raštas, gautas iš JAV LB
Kultūros tarybos.

Koncerto metu buvo pristatytos
kandidatės į JAV LB XX Tarybą, da-
lyvavusios šventiniame vakare, taip
pat  vyko  balsavimas. 

Po koncerto visi vaišinosi, dali-
josi J. E. Liūdžių iškeptu raguoliu.
Vyko loterija. Rimo Samio paruoštoje
dainų pynėje sukosi gražios šokėjų
po ros, džiaugėsi pasisekusiu rengi -
niu.

Ačiū visiems atvykusiems ir pa -
rėmusiems „Berželį”!

Lauksime  visų jūsų Boston, XIV
Lietuvių tautinių šokių šventėje.

Sigita Šimkuvienė – „Berželio”
grupės šokėja.
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Hart�ford,�CT

Cleveland,�OH

Gražus tautinių šokių grupės „Berželis” jubiliejus

TeLkiniai

Kasmet, kaip ir įprasta pavasa-
rį – balandžio mėnesį, taip ir
šiais me tais, šeštadienį, 28

dienos vakare, tautinių šokių grupė
„Berželis” iš Hart ford, CT, sukvietė
savo gerbėjusi į kon certą. Tik šį
kartą koncertas buvo tikrai ypatin-
gas, „Berželis” paminėjo savo 40-
metį.

Pakalbinau šios grupės įkūrėją
ir ilgametę vadovę Dalią Dzikienę –
kaip viskas prasidėjo? 

Gerbiama Dalia papasakojo, kad
viskas prasidėjo 1972 metų rudenį.
Jauna Alfonso ir Dalios Dzikų šeima
išsikėlė iš New York ir apsigyveno
Hartford apylinkėse. Jauna moteris
greitai įsiliejo į lietuvišką veiklą,
pra dėjo mokytojauti lietuviškoje šeš-
tadieninėje mokyklėlėje „Švyturys”.
Dalia mėgo lietuvišką šokį, be to, tu -
rėjo nuostabią lietuvių tautinių šo -
kių mokytoją Jadvygą Matulai tie nę,
kurios pavyzdžiu ir pasekė. Hart ford
šokių mokė Kotryna Marijošie nė. Ji
sugebėdavo paruošti šokėjus ir nu -
vežti grupę į šokių šventes. Bet nuo-
lat veikiančios šokių grupės nebuvo.
Taip Dalia Dzikienė ir suma nė savo
10–12 metų mokinius, kurie lankė
šeš tadieninę mokyklą, pradėti moky -

ti liaudies šokių. Tokia  ir  buvo tau-
tinių šokių grupės „Berželis” pra -
džia.

Per visus tuos metus daugiau
kaip 200 jaunų žmonių buvo supažin -
dinta su lietuvišku šokiu, per 150 šo -
kių išmokta ir atlikta. „Berželio”
gru pės nariai suruošė 300 koncertų.
Ap lankytos visos kaimyninės valsti-
jos, koncertuota Kanadoje, Lietuvoje.
Daug džiaugsmo šokėjų pasirodymai
suteikia ir savos apylinkės žmonėms.

Jau ketvirtus metus „Berželiui”
vadovauja Asta Nenortienė, choreo -
grafijos mokslus baigusi Klaipėdos
universitete. Asta buvusi „Berželio”
šokėja ir mokytoja, labai gražiai dir -
banti su šokėjais – tiek vyresniais,
tiek jaunimu. Šiandien ji turi pui-
kius pagalbininkus – Liną Marūnaitę
ir Tomą Nenortą. Šiandien „Berže-
lis” turi dvi amžiaus grupes, kuriose
šoka  per 40 narių. Jų  gretose galima
sutikti šokėjus, šokusius LA, Čika-
gos, NY tautinių šokių grupėse. Vi-
sus juos jun gia meilė tautiniam šo-
kiui.

„Berželio” šventinio vakaro pro-
gramoje žiūrovai turėjo galimybę pa -
sižiūrėti naujų įdomių šokių, ruošia -
mų XIV Lietuvių tautinių šokių
šventei. Smagiai šoko studentai
„Jonpol kį”, „Gervelę”, „Oželį”, suau-

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Smagiai „Suktinyje” sukasi Rūta Augus-
tytė ir Lisa Darmetko.

,,Berželio” šokėjai šoka „Suktinį”.                                                         

Cleveland LB remia kultūrinę veiklą 

Šv. Kazimiero parapijos apatinė-
je salėje balandžio 29 d. vyko
JAV LB Cleveland apylinkės

metinis susirinkimas. Apylinkės pir-
mininkas Algis Gudėnas įdomiai
apžvelgė apylinkės metinę veiklą
papasakojo apie didesnius pasieki-
mus. Apylinkė globojo Rene ir Ritos
Kizytės paruoštą Lietuvių kultūros
parodą, kuri buvo rodoma 2011 m.
liepos 14–15 dienomis vykusiame
,,International Cultural Fair”, Cleve-
land miesto centre. 2011 m. spalio
22–23 dienomis tradicinėse Lietuvių
dienose buvo minimos M. K. Čiurlio-
nio  mirties metinių 100-metis, buvo
pristatyta paroda, prof. Stasys Goš-
tautas skaitė paskaitą, Čiurliono
muzikinius kūrinius atliko iškilus
jaunosios kartos pianistas dr. Gab-
rielius Alekna. Į renginį buvo  įpinta
ir Kent State University Lituanistinė
programa. Lietuvių namuose buvo

surengtas lietuviškas Naujųjų metų
sutikimas.

JAV LB Columbus apylinkės
pirmininkė Jūratė Phillips pakvietė

VIKTORAS STANKUS

Šoka ,,Berželio” suaugusiųjų grupė.                                                         
R. Krakausko nuotr.

JAV LB Cleveland apylinkės narius
kartu švęsti Vasario 16-ąją. Ohio
sostinės Kapitolijaus aikštėje buvo
iškelta Lietuvos vėliava. Lietuvos

vėliava plevėsavo ir virš Cleveland
miesto rotušės. 

Parapijiečiai po šv. Mišių sek-
madieniais parapijoje nemokamai
galėjo pasitikrinti kraujo spaudi-
mą. 

Cleveland apylinkė finansiškai
remia lietuvišką kultūrą – aukota Šv.
Kazimiero lituanistinei mokyklai
(500 dol.),   aukštesniajai ,,Aušros” li-
tuanistinei mokyklai (499.97 dol.),
lietuviškam darželiui ,,Tėvynės žibu-
rėliai” (466.15 dol.), tautinių šokių
ansambliui ,,Švyturys” (500 dol.),
Cleveland Lietuvių radijo programai
,,Šiaurinis krantas” (300 dol.) Šv. Ka-
zimiero parapijos klebono J. Bacevi-
čiaus 35 metų kunigystės   sukakties
minėjimui (350 dol.). 

Susirinkimo metu perrinkta
valdyba – Algis Gudėnas, dr. Zita
Masčinskienė, Vincas Taraška, No-
meda Vucianienė, Virginija Motiejū-
nienė, Sonata Lebeliūnaitė. Dr. V.
Stankus lieka garbės nariu.              

Pirmininkas Algis Gudėnas pristato apylinkės veiklą. Protokoluoja dr. Zita Masčins-
kienė.



džiulius darbus, kuriuos atliko ši or -
ga nizacija. 

Per daugybę metų LKRŠ parama
buvo įvairi: religinių reikme nų siun-
timas Lietuvos dvasiš kiams, materia -
linė parama persekiojamiems ku ni -
gams, tikintiesiems, religinių knygų
leidyba, o svarbiausiai – pogrindžio
periodikos leidybos istorijos šaltinio
„Lie tuvių Ka talikų Bažnyčios kroni-
ka” („Kro nika”) leidimas ir platini-
mas. LKRŠ padedant ,,Kronika” buvo
verčiama bei platinama ne tik  anglų,
bet ir italų, ispanų, prancūzų, vokie-
čių bei portugalų kalbomis. Kitos
tautos,  valstybės, jų vadovai ir pla -
čioji pasaulio visuomenė sužinodavo
apie tikrąją tikinčiųjų ir Katalikų
Baž nyčios padėtį Lietuvoje, apie re -
zis tentus ir jų liūdnus likimus, apie
žmogaus teisių nusikaltimus sovieti-
nėje Lietuvoje. Skleidžiant informa-
ciją apie tuometinę padėtį Lie tuvoje
ypatingai daug atliko LKRŠ padali -
nys Lietuvių informacinis centras
(LIC) ir jame dirbę žmonės. 

Šiomis dienomis katalikų labda -
ros organizacijos pagrindinė veiklos
kryptis ir tikslas – Lietuvos jauni-
mas. Per projektų rėmimą LKRŠ ski -
ria stipendijas, teikia paramą jauni-

mo stovykloms, piligriminiams žy -
giams, kitiems jaunimo evangelizaci -
niams projektams, kuriais siekiama
išauginti dorą, sąžiningą, katalikiš -
ko mis vertybėmis vediną Lietuvos
jaunąją kartą. Taip pat remiama ka -
talikiškos spaudos bei leidinių leidy-
ba, karitatyvinė veikla, katalikiškų
organizacijų, bažnyčių ir vienuolijų
veikla, daug kitų Lietuvos Kata likų
Bažnyčios veiklos sričių. Visų Šalpos
darbų bei pagalbos viename straips-
nyje ir neišpasakosi...

Po sveikinimų svečius nuostabia
programa apdovanojo „Dainavos”
ansamblio vyrai, nuoširdžiai prisidė -
ję prie draugiškos ir pakilios visų
 susirinkusiųjų nuotaikos. Po progra -
mos susirinkusieji sėdo prie šventi -
nių pietų stalo, smaguriavo jubilieji -
niu tortu bei tradiciniu lietuvišku ša -
kočiu. Svečių laukė staigmenėlė – vi -
sus šampanu pavaišino šventėje daly-
vavusi ir tą dieną savo gimtadienį
šventusi  jubiliatė  Albina Žumba kie -
nė.

Dar ilgai žmonės nesiskirs tė,
maloniai bendravo. Salėje tvyrojo ne-
pakartojamo gerumo aura – juk blo gi
žmonės labdara neužsiima. Kvie čiu
visus prisidėti bei toliau tęsti šios
neeilinės organizacijos veiklą ir... bū-
tinai pasimatysime LKRŠ 100 metų
jubiliejinėje šventėje!

P.S. Norin tys užsisakyti knygą
„LKR Šalpos veiklos fragmentai
1961–2011” ir daugiau sužinoti apie
įvairialypę LKRŠ veiklą prašome
apsilankyti organizacijos tinklalapy-
je www.lkrsalpa.org arba skambinti į
LKR Šalpos raštinę tel. 718-326-5202. 
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Priespaudos Lietuvoje laikais į
užsienį pasitraukė daug žmo-
nių, tarp jų – nemažai dvasi-

ninkų. Mūsų tautiečiai, suprasdami,
kad greitu laiku į tėvynę sugrįžti ne-
pavyks, pradėjo steigti lietuviškas or-
ganizacijas už sie nyje. Jos buvo stei-
giamos ne tik tam, kad susiburtų
išeivijoje atsidūrę bendraminčiai,
bet, pirmiausiai, kad  padėtų Lie tu-
vai ir jos žmonėms. Tarp daugelio
kitų organizacijų Šiaurės Amerikoje
įsikūrė šalpos organizacija Bendras
Amerikos lietuvių fondas (BALF) ir
Lietuvių Romos katalikų kunigų
vienybė. Šioms dviems organizaci-
joms bendradarbiaujant, kanaunin-
kui mons. Juozui Končiui kilo mintis
įkurti labdaros bendriją, kurios tiks-
las būtų rūpintis, remti ir visokiais
būdais pa dėti Katalikų bažnyčiai ir
tikintie siems okupuotoje Lietuvoje,
teikiant tiek dvasinę, tiek materia-
linę para mą. Lietuvių katalikų reli-
ginės šalpos (LKRŠ) organizacija ofi-
cia liai buvo įregistruota 1961 m. va-
sario 2 dieną. 

Š. m. balandžio 22 d. LKRŠ nariai
ir jų svečiai rinkosi lietuviškoje Vieš -
paties Atsimainymo bažnyčioje, New
York į iškilmingas pamaldas pami nė -
ti šios organizacijos 50-ties me tų
veik los jubiliejų. Šv. Mišias atnašavo
Brooklyn (NY) vyskupas Nicholas
Di Marzio. Iškilmingoje procesijoje
taip pat dalyvavo koncelebrantai
vysk. P. A. Baltakis, OFM, vysk. G.
Grušas, kun. E. Sawicki, prel. E. Put-
rimas, kun. A. Gricius, OFM, kun. J.
Puo džiū nas, OFM, bei parapijos vi-
karas kun. V. Volertas. Nuostabiais
giesmių garsais bažny čią užpildė
„Dainavos” ansamblio vy rų vieneto,
specialiai šia proga atvykusio į New
York iš Čikagos, daini ninkų balsai.

Po pamaldų visi buvo pakviesti į
katalikiškos „Christ the King” mo -
kyklos salę, kur laukė šven tinė vaka -
rienė ir programa. Popietės pranešė-
jas Salvijus Kungys pasveikino su -
sirinkusius bei garbės svečius, dėko-
damas visiems už prisidėjimą prie

šios garbingos organizacijos veiklos
ir tikslų įgyvendinimo. Buvo pager b -
ti visi dabartiniai ir buvusieji LKRŠ
direktorių tarybos direktoriai ir ad -
ministratoriai. Ypatingas dėkin gu-
mas, įteikiant gėlių puokštę, buvo pa-
reikštas ilgametei LKRŠ reikalų ve -
dėjai Vidai Jankauskienei, kuri po 18
metų darbo pasitraukia iš savo pa -
reigų. „Aš jokiu būdu veiklos LKRŠ
nenutraukiu, neabejotinai bendra -
dar biausiu ir toliau”, – tikino ener -
gingoji visų lietuvių (ir ne tik tai)
numylėtinė visuomenininkė. Svei ki -
ni mo žodžius tarė ir buvęs ilgametis
LKRŠ pirmininkas, net 23 metus va -
dovavęs organizacijai, vysk. P. A. Bal -
takis, OFM, Lietuvos kunigų konfe -
rencijos delegatas užsienio lie tu -
viams katalikams, dabartinis LKRŠ
direktorių tarybos pirminin kas prel.
E. Putrimas, LR generalinis konsulas
New York Valdemaras Sa rapinas ir
JAV LB New York apygardos pir mi -
ninkė Ramutė Žukaitė. 

Vakaro dalyviams buvo pristaty-
ta specialiai šiai progai parašyta ir
iš leista knyga „LKR šalpos veiklos
fragmentai 1961–2011”. Knygą pris-
tatė jos autorė Monika Paulavičiūtė-
Kungienė, kuri trumpai pasakojo di -

EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Lietuvių katalikų religinė šalpa – 
pakeliui link šimtmečio

LKRŠ nariai.

LKR Šalpos tarnautojos Josephina Sen-
ken (kairėje) ir Vida Jankauskienė prie
šventinio LKRŠ torto su šampano taurė-
mis... „Ilgiausių metų” Šalpai!

Šventinės Mišios Atsimainymo bažnyčioje LKRŠ 50-ties metų jubiliejui paminėti.                                    Eugenijos Misevičienės nuotr.
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Skambėkite, „Auksinės stygos”

ginio su žavėto žmogaus  nuotaikas,
mintis ir pojūčius... Klausytojus su-
žavėjo pui ki atlikimo technika, neti-
kėti pa sa žai, dinaminiai efektai ir
gilus mu zikalumas.

Žiemos naktis. Tylu. Tingiai ir
paslaptingai krenta snaigės, baltai
baltai uždengdamos prabėgusią die -
ną, džiaugsmus ir rūpesčius. Ir vieni -
šo klajūno pėdas sniege. Tai – mo -
men tinis, ramus, svajingas vaizdi -
nys. Skamba „Pėdos snie ge”.  Kū ri -
nys  išsiskiria  labai savita, sod ria
harmonija, girdisi intonacinės pa-
biros, registrų kontras tas.  Preliudo
nuotaiką paryškina ra mus „pokal-
bis” tarp dešinės ir kairės rankų
sava rankiškų partijų.

Trečiasis C. Debussy preliudas
„Džiaugsmo sala” – viena iš labiau -
siai orkestrinių ir virtuozinių kom-
pozitoriaus pjesių. Preliudo faktūro-
je daug arpėdžio, tremolo, neįprastų
akor dinių sąskambių, nepakartoja -
mų fortepijoninės technikos efektų.
Kūrinys sukurtas  asketiškoje aplin -
ko je – Jersey saloje, po skausmingų
ir ilgų skyrybų su  mylimąja Texier.
Tai  žmogaus jausmų kova ir bandy-
mas išsivaduoti nuo slogių praeities
prisiminimų. Vyrauja optimistinė
nuo  taika, amžino judėjimo pojūtis –
girdisi Viduržemio jūros alsavimas,
ritmingas bangų šokis. Vidurinėje
da lyje – dramatiškas jausmų protrū -
kis, minorinėmis intonacijomis išky-
la praeitis, bet visa tai – laikina. Pre -
liudo pabaigoje   didingai skamba
pergalės himnas meilei ir gėriui. 

Ramiais, pasteliniais to nais  erd -
vę užpildo  P. Čaikovskij serenada
„Me lancholija”, sukurta smui kui ir
fortepijonui. Ją atliko A. Žvirblytė ir
L. Veleckytė-Nussbaum. Atlikė jos pa -
vergė klau sytojus subtilia di nami ka,
jausmingu atlikimu ir susiklausy-
mu. Išgirdome puikų smui kininkės
L. Velec ky tės-Nuss baum ir pianistės
A. Žvirb lytės due tą. Koncerto pirmos
dalies pabaigoje A. Žvirblytė pas -
kam bino  lenkų kom po zitoriaus F.
Cho pin  tris fortepijonines miniatiū -
ras. Baladę As-dur kompozitorius
sukūrė įkvėptas poeto A. Mic ke -
vičiaus eilių ir kūrinį paskyrė Pau -
linai de Noail les. Tai – didingas Len -
kijos praeities paveikslas, kurį dar
labiau paryškina kūrinyje   girdimos
lenkų liaudies mu  zikos intonacijos.
Romantiški F. Chopin Mazurkos a-
moll garsai per kelia klausytojus į
svajonių ir iliuzijų pasaulį. Atlikėja
jautriai išgyvena atliekamą muziką,
didelį dėmesį ski ria interpretacijai,
garso kokybei. Lyrinę mazurką kei -
čia aistringasis polonezas As-dur
(„Herojinis”). Šis vir tuoziškas, tech-
niškai sudėtingas, tirštų harmonijų

sklidinas kūrinys suskambėjo masy -
viai ir žėrinčiai. Temperamentin gos
atlikėjos A. Žvir b  lytės interpretacija
– didelio profesionalumo požymis.

Antroje koncerto dalyje skam-
bėjo J. Brahms Sonata smuikui ir
fortepijonui, Nr. 3, kurią atliko L.Ve-
leckytė ir A. Žvirblytė.

Čikagoje gyvenanti  L. Veleckytė-
Nussbaum – profesionali smuikinin -
kė, surengusi ne vieną solinį koncer -
tą JAV ir Europoje. Atlikėjos koncer-
to Lietuvos nacionalinėje filharmo -
nijoje klausėsi net trys Lietuvos pre -
zidentai!

Linda – aktyvi Lietuvių Ope ros
talkininkė, 2010 m. Operos valdy bos
prašymu ji tapo orkestro, talkinan -
čio operai, vadybininke. Šiuo me tu L.
Veleckytė laikinai eina vykdomosios
direktorės pareigas Illinois Philhar -
monic Orchestra. Smuikinin kė malo-
niai sutiko dalyvauti šiame „Saulu -
tės” labdaros koncerte. Atli kėja –
dažna viešnia įvairiuose Lietuvių
Bendruomenės renginiuose.

Romantiko J. Brahms Sonata
smuikui ir fortepijonui – sudėtingų
ir dramatiškų žmogiškųjų jausmų at -
spin dys. Trijų dalių kūrinyje L. Ve -
lec kytė rodė nepriekaištingą smuiki -
ninkės techniką – girdėjome nuosta -
bią kantileną, sudėtingus pasažus,
žais mingą pizzicato. Smuikas Lin dos
rankose verkė, džiaugėsi ir žavėjo
klausytojus įvairiaspalve garsų ga -
ma. Išgirdome  darnų   L. Veleckytės
ir A. Žvirblytės instrumentinį duetą
– tikram menininkui neegzistuoja jo -
kie atstumai – ir visai nesvarbu, kad
šias dvi atlikėjas skiria tik... Atlanto
vandenynas.

Koncerto kulminacija – šiuo-
laikinio lietuvių kompozitoriaus G.
Kuprevičiaus preliudas M. K. Čiur -
lio nio atminimui, kurį kartu atliko
smuikininkė ir pianistė. Tai – kom-
pozitoriaus pagarba Anapi lin išėju-
siam genialiam Kūrėjui. Įspūdin-
giau sia – kūrinio pabaigos kulmi-
nacija, kurioje girdisi čiurlio niški
sąskambiai ir harmonija, prieš akis
iškyla M. K. Čiurlionio paveikslo
„Laido tuvių” sakrališki vaizdai.         

Tikro, teisingo Gyvenimo svarba
–   gėris, grožis, pagalba ir teisingu-
mas, nes „vidinis žmogaus gerumas –
tai saulė” (V. Hugo).  Tad – kuo pui -
kiausios kloties visiems Lietuvos
vai kų globos būrelio „Saulutė” drau -
gams – menininkams, rėmėjams, ren -
ginių lankytojams ir kt.,  nuo gerų
dar bų nie kada nepavargstančiai Ind -
rei Ti jū nėlienei ir jos ištikimiesiems
pa dėjėjams. Tegul „Saulutė” ir to -
liau džiugina  Lietuvos vaikus para-
ma, o mus – įsimintinais koncertais
ir renginiais.                                                     

JOLANTA BANIENĖ 

1993 metais Čikagoje PLB vice -
pir mininko dr. P. Kisieliaus sumany-
mu įsikūrė Vaikų globos būrelis
„Sau lutė”, kuriam  nuo pat veiklos
pra džios vadovauja Indrė Tijūnė lie -
nė. Jau  19 metų šis labdaros būre -
lis teikia paramą Lietuvos vaikų glo-
bos namams, remia našlaičius globo-
jančias šeimas, vaikus su negalia,
daugiavaikes šeimas. Neatsitiktinai
būrelis pavadintas „Saulutė” – nuo
seno Saulė lietuvio gyvenime turėjo
ypatingą reikšmę. Saulelė, Saulutė –
dangaus šeimininkė, gyvybės tiekė-
ja, visus žmones lygiai mylinti, vi-
siems lygiai šviečianti taip pat ir
„Saulu tė” šviečia savo gražiais dar-
bais – nuo būrelio veiklos pradžios
surinkta 2 milijonai dolerių, jau
šiemet „Sau lu tės” labdara – 45,000
dolerių. Ži nios  apie paramos lau -
kiančius vai kus gaunamos per Lie -
tuvos vaikų fon dą. Šiam kilniam tiks -
lui  „Sau lutė” ruošia įvairius rengi -
nius – koncertus, paskaitas, susitiki -
mus su įdomiais žmonėmis, žy miais
sportinin kais ir t. t.

Vaikų būrelio „Saulutė” veiklos
tradicijas pratęsė balandžio 29 d.  įvy -
kęs labdaros koncertas „Auk si nės
stygos”. Renginyje maloniai su tiko
da lyvauti viešnia iš Lietuvos, pia nis -
tė Aleksandra Žvirblytė ir Či kagoje
gyvenanti smuikininkė Linda Velec -
ky tė-Nussbaum.

„Saulutės” pirmininkė Indrė Ti -
jūnėlienė padėkojo  klausytojams ir
atlikėjams, kurie  savo gražia labdara
prisidėjo prie būrelio veiklos ir pris-
tatė A. Žvirblytę.  Aleksandra – dau -
gelio respublikinių ir tarptautinių

pia nistų konkursų nugalėtoja, Lietu -
vos muzikos akademijos docentė. Ši
ta len tinga menininkė – iškilios Lie -
tu  vos muzikos profesorės Veronikos
Vi taitės duktė. Tęsdama šeimos tra -
dicijas, pianistė aktyviai reiškiasi
koncertinėje ir pedagoginėje veiklo-
je. Šiuo metu A. Žvirblytė vieši JAV
kar tu su sūnumi pianistu Pauliumi
An dersson, M. K. Čiurlionio nacio na -
li nės meno mokyklos dešimtoku, 8
tarptautinių konkursų laureatu. Ta -
lentingas jaunuolis  pianisto Edvino
Minkštimo kvietimu koncertavo Wa -
shington, DC. (E. Minkštimas – „Em -
bassy Series” festivalio direktoriaus
pava duotojas, „Phillips Collection
Ca  merata” narys, kelių tarptautinių
organizacijų narys bei aktyviai kon-
certuojantis pianistas, dalyvaujantis
„Saulutės” koncertuose)... Lietu -

va di džiuojasi šia nepaprasta šeima,
ku  rio  je trys kartos – mama, dukra ir
anūkas – groja tuo pačiu in stru men -
tu ir rengia nepakartojamus koncer-
tus.

Koncerto „Auksinės sty gos” pra -
džioje girdėjome A. Žvirbly tės atlie -
kamus kūrinius. Skambėjo M. K.
Čiur lionio „Miražas”. Šį kūrinį pro-
fesoriaus Vytauto Landsbergio pra -
šymu po daugelio metų iš atmin ties
už rašė su kompozitoriumi Čiur -
lioniu Varšuvoje bendravusi Viktori -
ja Hem p liova.  Jai Čiurlionis mėgda-
vo groti fortepijonu naujausius savo
kū ri nius. Ir visa tai – praėjus beveik
100 metų po sukūrimo! Įdomus faktas
– „Miražas” buvo atliktas pirmą
kartą Amerikoje. Besiklausydami
puikios A. Žvirblytės kūrinio „Mi -
ražai” in ter  pretacijos, dar kartą tu -
rėjome ga  li  mybę pasinerti į jokiais
žodžiais ne nusakomą nepakartojamą

Čiur lio nio   pasaulį. Tai – melodinga
fortepijo ninė miniatiūra, pagrįsta
lietuvių liaudies dainų intonacijo -
mis.  Kulmi nacijoje garsų ir spalvų
gama darniai susilieja į čiurlionišką
paveikslą, ku ris paslaptingai išnyks-
ta Dzūkijos miškų miglose...

Tolimesnė  koncerto programa
neleido išsisklaidyti „Miražo” misti -
kai – muzikos garsų vedami persi kė -
lė me į prancūzų kompozitoriaus C.
De bussy impresionistines vizijas.

Pianistė atliko  tris  kompozito -
riaus preliudus, kuriuose autorius
sod  ria harmonija ir originaliomis to -
nų spalvomis perteikia kokią nors
sce ną ar nuotaiką.

Preliudas „Fejerverkai” – forte-
pijoninė miniatiūra, originaliomis
mu zikos išraiškos priemonėmis at-
skleidžia didingo  ugnies salvių re-

Maestro Faustas Strolia po koncerto dėkoja smuikininkei Lindai Veleckytei-
Nussbaum.

Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narės su atlikėjomis po koncerto. Laimos Apanavičienės nuotr.
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LieTUVoS iR PaSaULio naUjienoS
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Prancūzijos prezidentu išrinktas F. Hollande

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
paragino Indiją toliau mažinti Irano
naftos importą ir sakė, kad Delis tu-
rėtų pasinaudoti savo didėjančia įta-
ka ir padėti izoliuoti Iraną. ,,Indija
neabejotinai dirba dėl Irano naftos
pirkimo mažinimo. Mes gerai verti-
name žingsnius, kuriuos jie jau pada-
rė”, – sakė ji lankydamasi Indijos ry-
tuose esančiame Kolkatos mieste.

Indija, kuri pernai iš Irano im-
portavo 12 proc. jai reikalingos naf-

tos, sako, kad ,,reikšmingai” sumaži-
no Irano naftos importą, nors iš pra-
džių teigė, kad neprisidės prie JAV ir
Europos vadovaujamų pastangų nu-
traukti Teherano už parduodamą
naftą gaunamų pajamų srautą.

H. Clinton, kuri kalbėjo prieš su-
sitikimus su Indijos vadovais, pažy-
mėjo, jog būtina išlaikyti spaudimą
Iranui dėl jo prieštaringai vertina-
mos branduolinės programos, ir tei-
gė, kad naujas derybų ratas yra anks-
tesnių pastangų rezultatas.

A. Putin prisaikdintas Rusijos prezidentu
Maskva (BNS) – Gegužės 7 d.

Vladimir Putin buvo prisaikdintas
Rusijos prezidentu. Jis tapo valsty-
bės vadovu jau trečią kartą, bet pir-
mą sykį šešerių metų kadencijai.
Inauguracijos iškilmės vyko Didžiuo-
siuose Kremliaus rūmuose. 

Praėjus kelioms valandoms po
inauguracijos naujasis Rusijos prezi-
dentas V. Putin pasiūlė Dūmai savo
pirmtako Dmitrij Medvedev kandida-
tūrą į vyriausybės vadovo pareigas.
D. Medvedev kandidatūrai turi pri-
tarti Dūma. Šis V. Putin ir D. Medve-
dev pasikeitimas pareigomis nėra ne-
tikėtas. V. Putin jau rudenį paskelbė
siūlysiąs D. Medvedev naujuoju prem-
jeru, jei laimės prezidento rinkimus. 

Po iškilmingos inauguracijos V.
Putin perėmė vadinamąjį ,,branduo-
linį lagaminėlį”, o kartu – ir strategi-
nių atominių ginklų kontrolę. ,,Bran-
duolinis lagaminėlis” prezidentui,
kuris yra ir vyriausiasis ginkluotųjų

pajėgų vadas, perduotas Kremliuje,
dalyvaujant gynybos ministrui.
,,Branduoliniame lagaminėlyje” yra
specialūs kodai, kuriais galima akty-
vuoti branduolinius ginklus. 

Per V. Putin inauguraciją Mask-
vos centre surengtą protestą buvo su-
laikyta 120 žmonių. Beveik 200 žmo-
nių vykstant V. Putin inauguracijos
iškilmėms Kremliuje su baltomis
juostelėmis – protestų už sąžiningus
rinkimus simboliu – žygiavo centrine
Tverskajos gatve prieš susirinkdami
netoli Raudonosios aikštės. Protes-
tuotojai buvo sulaikyti už ,,bandymą
surengti neleistiną mitingą”. Tarp
sulaikytųjų buvo opozicijos vadovas
Boris Nemcov. 

V . Putin jau yra vadovavęs Ru-
sijai dvi ketverių metų kadencijas
nuo 2000 iki 2008 m. Kovo 4 d. vyku-
siuose rinkimuose jis dar kartą buvo
išrinktas prezidentu – už jį balsavo
63,6 proc. rinkėjų. 

JAV diplomatas giria Lietuvos partijų pasira-
šytą susitarimą dėl gynybos politikos

Paryžius (BNS) – Kairiosios opo-
zicijos vadovas Francois Hollande
antrame Prancūzijos prezidento rin-
kimų rate surinko 51,67 procento bal-
sų. Tokie galutiniai rezultatai su-
skaičiavus biuletenius visose šalies
rinkimų apylinkėse, pranešė Pran-
cūzijos vidaus reikalų ministerija.
Jos duomenimis, F. Holllande iš viso
parėmė 17.830,694 piliečiai. 

Savo pareigas paliekantį Nicolas
Sarkozy palaikė 48,33 proc. rinkėjų,
arba 16.676,657 žmonės. Gegužės 6 d.
balsavime dalyvavo daugiau kaip 36,6
mln. Prancūzijos piliečių. Tad rinkė-
jų aktyvumas buvo didelis – 81,03
proc. Oficialius rinkimų rezultatus
artimiausiomis dienomis turi pa-
tvirtinti Konstitucinė taryba.

Įtariamiesiems dėl rugsėjo 11-osios 
teroro išpuolių pateikti kaltinimai

Vilnius (ELTA) – Jungtiniuose
Arabų Emyratuose (JAE) viešėjęs
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis gegužės 7 d. Du-
bajaus pramonės ir prekybos rūmuo-
se atidarė Lietuvos ir JAE verslo fo-
rumą, kuriame kvietė šios šalies ver-
slininkus investuoti Lietuvoje. Nors
dvišalės prekybos ar investicijų sta-
tistikos skaičiai kol kas nėra įspūdin-
gi, anot ministro, svarbu, kad šian-
dien abiejų šalių verslas rodo susido-
mėjimą bendradarbiauti. 

Daug Lietuvos maisto perdir-
bimo pramonės įmonių šiais metais
jau dalyvavo Tarptautinėje maisto ir
gėrimų pramonės parodoje Dubajuje
,,Gulffood 2012”. Ministras pažymėjo,
kad verslo forumas yra gera galimy-
bė pristatyti Lietuvos investicines
galimybes JAE verslininkams, ir pa-
kvietė juos investuoti į Lietuvos fi-
nansų bei verslo paslaugų sektorius,
nekilnojamojo turto vystymą, trans-
portą, logistikos centrus ir kitas ūkio
šakas.

Susitikimo su JAE užsienio pre-

kybos ministre Lubna bint Khalid Al
Qasimi metu gegužės 7 d. užsienio
reikalų ministras pakvietė JAE ak-
tyviai bendradarbiauti plėtojant dvi-
šalę prekybą ir skatinant abipuses
investicijas. Taip pat buvo aptartos
Europos Sąjungos derybos su Persi-
jos įlankos bendradarbiavimo taryba
dėl laisvosios prekybos susitarimo.
Susitikime dalyvavusios Lietuvos
įmonės pristatė bendradarbiavimo
su JAE pasiūlymus. Susitikimuose
su JAE valdžios atstovais A. Ažubalis
paragino JAE atstovus dalyvauti
tarptautinėje turizmo parodoje Lie-
tuvoje ,,Vivatur”. Tai galėtų prisidėti
prie įvažiuojamojo turizmo Lietuvoje
plėtros. Be to, A. Ažubalis pabrėžė
unikalias Lietuvos medicininio tu-
rizmo galimybes. 

Verslo misijoje JAE dalyvavo 6
Lietuvos įmonės, atstovaujančios
technologijų centrams, aukštojo
mokslo, logistikos, nekilnojamojo
turto, keleivių pervežimų sprendimų
bei tekstilės sektoriams.

Indija spaudžiama importuoti mažiau naftos iš Irano

Vilnius (ELTA) – Lietuvos muziejų
asociacija pradeda Muziejų metų prog-
ramos projektą ,,Lietuvos muziejų ke-
lias”, nusidrieksiantį per visą Lietuvą.
Iki rugsėjo vidurio vyksiantis projek-
tas – Muziejų metų programos kultūri-
nio turizmo muziejinių renginių ciklas,
vyksiantis visuose Lietuvos regionuose.
Žemaitijoje jis vyks gegužės 12–birželio
14 d., Aukštaitijoje – birželio 15–liepos
31 d., Dzūkijoje – rugpjūčio 1–16 d.,
Sūduvoje – rugpjūčio 17–rugsėjo 2 d.,
Mažojoje Lietuvoje – rugsėjo 3–15 d.
Projekto rengėjai kviečia muziejų lan-
kytojus nukeliauti dviejų šimtmečių
mūsų muziejų kelią: nuo Dionizo Poš-

kos Baublių iki šiuolaikiško Lietuvos jūrų muziejaus. Gražiausiu metų laiku net 87
šalies muziejai pristatys bemaž pusantro šimto renginių: kultūrinių festivalių, susi-
tikimų su menininkais, keliautojais, unikalių projektų autoriais, edukacinių projek-
tų, svetingųjų savaitgalių muziejuose, parodose, istorinėse erdvėse, kultūrinių
akcijų. Pasak kultūros ministro Arūno Gelūno, kuklūs, bet unikalūs ir šimtametę
tradiciją įsiūbavę Dionizo Poškos Baubliai palydi mus į ,,Lietuvos muziejų kelią”,
vedantį per dešimtis šalies muziejų. Pasibaigus projektui bus svarstoma, ar ,,Lie-
tuvos muziejų kelio” nepratęsus kaip nuolatinio projekto, šalies muziejų įgyven-
dinamo kasmet. 2012 metus Muziejų metais paskelbė Seimas, minint pirmojo
viešo 1812 m. įkurto Lietuvos muziejaus – Dionizo Poškos Baublių – 200 metų ju-
biliejų.                                                                                  Zenekos nuotr.

Užsienio reikalų ministras JAE 
verslininkus ragino investuoti Lietuvoje

Washington, DC (BNS) – JAV
karinis tribunolas, kurio posėdis vy-
ko gegužės 5 d. Guantanamo bazėje,
pateikė oficialius kaltinimus pen-
kiems asmenims, įtariamiems 2001
m. rugsėjo 11-osios teroro išpuolių or-
ganizavimu. Įtariamieji kaltinami
sąmokslo organizavimu, taikių gy-
ventojų užpuolimu, tyčiniu fizinės
žalos padarymu, nužudymu, turto su-
naikinimu, lėktuvo pagrobimu ir te-
rorizmu. 

Tarp kaltinamųjų – Khalid
Sheikh Mohammed, kuris laikomas
pagrindiniu kruviniausio JAV isto-
rijoje teroro išpuolio organizatoriu-
mi. Stodamas prieš teismą, jis pirmą
kartą per trejus metus pasirodė vie-
šumoje. Visi penki kaltinamieji atsi-

sakė atsakyti, ar jie pripažįsta savo
kaltę. Negana to, spėjami teroristai
per visą posėdį tik abejingai stebėjo,
kas vyksta. Iš pradžių jie nusiėmė au-
sines, per kurias buvo perduodamas
vertimas į arabų kalbą, atsiklaupė ir
ėmė melstis. Vėliau du iš jų išsitrau-
kė žurnalą ,,The Economist” ir ėmė jį
vartyti. Net kai į teismo salę buvo pa-
kviestas vertėjas, kad išverstų teisėjo
klausimus į arabų kalbą, kaltina-
mieji liko abejingi tam, kas vyksta.
Gynyba atsisakė ką nors komentuoti.
Anksčiau advokatai pareiškė, kad šis
posėdis – ,,tik ilgo teismo proceso,
truksiančio ne vienerius metus, pra-
džia”. Jeigu karinis tribunolas pri-
pažins teisiamuosius kaltais, jiems
gresia mirties bausmė.

Vilnius (BNS) – Jungtinių Vals-
tijų ambasados Vilniuje atstovas pa-
gyrė Lietuvą dėl pasirašyto parla-
mentinių partijų susitarimo, kuriuo
įsipareigojama siekti 2 proc. Bendro-
jo vidaus produkto (BVP) siekiančio
gynybos finansavimo. JAV ambasa-
dos Vilniuje pirmasis sekretorius, at-
sakingas už politinius ir ekonomi-
nius klausimus, John Finkbeiner pa-
sirašytą susitarimą dėl gynybos po-
litikos įvertino Seime vykusiose dis-
kusijoje apie NATO viršūnių susiti-
kimą Čikagoje gegužės 19–21 d.

Politinį susitarimą dėl gynybos
politikos 2012–2016 m. pasirašė Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų, Liberalų ir centro sąjun-
gos, Liberalų sąjūdžio, Lietuvos so-
cialdemokratų partijos, Darbo parti-
jos, partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
vadovai. Susitarime skelbiama, kad

šalies parlamentinės partijos įsipa-
reigoja ,,kasmet tolygiai didinti kraš-
to apsaugos sistemai skiriamas lėšas,
ilgainiui siekti, kad krašto apsaugos
sistemos plėtrai užtikrinti būtų skir-
ta 2 proc. šalies BVP”.

Taip pat sutarimu partijos prita-
ria kariuomenės pertvarkai, numa-
tant ,,sudaryti Lietuvos kariuomenės
atsargą ir rengti piliečius valstybės
gynybai, stiprinti Lietuvos kariuo-
menės kovinę parengtį bei didinti ka-
rių profesionalumą”.

Šiuo metu Lietuva gynybai ne-
skiria nė 1 proc. BVP, nors NATO ša-
lys yra įsipareigojusios siekti 2 proc.
rodiklio. Lietuva iš NATO pareigūnų
yra susilaukusi kritikos dėl nepa-
kankamo gynybos finansavimo. Vy-
riausybės skaičiavimu, šiemet Lie-
tuva gynybai skirs 0,95–0,97 proc. BVP.

Prancūzijos prezidento rinkimus lai-
mėjo socialistas Francois Hollande.                

EPA nuotr.



Jūs prašysite, ko tik norėsite, ir
bus jums suteikta./Jn 15, 7/

Jėzus sako, kad Dievas duos
mums ne tai, ką jis norės duoti, bet
tai, ko mes prašysime. Taigi gau-
name gyvenime viską, ko tikrai pra-
šome. Kai negauname, neskubėkime
kaltinti Dievo, kad tokia jo valia. Pri-
siminkime, kad maldai reikia atkak-
lumo, ištvermės ir užsispyrimo. Jė-
zus sako, kad turime melstis, nuolat
kartodami tikėjimo kupinus prašy-
mus. Turime ieškoti Dievo ir atsiver-
ti jo malonei nepavargdami. Turime
nuolat prašyti. Dievas kaip mylintis
tėvas tikrai atsako kiekvieną maldą.
Jis duoda mums to, ko mes norime.

Daugelis iš mūsų, nematydami
aiškaus problemų sprendimo, pra-
randame tikėjimą tuo, kad Dievas
veikia antgamtiniu būdu ir gali pa-
keisti tai, kas atrodo mums visiškai
neįmanoma. Gal turime svajonę pa-
rašyti knygą. Gal nuolat mąstome
apie savo verslą. Gal svajojame su-
rasti tinkamą sutuoktinį ir sukurti
puikią šeimą. Gal norime išsivaduoti
iš kokios nors priklausomybės. Gal
norime atsikratyti savo viršsvorio.
Bet jau tiek daug kartų nesėkmingai
bandėme pasiekti savo svajonę ir
dabar nebeturime jokio entuziazmo
toliau kovoti. Gal jaučiamės kaip
nusivylę ir bejėgiai pralaimėtojai.
Tačiau nepamirškime, kad kiekvie-
nas iš mūsų yra vertingiausias ir my-
limiausias Dievo kūrinys. Esame jo
rankoje. Esame brangiausia jo nuo-
savybė. Jis trokšta dalintis savo tur-
tais su mumis. Jis nori parodyti savo
gerumą ir dosnumą. Turime drąsiai
maldoje prašyti ypatingų malonių.

Šventasis Raštas sako: „Prašyk
manęs, ir padarysiu tautas tavo val-
domis, visus žemės pakraščius tavo
nuosavybe /Ps 2,8/.” Dievas sako,
kad prašytume didelių dalykų. Jis
sako: „Prašyk manęs, kad išsipildytų
tavo svajonės. Prašyk manęs, kad
įvykdytum savo planus, kurie atrodo
neįmanomi.” Jei nematome jokios
išeities, kartokime: „Nematau, kaip
tai gali įvykti. Nematau jokios išei-
ties iš susidariusių problemų virti-
nės. Bet prašau, Dieve, padėk man
išsikapstyti iš jų ir nugalėti visas
piktojo kliūtis... Turiu svajonę pra-
dėti savo verslą, bet patiriu tiek daug
sunkumų ir baimės. Prašau padėk
man. Noriu baigti universitetą, bet
neturiu pakankamai pinigų. Drįstu
tavęs prašyti pagalbos.”

Ar maldoje prašome daugiau,
negu tai, kas atrodo įmanoma pasiek-
ti žmogiškomis priemonėmis? Ar
neatsisakome tokių svajonių, kurios
atrodo neįmanomos žmogaus jė-
goms? Tikrai nereikia daug tikėjimo,
jei meldžiame vien tik tų dalykų, ku-
riuos ir be Dievo pagalbos galėtume
pasiekti. Prašykime tokių dalykų,
kuriems pasiekti tikrai reikės Dievo
palankumo ir jo galios. Dievas gėrisi
matydamas, koks stiprus yra mūsų
tikėjimas. Jis džiaugiasi matydamas,
kad nuolankiai pripažįstame savo
silpnumą ir leidžiame jam veikti sa-
vo gyvenime. Jis tikrai yra palankus
tiems, kurie turi vargdienio dvasią.

Jis laimina tuos, kurie nuolankiai
pripažįsta, kad be Dievo nieko negali.
Jėzus sako: „Prašykite, ir jums bus
duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir
bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas
prašo, gauna, kas ieško, randa, ir bel-
džiančiam atidaroma. /Mt 7, 7-8/.”
Net ir jeigu reikėtų prašyti 20 ar 30
metų turime nuolat prašyti. Turime
prašyti ir tikėti, kad Dievas pamažu
viską tvarko.

Maldoje prašykime: „Dieve, ti-
kiu, kad vieną dieną aš ne tik baigsiu
užmokėti už savo namus, bet taip pat
nupirksiu namą stokojančiai šei-
mai... Tikiu, kad vieną dieną aš pa-
aukosiu Bažnyčiai tiek, kiek aš šian-
dien uždirbu per ištisus metus.” Kai
kam gali atrodyti tokia malda labai
savanaudiška. Kiti maldoje sako:
„Dieve, dėkoju, kad man duodi tik
tiek, kiek man reikia. Gyvenu labai
neturtingai ir esu patenkintas tuo,
ką turiu. Nedrįstu prašyti daugiau
sau ir savo šeimai.” Manau, kad tai
labai savanaudiška malda. Savo mal-
doje turime prašyti tiek, kad galėtu-
me dalintis su kitais. Maldoje pra-
šykime Dievo palaimos tam, kad ga-
lėtume remti vaikų globos namus.
Prašykime Dievo pagalbos tam, kad
galėtume statyti naujas klinikas ne-
turtingose šalyse. Prašykime Dievo
palankumo tam, kad galėtumėte pa-
remti vienišą motiną su didele šei-
ma, kurią pažįstame. Jei „suduriame
galą su galu” savo šeimos išlaidose ir
pajamose, prašykime malonės, kad
galėtumėte paremti dideles stoko-
jančias šeimas, bažnyčios projektus,
jaunimo organizacijų veiklą.

Vienas vyras pasakojo, kad jis
gimė iš mergaitės, kuri buvo tik sep-
tyniolikos metų. Nors jos tėvai, drau-
gai ir mokytojai siūlė jai padaryti
abortą, ji pasirinko gimdyti. Jos
draugas ją paliko. Jos tėvai išvarė ją
iš namų už tai, kad ji nepakluso jų
įsakymui. Jie buvo labai pasipiktinę,
nes ji savo elgesiu pažemino gerą šei-
mos vardą. Dar būdama nėščia ji per-
sikėlė į kitą miestą pas draugus. Vie-
ną dieną ji sutiko gatvėje vieną mo-
terį, kuri jai papasakojo apie Jėzaus
meilę ir padovanojo jai Šventąjį Raš-
tą. Ta mergaitė nežinojo, kaip mels-
tis. Skaitydama Šventąjį Raštą, ji nu-
sprendė pavadinti savo vaiką Izrae-
liu. Ji prašė: „Dieve, globok mano
vaikelį. Tegul Izraelis bus tavo palai-
mintas ir sėkmingas žmogus.” Kūdi-
kis augo su ypatingu muzikiniu ta-
lentu. Jis galėjo groti daugeliu ins-
trumentų ir kurti dainas. Sukūrė sa-
vo muzikos grupę. Vėliau pradėjo ra-
šyti krikščioniškas giesmes. Dabar
Israel Houghton vienoje bažnyčioje
kiekvieną sekmadienį šlovina Dievą
savo sukurtomis giesmėmis. Jis gro-
ja labai įspūdingą muziką, kurią teko
ir man girdėti. Jis jau yra laimėjęs ke-
letą pačių aukščiausių muzikos pre-
mijų savo krašte. Žmogus, kurį atstū-
mė jo seneliai, motinos maldos ir ti-
kėjimo dėka šiandien liudija begali-
nę Dievo meilę tūkstančiams žmonių
kiekvieną sekmadienį bažnyčioje.

Dievas daro stebuklus, kai mel-
džiamės su drąsiais ir dideliais pra-
šymais. Izraelis galėjo tapti toks pat
nelaimingas ir neturtingas vaikas
kaip daugelis kitų,     Nukelta į 9 psl.
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Gauname viską, ko prašome
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Odos vėžio ir melanomos atvejų
kasmet daugėja, o didžiausios rizikos
veiksnys – ultravioletiniai saulės
spinduliai, kurių žmogus gauna ir
degindamasis ne tik natūralioje, bet
ir dirbtinėje soliariumų saulėje, vis
kaitriau šviečiant saulei perspėja
gydytojai dermatovenerologai. Š. m.
gegužės 7 d. Lietuvoje jau penktą
kartą vyks ,,Euromelanomos diena”,
kurios metu  šalies gyventojai kvie-
čiami pasitikrinti, ar neturi pokyčių
savo odoje.

Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Dermatovene-
rologijos centro direktorė dr. Matil-
da Bylaitė pabrėžia, kad kilus abejo-
nių dėl dėmių ant savo arba artimo
žmogaus odos, būtina kuo greičiau
kreiptis į specialistus.

,,Šiuo atveju laikas – labai svar-
bu. Geriau turėti papildomos įtam-
pos dėl diagnozės, bet nesusidurti su
žinia, kad viskas baigta ir po kelių
mėnesių reikės numirti. Deja, būna
ir tokių atvejų”, – neslepia dr. M.
Bylaitė.

Iš savo patirties daktarė sako,
kad ilgai delsę ir į gydytojus nesi-
kreipę žmonės vėliau sužino nepa-
lankią diagnozę ir dažniausiai kren-
ta į gilią depresiją. ,,Bet tai ir yra
svarbu: geriau, žmogau, būk budrus,
geriau nerimauk dėl odos pakitimų,
pastebėk juos, bet kai tik pastebi –
ateik”, – kviečia gydytoja.

– Š. m. gegužės 7-ąją vyksianti
akcija ,,Euromelanomos diena"
jau penktą kartą kvies ieškoti
pokyčių savo odoje ir sunerimti
dėl menkiausio įtarimo.

– Šios akcijos prasmė – skelbti
visuomenei, kad mes visi esame
atsakingi už savo sveikatą ir niekas
geriau už mus pačius negali pama-
tyti ir apžiūrėti savo odos. Yra duo-
menų, kad vienas iš šešių suaugusių
žmonių gali turėti odos vėžį, bet apie
tai nežino. Jeigu kyla abejonių dėl
dėmių ant jūsų odos, kreipkitės į spe-
cialistus – šiandien mes galime jus
nuraminti arba pasiūlyti reikiamą
gydymą, nes laikas labai svarbus.
Galiu pasakyti, kad du trečdaliai pas
mus ateinančių žmonių kreipiasi dėl
seborėjinių keratozių, kurios prime-
na melanomą, bet yra nepiktybiškos.

– Ar vien tik saulė būna visada
kalta dėl odos vėžio?

– Saulė yra didžiausias odos
vėžio rizikos veiksnys. Aišku, įtakos
turi ir genetika, odos tipas, žmogaus
įpročiai, nervinė įtampa, vidinė bū-
sena, aplinkos tarša – radiacija, che-
minės medžiagos. Vis dėlto melano-
ma ir kiti piktybiniai odos susirgi-
mai labai susiję su saule.

– Kokiose srityse dirbantys
žmonės dažniausiai kreipiasi dėl
odos pakitimų?

– Odos vėžiu serga žmonės, kurie
turi daugiau sąlyčio su ultravioletu,
ilgiau būna lauke – jūreiviai, laukų
darbuotojai, instaliacijų klojėjai.
Pramonės srityje dirbantiems žmo-
nėms būna kitos kilmės odos vėžys,
bet dabar pramonėje labai griežtai
reglamentuojama ir aiškių kancero-
geninių medžiagų, galinčių sukelti li-
gą, nėra. Beje, atominėse elektrinėse
dirbantys žmonės dažniau serga ne

odos, bet skydliaukės, vidaus organų
vėžiu.

– Ar medicinoje dar naudo-
jamos ultravioletinius spindulius
skleidžiančios kvarco lempos?

– Senosios nebenaudojamos. Jos
pakeistos žymiai kokybiškesnėmis
lempomis, kurios taikomos gydymui.
Jos skleidžia ultravioletinius spin-
dulius, bet jų spektras labai siauras,
nukreiptas į priešuždegiminį gydy-
mą. Ultravioletas dažniausiai taiko-
mas žvynelinei, atopiniam dermati-
tui, kitoms uždegiminėms odos li-
goms gydyti. Vis dėlto tai išlieka sau-
giausiu tokių ligų gydymo būdu, to-
dėl ir buityje dažnai žmonės tebenau-
doja kvarco lempas. Bėda ta, kad
žmonės dažnai praranda budrumą ir
nenormuoja spindulių kiekio. Rei-
kėtų pasikonsultuoti su specialistais,
kaip taisyklingai ir kokiu dažnumu
kvarco lempas naudoti namuose. Čia
nekalbame apie soliariumus, kurie
yra žinomas kancerogenas. Viena-
reikšmiškai jokiu būdu nerekomen-
duojame lankytis soliariumuose, nes
tai didina odos vėžio ir melanomos
riziką.

– Ką patartumėte abejingiems
savo odos būklei arba iš baimės
sužinoti ką nors negera nesikrei-
piantiems į gydytojus, delsian-
tiems po keletą metų?

– Tiesiog pasverkime kas geriau:
gal geriau laiku kreiptis ir, net suži-
nojus blogą naujieną, laiku gauti
reikiamą pagalbą? Gal geriau patirti
papildomą nerimą dėl diagnozės, bet
nesusidurti su žinia, kad tau viskas
baigta ir po kelių mėnesių teks atsi-
sveikinti? Būna ir tokių atvejų – po
pusmečio žmogus numiršta, o 3–4
metus turėjo melanomą, žiūrėjo į ją,
bet į nieką nesikreipė. Mums, medi-
kams, irgi labai sunku pasakyti ne-
gailestingą diagnozę, nes žmonės
labai skirtingai reaguoja, skirtingai
renkasi tolesnį gydymą.

Siūlome įtraukti odos vėžį ir
melanomą į prevencines onkologines
programas, tačiau svarbu, kad šios
formos liga reikalauja daugiau paties
paciento sąmoningumo, nes niekas
geriau nepažįsta ir neapžiūri savo
odos, kaip pats žmogus.

Tikrai galime nuraminti – dabar
turime moderniausias diagnostikos
galimybes, vaistų ir, net kai yra išpli-
tusi melanoma, galime pratęsti gy-
venimo trukmę, tik svarbu kuo anks-
čiau kreiptis į gydytoją. Bet jeigu
žmogus ilgai laukė ir pavėlavo, mes
esame bejėgiai jam padėti, nieko ne-
turime jam pasiūlyti, tik užuojautą...
Taigi labai kviečiu įsidrąsinti.

ELTA

Gydytojai:�stebėkite�odos�dėmes
ir�venkite�dirbtinės�saulės
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 26

Nutariau nedelsti. Įpareigojau
štabą susisiekti su Valstybine etikos
komisija ir pareikalauti išvados, ar
V. Uspaskichas, būdamas ministras,
nu sižengė Valstybės tarnautojų Eti-
kos kodeksui.

Reikalausiu, kad prokuratūra
kuo greičiau nustatytų, ar yra pag -
rin  das kaltinti A. Zuoką. Jei taip,
tegul operatyviai tiria bylą ir perduo -
da teismui. Jei ne, turi būti aiškiai
tai paskelbta ir padėtas taškas šiam
skandalui. Antraip tik dar la biau pa -
kirsime žmonių pasitikėjimą Lietu -
vos teisine sistema ir valstybės insti-
tucijomis.

Vakare TV3 surengė specialią
„TV forumo” laidą, kurios tema –
pre zidento kalba. Vedėjas – E. Jaki -
lai tis. Buvo malonu klausytis, kaip
argumentuotai laidos dalyviai pri-
taria ma no kalbai. Nuskambėjo net
tokia mintis: „Dabar žinome, kad
Lietuva turi ne pareigas einantį, bet
tikrą prezidentą.”

PASTABOS PARAŠTĖSE

Lietuvos politinį gyvenimą iki
šiol nesiliauja purtę politikams vie šai
reiš kiami kaltinimai nusižengus eti-
kai, moralei ar net pažeidus įstaty-
mus. Sudaromos komisijos, keliamos
bylos, bet jos paprastai taip ir nepa -
siekia teismų, o žmonės to nepamirš-
ta, susidaro vis prastesnę nuomonę
apie šalies valdžią ir – blogiausia –
net apie Lietuvos valstybę bei jos insti-
tucijas. Per visus darbo prezidentu
metus laikiau savo pareiga reaguoti į
tokias istorijas, reikalauti iš politikų
mora linės atsakomybės.

Tai lėmė ir mano veiksmus dėl
šiuose dienoraščio puslapiuose apra -
šomų Viktoro Uspaskicho bei Artūro
Zuoko politinių skandalų. Juos iki
šiol prisimena šių politikų priešini n -
kai ir, pasitaikius pirmai progai,
atgai vinę senas istorijas, panaudoja
Lietuvoje vykstančioje nuožmioje po -
litinėje kovoje. Laikiausi nuomo nės,
kad tokius politinius nuodus ga li ma
pašalinti tik vienu būdu – aiškiai at-
sakant į visus viešojoje erdvėje iš kel-
tus klausimus. Atsakymų nebuvo, to-
dėl nusprendžiau abiem šiems politi-
kams taikyti vienodus standartus ir
paraginau juos trauktis, nes tik tuo -
met būtų galima išvengti politinių
aistrų ir ramiai ištirti jiems mestus
kaltinimus. Deja, šios viltys neišsipil -
dė. Teisėsauga iki šiol taip ir neatsa kė
į klausimą, ar buvo pažeisti įstaty-
mai.

Man buvo ypač nelengva raginti
atsistatydinti tuometį Vilniaus merą
A. Zuoką. Tačiau negalėjau daryti
jam jokios išimties, nors labai verti nu
jo organizacinius gebėjimus, lai kiau
ir tebelaikau jį puikiu administrato-
riumi. Antraip tai būtų dvejopi stan-
dartai. Man ir taip vis buvo pri kai-
šiojama, kad asmeniškai bendrauju
su A. Zuoku ir esu jo sūnaus krikšto
tėvas, tarsi dėl to būčiau jį kaip nors
protegavęs. Niekada to ne da riau. Ži-
noma, man buvo skaudu, kai, vado-
vaudamasis valstybės inte re sais, turė-
jau pada ryti pareiškimą, dėl kurio
nukentėjo mano nuoširdūs žmogiš-
kieji ryšiai su Zuokų šeima. Tik ne-
turėjau kitos išeities – teko būti vi-

siškai nešališkam ir privalėjau vie-
nodai vertinti visus į skandalus įsivė-
lusius politikus. Beje, manau, kad jei
A. Zuokas tuomet būtų  atsistatydinęs,
jo sugrįžimo į politines aukštumas ke-
lias būtų buvęs lengvesnis. Tai buvo
sunkios dienos. Ištisą mė nesį net netu-
rėjau noro rašyti dienoraštį.

2005 metų liepos 12 diena, Vil -
nius. Net sunku patikėti, kad jau
pra bėgo metai, kai Seime prisiekiau
antrai kadencijai. Ne tik žurnalistai,
bet ir pats savęs klausiu, kaip verti-
nu pirmuosius metus. Ir atsakau: esu
daug maž patenkintas tuo, ką pavyko
padaryti. Pirmiausia užsienio poli-
tikoje – gerokai pakylėtas Lietuvos
tarptautinis prestižas. Vidaus politi -
kos reikalai sudėtingesni, bet ir čia
ne viskas blogai. Šiek tiek „pasis-
tumdžius”, pavyko susitarti su A.
Bra zausku dėl Vyriausybės, ir ji dir-
ba stabiliai. Įsiplieskus skandalui dėl
V. Uspaskicho ir A. Zuoko neskaid-
rios veiklos, pareikalavau laikytis
Lietu vos politiniame gyvenime aukš-
tesnių moralės standartų.

Prasčiausiai sekasi išjudinti so -
cialinę sritį. Aišku, tai ne prezidento
komptencija, bet negaliu nusišalinti
nuo šių žmonėms labiausiai rūpimų
reikalų, juo labiau kad nei visuome -
nė, nei žiniasklaida nelabai ir gilina -
si, kas už ką atsako, ir tuoj pat prie -
kaištauja man. Nesikėsinsiu į Vy -
riau   sybės atsakomybės ribas, vis dėl -
to mėginsiu daryti moralinę įtaką
sprendžiant socialines problemas.

Pirmųjų antros kadencijos meti -
nių proga surengiau spaudos kon-
fe renciją ir išsakiau savo mintis, ką
pa vyko nuveikti ir ko sieksiu ateity-
je.

Štai jau ir įžengiame į antruo-
sius darbo metus!

2005 metų liepos 14 diena, Vil -
nius. Žiniasklaida daug dėmesio
sky rė mano spaudos konferencijai
pirmųjų šios kadencijos metinių
proga. Daugiausia pritariama mano
min tims. Partijų vadovai ir Seimo
nariai, kaip ir maniau, nėra paten-
kinti tuo, ką pasakiau apie jų darbus.
Bet, LNK televizijos apklausos duo-
menimis, 90 proc. žmonių mane re-
mia ir vos 10 proc. atsiliepia nepalan-
kiai.

2005 metų liepos 17 diena, Vil -
nius. Lietuvos atstovas Maskvoje
Rimantas Šidlauskas diplomatiniais
kanalais sužinojo, kad pas atostogau-
jantį Vladimirą Putiną buvo iškvies-
tas buvęs Rusijos ambasadorius mū -
sų šalyje Jurijus Zubakovas, dabar
dir bantis vienu rusų saugumo tary-
bos vicepirmininkų. Esą V. Putinas
jam pasakęs, kad reikia liautis toliau
eskaluoti įtampą tarp Rusijos ir Lie -
tuvos ir pamiršti, jog gegužės 9-ąją
neatvykau į Maskvą švęsti jų perga -
lės prieš hitlerinę Vokietiją. Nega na
to, mūsų ambasadoriaus žiniomis,
Ru sijoje prezidentas pareiškė, kad
pa sitaikius tinkamai progai, norėtų
su manimi susitikti. Esą galbūt tai
bus galima padaryti per Jungtinių
Tautų  aukščiausio lygio konferenci-
ją Niujorke.

Paprašiau R. Šidlausko diploma-
tiniais kanalais toliau aiškintis si-
tua ciją.

Bus daugiau.

LIETUVI! FONDAS  - LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street   !   Lemont, IL 60439  USA    ! Tel:  630-257-1616

Fax: 630-257-1647 !www.lithuanianfoundation.org !E-mail: admin@lithfund.org

LIETUVIŲ FONDAS
sveikina 

Motinos dienos proga!
Lietuvių Fondo vadovybė sveikina mamas,

 išugdžiusias mums ypatingą jausmą – meilę Lietuvai, 
pagarbą viskam, kas yra lietuviška ir tautiška. 

Nešame ir branginame Lietuvybės ugnelę širdy,
perduodame ją iš kartos į kartą, 

tuo užtikrindami mūsų kultūros bei tradicijų  
 tęstinumą ir savitumą.

!v"sdami Motinos dienos #vent",
 savo $na#ais pagerbkite mamas, mo%iutes, proseneles.

Tegul j& #viesus atminimas liks  $am'intos Lietuvi& Fonde, 
nenuilstamai tarnaujan%iam lietuvyb(s labui.

Atkelta iš 8 psl.     kurie gyveno jo
rajone. Tačiau drąsi motinos malda
tai pakeitė. Dievas nori praplėsti
mūsų turtų, veiklos ir mąstysenos ri-
bas. Kasdien turime prašyti daugiau
nuostabių dalykų. Turime prašyti
svajonių išsipildymo. Turime prašyti
daugiau dovanų tam, kad galėtume
laiminti kitus. Tai nėra savanaudiš-

ka. Turime siekti daugiau tam, kad
galėtume labiau dalintis su kitais.
Jei prašome didelių dalykų, parodo-
me savo tikėjimo stiprumą ir dar la-
biau atsiveriame Dievo veikimui. Jei
drąsiai melsimės, pamatysime visų
savo svajonių išsipildymą.

Bernardinai.lt

Gauname viską, ko prašome
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Stanislovas – turtingų ir kilmin -
gų tėvų vaikas, tačiau pats negeidė
turtų ar pinigų. Jam buvo lemta būti
kunigu, tikėjimo židiniu, prie kurio
glaustųsi ir šildytųsi sielos pavar gė -
liai. Tėvai Wielislaw ir Bogna gana
vėlyvame amžiuje susilaukę pirma-
gi mio, jį paaukojo tarnauti bažny-
čiai. Jiems mirus, Stanislovas par-
davė tė vų nuosavybę ir pinigus iš-
dalino varg šams – paniekino turtus
ir stojo tarnauti vargetų pusėn. 

Jis padėjo kiekvienam valstie -
čiui, kuris jautė gyvenimo nepritek-
lius ir prisakė tarnams sekti jo pė -
domis: nelikti abejingais alkstan -
čiam, nenusisukti nuo ligoto, neats-
tumti niekieno ištiestos rankos.  

Tuometinis Lenkijos karalius
Bo leslovas II buvo gerai įsitvirtinęs
tarptautinėje arenoje, atsikovojęs že -
mes, gerbiamas, tačiau išlepintas
pergalių ir laimėjimų. Jis buvo pra -
min tas Žiauriuoju. Tik Stanislovas
iš drįso pasipriešinti karaliui. Boles-
lo vui įžengus į katedrą, Stanislovas
nu traukė Mišių eigą, taip Dievo aki-
vaizdoje jį ekskomunikuodamas už
jo nuodėmes ir nešvarius darbus.
Šalti niai mini, kad bažnyčiai sąmo-
ningai spaudžiant, Boleslovas Žiau-
rusis bu vo verčiamas atsisakyti sosto.  

Taip pat plačiai pasklido konflik-
tas dėl žemės, įvykęs tarp Stanislovo
ir karaliaus. Stanislovas bažnyčiai
pir ko žemę ant Vyslos krantų, netoli
Liub lino. Pardavėjas buvo Piot ras,
Boleslovo giminė, tačiau jau mi ręs.
Teisme karalius prisiekė ir die vago-
josi, kad pastarasis pinigų nema tė ir
Stanislovas jam yra skolingas. Sta-
nislovas, be baimės lašo stovėda mas
prieš karaliaus surengtą tribu nolą,
pažadėjo liudininką prikelti iš nu-
mirusiųjų. Tam tikslui jis paprašė
trijų dienų. Išėjęs tris dienas meldė-
si. Po to jis apsivilko popiežiaus rū-
bus ir su procesija nuėjo į kapines. Iš
tiesų po trijų dienų prikeltas vyras
patvirtino, kad Stanislo vas jam nėra
skolingas. Iš Piotro lūpų išgirdę tiesą
teismo nariai neteko žado. Byla prieš
Stanislovą bu vo nutraukta. Stanislo-
vas paklau sė Piotro, ar jis nori likti
tarp gyvųjų, tačiau Piotras paliudijo,
kad jis gulsis į savo amžinojo poilsio
vietą. Ikono grafijose šventasis Sta-
nislovas yra vaizduojamas su kardu,
kaip kankinio ženklu, arba prike-
liantis iš numirusiųjų Piotrą. 

Po žiauraus susidorojimo su vys -
kupu Stanislovu, Lenkijos karalystė-
je karaliui Boleslovui II neliko vie-
tos. Prieš jį sukilo net pats Romos po -
pie žius. Jis buvo nuverstas nuo sosto
ir pabėgo į vienuolyną, esantį Veng-
ri joje. Tik mirdamas parodė karališ-
ką žiedą ir prisipažino, kas esąs. Po to
meldėsi, prašydamas lengvos mirties.   

Stanislovas pradžioje buvo palai -
dotas koplyčioje, vėliau jo kūnas at -
gu lė Katedroje šalia vyskupo Lam -
bert II Sula. 

Verčiant iš slavų kalbos, Sta     nis   -
 lo  vo vardas reikštų „tapti” + „šlovė”.
Taigi var do reikšmė tarsi paliudija jo
liki mą – „tapęs šlovingu”.

Panašūs ir giminingi vardai Sta -
nislav, Stanislavas, Stasius,
Stasys, Stasas, būkit pasveikin-

ti ir palaimin ti taip pat! Lietuvoje
Stanislovinės la biausiai priimta mi-
nėti gegužės 8 d.

1253 metais popiežius Inocentas
IV Stanislovą paskelbė šventuoju.
Tai – tragiškos žūties Krokuvos vys -
kupas, miręs ne sava mirtimi, bet
Ana pilin iškeliavęs paties Lenkijos
karaliaus Boleslovo II dėka.

Šventojo vardas siejamas su ki -
tais šventaisiais (Thomas Moore,
Thomas Becket), kurie taip pat
priešinosi valdininkų sėjamai blogy-
bei, neteisybei ir valstybinei korup-
cijai. Vyskupas Stanislovas neužmer-
kė akių ir neleido įsišaknyti saviva-
lei šalyje. Bažnyčia ir sielų ganymas
ne buvo vienintelis šventojo užsiėmi-
mas. Jis dalyvavo politiniame šalies
gyvenime, patardamas kunigaikš -
čiams, smerkdamas Boleslovo II gro-
buoniškus žygius prieš Didžiojo Ki-
jevo kunigaikštystę, laikė neteisingu
jo kišimąsi į kitų valstybių vidaus
reikalus, valstietijos engimą, viešino
amoralų karaliaus elgesį. Todėl užsi-
traukė karaliaus nemalonę ir, kara-
liaus kariškiams atsisa kius jį pasiųs-
ti myriop, nes pastarieji teisinosi
girdė ję balsus iš aukščiau, buvo ka-
raliaus ran ka nužudytas. 

Teigiama, kad iki šiol katedroje,
pastatytoje ant Vavelio kalvos, kurio-
je buvo karūnuojami Lenkijos kara -
liai ir kurioje užgeso Stanislovo gy-
vybė, galima išvysti tamsius taškus –
Stanislovo kraują. 

Šv. Stanislovas laikomas Lenki -
jos ir Krokuvos globėju. Gimęs 1030
metais Ščepanov, netoli Krokuvos, po
mokslų katedros mokyklose Gniez
(tuomet šis miestas buvo Lenkijos
sostinė) ir Paryžiuje, jis Krokuvos
vyskupo Lambert II Sula buvo įšven-
tintas į kunigus. Vėliau įšventintas
Kroku vos katedros pamokslininku ir

vika ru. Mirus Sula, išrinktas Kroku-
vos vyskupu, tačiau juo patvirtintas
po piežiaus Aleksandro II tik 1072 me -
tais. Tad Stanislovas buvo vienas pir-
mųjų lenkų vys kupų. 

Stanislovas gyveno viduram -
žiais, Katalikų bažnyčios klestėjimo
metu. Jo dėka, karaliui Boles lo vui II
pritariant, buvo steigiami bene dik ti-
nų vienuolynai Lenkijoje, krašte sė-
jama katalikybė, tikėjimas. Jis iš ko-
vojo teisę sulaukti popiežiaus legatų
Lenkijoje. 

NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-
HUNTER

Šv. Stanislovas.

Su Šv. Stanislovo diena!

Šv. Stanislovas su Piotru prieš karališkąjį tribunolą.                       http://en.wikipedia.org
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Žymiausio�Lietuvos�bibliotekininko
šimtmečio�sukaktis�

Turbūt pats žymiausias lietuvis,
sovietiniais laikais dirbęs mokslinį
darbą Amerikoje, buvo Levas Vladi -
mi rovas (1912–1999),  dvi kadencijas
(1964–1970) vadovavęs Jungtinių Tau -
tų (ankstesniais laikais vadintų Su -
vie nytų nacijų) D. Hammarskjoldo
bib liotekai. 

Jo veiklos unikalumą galima pa -
brėžti ir dėl sudėtingų istorinių są -
lygų. Vladimirovas gyveno visais ke -
turiais XX a. Lietuvos valstybingumo
etapais – gimė carinėje Rusijoje, išsi -
la vinimą įgijo Nepriklausomoje Lie -
tu voje, profesinės ir mokslinės veik-
los brandą pasiekė sudėtingais so-
vietinės okupacijos metais, o atkur-
tos nepriklausomybės laikotarpiu
galėjo įvertinti savo įvairiopos veik-
los pa sie kimus. Visą šio mokslininko
profesinę ir mokslinę veiklą galima
api būdinti kaip tradicijų ir modern-
izmo derinį, kuris atsispindi kultū-
ros pa veldo istorijai bei profesinėms
aktua lijoms skirtuose darbuose. 

Paskelbė daug straipsnių

Vladimirovas paskelbė daugiau
kaip 400 straipsnių, kurių didžioji
dalis skirta mokslo ir kultūros popu-
liarinimui, knygos ir bibliotekinin -
kystės veiklos istorijai, bibliotekinės
ir informacinės veiklos modernizavi -
mui, bibliotekų specialistų rengimui.
Pirmojo LDK spaustuvininko P. Sko -
rinos, Rusijos ir Ukrainos spaudos
pradininko I. Fiodorov veiklai skirti
darbai savo reikšmės neprarado iki
šiol, o kjo monografija „Knygos isto -
rija” (1979 m. lietuvių kalba, 1988 m. –
rusų kalba) susilaukė didelio dėme-
sio Lietuvoje ir už jos ribų.

Šis mokslininkas jau ir anksčiau
buvo pagerbtas už įvairius nuopel-
nus, kuriuos visus išvardyti būtų ne -
lengva. Šimtametėje Vilniaus univer-
si teto (VU) istorijoje ši asmenybė pa -
liko nepaprastai gilų pėdsaką. Jo
nuo  pelnu sugrąžinta pirmoji lietu-
viš ka knyga Lietuvai, atkeliavo
15,000  senų istorinių bibliotekos
knygų. Jam pavyko įkurti Adomo
Mic ke vi čiaus muziejų, išleisti pirmą-
jį biblio tekos metraščio numerį, ku-
ris tebe lei džiamas ir šiandien. Didelė
profeso riaus svajonė buvo, kad VU
biblioteka turėtų naują pastatą.

Kaip rašo viena iš gerų Vladimi -
rovo pažįstamų, šiemet, minint jo 100
metų jubiliejų, yra vilčių atidaryti
nau jąjį bibliotekos pastatą visuome -
nei. 

Bus pagerbtas šį rudenį

Šio, galima sakyti, legendinio as -
mens pristatymas jo 100 metų gimi-
mo proga įvyko vasario 27 d. VU bib-
lio tekos Baltojoje salėje. Čia buvo su -
rengtas trumpas žymaus mokslinin -
ko minėjimas ir jo jubiliejinių metų
pristatymas. Buvo pagerbta prof.
Vla dimirovo asmenybė ir nuopelnai
Lie tuvos bibliotekininkystei, knygos

ir kultūros istorijai.
Dr. prof. Vladimirovas yra LDK

Gedimino III laipsnio ordino kavalie -
rius. Jis buvo Vytauto Didžiojo  Ko -
mu nikacijų fakulteto profesorius,
Lietuvos knygos mėgėjų draugijos
na rys ir kt. Jo asmenybė bus prisi-
minta spalio pabaigoje VU bibliote-
koje atidaromoje parodoje „Vetera
reduc” („Sugrąžinta praeitis”). Šia
proga bus pristatytas išsamus ilius-

truotas parodos katalogas. Parodoje
bus galima pamatyti prof. Vladimi-
rovo iš įvairių Rusijos ir Ukrainos
miestų – Mask vos, Peterburgo, Char-
kovo, Kijevo – par vežus senus leidi-
nius. Iš beveik 15,000 profesoriaus dė-
ka sugrąžintų knygų parodai atrink-
ta apie 60–70 įdo miausių ir vertin-
giausių senojo paveldo dokumentų. 

Vladimirovas – įdomi 
asmenybė

Prof. Vladimirovą teko pažinti ir
šių eilučių autoriui. Kai viešėdavau
New York mieste, dažnai užsukdavau
ir į Jungtinių Tautų pastatą aplan ky -
ti šios legendinės asmenybės. Porą
kartų Vladimirovas iš New York
buvo atvykęs ir į Čikagą, norėdamas
pa ben drauti su čia gyvenančiais
lietuviškos knygos mylėtojais. 

Kartą jis sutiko pasimatyti ir su
žinomu Čikagos lietuvių knygiumi
Bro niu Kvikliu, kuris turėjo didžiulę
lietuviškų knygų biblioteką. Jau bu -
vo sutartas pasimatymo laikas, bet
kai apie šį susitikimą buvo prasitar-
ta „Draugo” vyr. redaktoriui (B.
Kviklys tuo metu dirbo šiame laik-
raštyje), šis atsisakė pasimatyti su
žymiausiu pasaulyje lietuviškų kny-
gų ži no vu bei gerbėju. 

Šis įvykis parodo, kokią „laisvę”
išpažino seniau Čikagoje įsikūrę lie -
tuviai, bijoję susitikti su iš Lietuvos
atvykusiu ir Amerikoje aukštas pa -
reigas einančiu žinomu mokslo vyru,
ku ris tikrai Kviklio nebūtų „komu-
nistu” padaręs (kaip tuo metu buvo
mėgstama sakyti). Ir šį atsitikimą bu -
vo nutarta laikyti paslaptyje, nes jis
Amerikos lietuvių labai pabrėžtos
laisvės tikrai neatspindėjo. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės�danguje�–�didžiausia�pilnatis�
per�šimtmetį

Gegužės vakarais virš vakarų
horizonto pirmoji sužibs ryškioji
Venera-Vakarinė. Temstant virš jos
sušvis ryškiausia Vežėjo žvaigždė –
Kapela, į kairę nuo Vakarinės žibės 2
ryškiausios Dvynių žvaigždės – Po-
luksas (kairiau) ir Kastoras. Pietva-
kariuose aukštai iškilęs spindės iš-
raiškingas Liūto žvaigždynas su po jo
„kojomis” spindinčia Marso planeta.
Pietuose kulminuos Mergelės žvaigž-
dynas su ryškia Spikos žvaigžde ir
tiesiai virš jos kybančiu Saturnu.
Aukščiau virš Mergelės išsiskirs
Jaučiaganis su švytinčia Arktūro
žvaigžde. Rytuose, skelbdamas artė-
jančią vasarą, tekės sudarytas iš 3-jų
žvaigždynų Didysis vasaros trikam-
pis: aukščiausiai švytės Lyros žvaigž-
dynas su ryškiąja Vega, žemiau ir
kairiau Gulbės žvaigždyne išsiskirs
Denebas, dar žemiau, į dešinę nuo jo
– tekės Erelis su savo ryškiausia
žvaigžde – Altayru. Neaukštai šiau-
rinėje padangėje spindės „W” raidės
pavidalo įsidėmėtinas Kasiopėjos
žvaigždynas. Neįprastoje padėtyje –
aukštai virš galvos suksis Grįžulo
ratai.

Spindės trys planetos

Venera-Vakarinė mėnesio pra-
džioje ryškiai spindės virš vakarų
horizonto Tauro žvaigždyne, tačiau
ilgėjant dienoms, gegužės pabaigoje
ji jau pasislėps vakaro žarose.

Marsas bus nesunkai atranda-
mas vakarais Liūto žvaigždyno apa-
tinėje dalyje daugiau kaip 40 laipsnių
pakilęs virš pietvakarių horizonto.
Jo spindesys silps, nes planeta diena
iš dienos tols nuo mūsų planetos, ir
per mėnesį atsitolins 35 milijonais km.

Saturnas vakarais spindės apie
30 laipsnių pakilęs virš pietų hori-
zonto Mergelės žvaigždyne, kiek
aukščiau virš šiek tiek už jį blauses-
nės Spikos. Pro mėgėjišką teleskopą

bus gerai matomi Saturno žiedai ir
didžiausias jo palydovas Titanas.

Jupiteris ir Merkurijus šį mėne-
sį slypės Saulės spinduliuose.

Didžiausia Mėnulio pilnatis

Gegužės 6 d. pilnas Mėnulis atsi-
dūrė arčiausiai Žemės nuo pat 1912
metų. Tą dieną tarp Žemės ir Mėnu-
lio susidarė mažiausias atstumas per
pastarąjį šimtmetį – 356,954 km. Mė-
nulis atrodė 14 proc. didesnis ir 30
proc. šviesesnis nei įprasta. Nors
Mėnulis perigėjuje atsiduria kas 412
dienų, tačiau šiųmetis jo priartėji-
mas bus ypatingas.

Astronomijos mėgėjų dėmesio
centre Mėnulis atsidurs ir gegužės
pabaigoje. Naktį iš 26 į 27 d. Mėnulis
įspūdingai užslinks ant Vėžio žvaigž-
dyne esančio padrikojo spiečiaus
M67 žvaigždžių. Nors ūgtelėjęs 5-ių
dienų jauno mėnulio pjautuvas jau
bus netoli laidos, tačiau jei tik bus
giedra, pasitelkus žiūronus bus gali-
ma grožėtis, kaip už tamsaus Mėnu-
lio krašto viena paskui kitą pranyks-
ta šio spiečiaus žvaigždės. Pirmoji
slėpsis 0 val. 3 min., paskui ją palaip-
sniui seks ir kitos. Mėnulis nusileis 1
val. 05 min., taip ir neatidengęs visų
spiečiaus žvaigždžių.

Įvyks žiedinis Saulės užtemimas

Gegužės 20 d. įvyks reto grožio
žiedinis Saulės užtemimas. Tačiau
Lietuvoje jo nematysime. Geriausiai
jis matomas bus Ramiajame van-
denyne, netoli Aliaskos, Japonijoje
bei JAV vakarinėse valstijose. Žie-
dinio Saulės užtemimo metu tarp
Žemės ir Saulės atsidūrusio Mėnulio
diskas, dėl didesnio atstumo iki
Žemės, atrodo per mažas ir negali
uždengti viso Saulės disko. Tuomet iš
už Saulę užstojusio tamsaus Mėnulio
disko pasirodo įspūdingas žaižaruo-
jantis Saulės žiedas.

Delfi.lt

Daugiausiai Lietuvai nu si pelnęs biblio-
tekininkas Levas  Vla dimirovas.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

JONAS VAIŠKŪNAS

Tai, ar žmogus yra geras kitiems,
priklauso ne tik nuo gyvenimiškų pa-
tirčių. Pasirodo, kad DNR taip pat
vaidina itin svarbų vaidmenį. Moks-
lininkai teigia, kad geranoriškumas
arba jo trūkumas iš dalies priklauso
nuo to, ar smegenys turi tam tikros
rūšies receptorius švelnumo, prisiri-
šimo hormonams, rašo Newser.com.

Mokslininkai keleto šimtų žmo-
nių teiravosi apie jų pasaulėžiūrą: ar
šie pasaulį laiko praturtinančia, ar
pavojinga vieta bei to, ar kiti žmonės
iš esmės jiems atrodo geri ar blogi.
Mokslininkai taip pat ištyrė apklau-

sos dalyvių DNR. Jie atskleidė, kad
dalis žmonių, kurių pasaulėžiūra bu-
vo negatyvaus pobūdžio, buvo gera-
noriški, dosnūs,  bet jie turėjo „ge-
rus” receptorių genus. Šie genai „lei-
džia peržengti įsitikinimą, kad pa-
saulis – pavojinga ir atšiauri vieta, ir
nepaisant šių baimių padėti kitiems
žmonėms”, – kalbėjo vienas iš tyrė-
jų. „Mes neskelbiame, kad suradome
gerumo geną, tačiau aptikome geną,
kuris vaidina itin svarbų vaidmenį”,
– sakė tyrimą vykdęs mokslininkas.

Lrt.lt

Mokslininkai�tikina�atradę�gerumo�geną

Arbata�bus�paskelbta�
nacionaliniu�Indijos�gėrimu

Indija turi paskelbti arbatą savo
šalies gėrimu – taip šalis planuoja
pagerbti arbatkrūmių sodinimo pio-
nierių, kurį britų kolonijiniai valdy-
tojai pakorė už dalyvavimą 1857 metų
sukilime.

Planavimo komisijos pirmininko
pavaduotojas Montek Singh Ahlu-
walia apie tokį sprendimą paskelbė
lankydamasis Indijos šiaurės rytų
Asamo valstijoje, kuri ribojasi su Bu-
tanu ir Bangladešu ir kur auginama
daug arbatos. Asame gyveno Mani-
ram Dewan, komercinio arbatkrū-
mių auginimo regione pradininkas,
kuris taip pat yra gerbiamas dėl daly-

vavimo sąmoksle išvaryti iš Asamo
britus per 1857 metų maištą. Tas su-
kilimas, kuris dažnai dar vadinamas
Sipajų maištu, kilo Mirathe netoli
Delio ir išplito visoje Šiaurės Indi-
joje, tačiau vėliau britų pajėgos jį
žiauriai nuslopino, žuvo daug indų
karių ir civilių gyventojų.

Indijoje arbata paprastai ruošia-
ma su pienu, daug cukraus ir dažnai
paskaninama kardamonu. Kava, ku-
ri auginama pietinėse Karnatakos,
Keralos ir Tamil Nadu valstijose,
sparčiai populiarėja tarp jaunų,
miestuose gyvenančių indų.

BNS
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� ,,Seklyčioje”  trečiadienį,  gegužės 9
d.,  2 val. p. p. tradicinių popiečių metu
matysime Los Angeles vyro kvarteto
kon certo vaizdo įrašą. Po programos bus
užkandžiai. Tel. pasiteirauti 773-476-
2655.

� Gegužės 9 d., trečiadienį, Pasaulio
lietuvių centre, socialinių reikalų skyriu-
je ir PLB bibliotekoje Aldutė Vakarė pris-
tatys savo knygą ,,Kartais Angelas pa-
sirodo”. Pradžia 1 val. p. p. Daugiau in-
formacijos tel. 847-668-1731.

� Čiurlionio galerija, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) penktadienį, gegužės 11 d.
7:30 val. v. visus kviečia į Florida lietu-
vių menininkų darbų parodos ,,Kryž -
kelės” atidarymą. Į parodos atidarymą iš
Florida atvyksta 3 autoriai: Sau lius Jan -
kauskas, Irma Kir ve lienė, Edi ta Klinkel.

� Romo Kalantos 40-jų žūties metinių
paminėjimas vyks gegužės 12 d. 3 val.
p. p. Šv. Kazimiero kapinėse (4401
West 111th St., Chi cago, IL 60655)
prie Romui Kalantai atminti 1979 m.
pastatyto paminklo. Nuo centrinio įva -
žia vimo iki paminklo bus rodyklės. Kas
galite, su savimi turėkite lietuviškas tris -
palves vėlia vė les. Programoje: Romo
Kalantos žū ties pagerbimas. Čikagos lie -
tuvių bar dai dainuos kompozicijas 1972
m. pavasario pogrindžio nuotaikų moty-
vais. Tel. pasiteirauti: 708-945-1541;
630-935-9395.

� JAV LB Marquette Park apylinkės rin -
kiminė komisija praneša, kad rinkimai į
JAV LB XX Tarybą Marquette Park vyks
gegužės 13 d., sekmadie nį, prieš 10:30
val. r. šv. Mišias Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo baž nyčios prieangyje, o po Mi-
šių – salėje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago). Norintieji bal suoti paštu pra-
šomi skambinti Rin kimų komisijos pir-
mininkei Aušrelei Sa kalaitei tel. 630-
243-6302.  Jums bus atsiųsti vokai ir
balsavimo lapeliai.

� Rinkimai į  JAV LB  XX  Tarybą Brigh -
ton Park vyks gegužės 13 d., sekmadie -
nį, po 10:30 val. r. šv. Mi šių Švč. Mer -
ge lės Marijos Nekaltojo Pra sidėjimo pa -
rapijos Mo ze rio salėje (4420 S. Fair field
Ave.). Jaunimo centre rinkimai vyks šeš-
tadienį, gegužės 12 d. nuo 8:30 val. r.
ir sekmadienį, gegužės 13 d. po 10:30
val. r. šv. Mišių Tėvų jėzui tų koplyčioje.
Šios apylinkės kandidatės yra Miglė
Tauragytė ir Vilija Vakarytė. Rinkimų ko -
misijos pirmininkė Salomėja Daulienė,
tel. 773- 847-4855. Sekmadieniais po
šv. Mišių parapijos salėje – kavutė.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija (Marquette Park) gegužės 13 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių kviečia visus į
Motinos dienos koncertą ir spektaklį
,,Trys paršiukai” parapijos salėje. Tel.
pa siteiravimui 773-776-4600 (Audra).

� Gegužės 19 d., šeštadienį, 12 val. p.
p. Gedimino  lituanistinės mokyklos (10
S. Lake St., Mundelein, IL 60060)

mokiniai ir mokytojai kviečia į koncertą
visai šeimai ,,Su meile nuo  Baltijos
kran to”. Vyks kasmetinė mugė, vaišin-
simės kavinės ,,Naujoji Rūta” lietu-
viškais pa tiekalais. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
Či kagoje susirinkimas vyks gegužės 20
d. Tėviškės parapijoje (5129  Wolf Rd.
Western Springs, IL 60558). 12:30 val.
p. p.– pietūs; 1:15 val. p. p. – susirinki-
mas. Paskaitininkė doktorantė Kristina
Blockytė skaitys pranešimą tema ,,Šiu -
pinio dienos tradicijos ir papročiai Klai -
pėdos krašte”.

� Gegužės 27 d. 3:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje vyks iškil mingos šv. Mišios,
minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio
25-tąsias beatifikacijos metines. Mišio -
se dalyvaus garbingi sve čiai: Čikagos
arkivyskupas kardinolas Francis George,
OMI, vyskupas And rew  Wypych, kiti
ku nigai. Giedos meno ansamblis „Dai -
na va”, vadovaujamas Dariaus Poli kai -
 čio, parapijos choras ir muzikas Ričar -
das Sokas bei solistė Giedrė Sokienė. Po
Mišių – šventinė vakarienė Beverly
Coun try Club, 8700 S. Western Ave.,
Chicago, IL 60629. Pra džia 5:30 val. p.
p., vakarienė – 6:30 v. v. Pra šome iš
anksto užsisakyti stalus ir nusipirkti bi -
lie tus. Kaina asmeniui 35 dol. Daugiau
informacijos: 773-776-4600 (Audra).

� Philadelphia Lietuvių jaunimo sąjun-
ga kviečia visus į Šiaurės Ame rikos lietu-
vių futbolo turnyrą, kuris vyks gegužės
12 d., šeštadienį, Southampton (114
St., Southampton, PA 18966). Po tur -
ny  ro – apdovanojimai, vaišės ir šokiai
Lie    tuvių namuo se (2715 E. Allegheny
Ave., Philadel phia, PA 19134). Norin -
tys dalyvauti prašome kreiptis: tel. 484-
557-9167 (Tadas); el. paštu tadas.656
@ ya hoo.com; tel. 267-391-7942 (Vai -
das) el. paštu mr.sider @yahoo.com

� 40-tas metinis lietuvių festivalis
„Link sminkit!” vyks gegužės 12–13 die-
nomis nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Caton -
s ville Armory, 130 Mellor Ave.,  Caton -
sville Maryland. Jūsų laukia istorinė ka-
rinė ir tauto dailės parodos, tautinių šo -
kių grupių pasirodymas, lietuviški patie -
kalai. Tel. pasiteiravimui 410-646-0261.

� Kerry Secrest ir dr. Kristinos Maciū -
naitės vedamas savaitgalis Neringos
stovykloje vyks gegužės 18–20 die no -
mis. Šių metų tema – ,,Laikas”. Dau -
giau informacijos ir registracijos formas
ra site tinklalapyje www.neringa.org

� Gegužės 23 d. 7 val. v.  University of
Washington, Kane Hall salėje Yale Uni -
versity profesorius Timothy Snyder pasi-
dalins savo mintimis ir pristatys knygą
,,Bloodlands: Europe bet ween Hitler
and Stalin”.

� Gegužės 27 d., 12–12:25 val. p. p.
„Seattle Center Exhibition Hall” (321
Mercer St.,  Seattle, WA 98109) vyk-
siančiame Šiaurės Vakarų festivalyje
šoks lietuvių tautinių šokių grupės ,,Lie -
tutis” ir ,,Lankas”. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

Koncerto rengėjas –
lie tuvių tau ti nių šokių

grupė ,,Grandis”. 
Šoks ,,Laumė”, 

,,Lėtū nas”, ,,Suktinis”,
,,Trep siu   kas”,
,,Vijūnas” ir 
,,Spin  du lys”.

Vietas užsisakyti ga  lite
pas Dainą Siliūnienę 

el. paštu: 
dntsiliunas@aol.com

arba 
tel. 630-852-3204. 

Tęsiant tradiciją pirmąjį birželio mėnesio penktadienį –  birželio 1 d. – LR
Generalinis konsulatas Čikagoje centrinėje miesto aikštėje Daley Plaza rengia festi-
valį ,,Lietuvos diena”. Be vidudienio kultūrinės programos, aikštėje vyks lietuviškos
produkcijos, suvenyrų bei meno dirbinių mugė, bus prekiaujama tradiciniais lietu-
viškais patiekalais.

Kviečiame verslininkus, rankdarbių kūrėjus, menininkus dalyvauti Lietuvą pris-
tatančiame renginyje Čikagos miesto širdyje. Dėl galimybės pristatyti ir prekiauti
savo kūriniais, paslaugomis arba lietuviška produkcija festivalio ,,Lietuvos diena”
Daley Plaza metu skambinkite LR Generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai Oretai
Eidukytei tel. 312-397-0382, trump. nr. 200 arba rašykite el. paštu adresu
oreta.eidukyte@urm.lt 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Tautinių šokių grupės
,,Spindulys” (vadovas

Kastytis Šoliūnas)
šokėjos. 

Iš k.: pusseserės 
Elytė McCarthy ir 

Audra Siliūnaitė  
taip pat  dalyvaus

vakare ,,Šokių šventės
keliu”.

Indrės Tijūnėlienės
nuotr.

Gegužės 3 d. LR ambasadoje Washington, DC buvo atidaryta dailininkės Kris -
tos Butvydas Bard ekumeninė paroda „Šventi žodžiai”. Paroda buvo surengta ben-
dradarbiaujant su Washington, DC nacionaline katedra ir buvo skirta Nacionalinės
maldos dienai, kurios tradicija siekia 1775 metus, paminėti.

Parodoje „Šventi žodžiai” eksponuojami autorine technika sukurti K. Butvydas
Bard kūriniai. Dailininkė kūrinius ant popieriaus kuria pasitelkdama  įvai rių religinių
konfesijų naudojamus eterinius aliejus, pastelę ir kaligrafinį tušą. Šių priemonių
pagalba autorė perkelia ant popieriaus įvairių pasaulio religijų maldas, šventraščių
ir giesmių žodžius. Taip gimsta šviesūs, jautrūs ir meditatyvūs paveikslai.  

2012 m. gegužės 3 d. Washington, DC nacionalinėje katedroje iškabintas nau-
jausias Kristos Butvydas Bard kūrinys „Dievo vardai”, kuriame tūkstančius kartų ir
įvairiomis pasaulio kalbomis autorė užrašė Dievo vardą.

K. Butvydas Bard yra Lietuvos Respublikos garbės konsulė Philadelphia, PA. 
LR ambasados JAV info

Autorę Kristą Butvydas Bard (stovi dešinėje) pristatė LR ambasadorius Žygimantas
Pavilionis.                                                                   LR ambasados JAV archyvo nuotr.

Kviečiame į festivalį ,,Lietuvos diena”

LR ambasadoje Washington, DC atidaryta dailininkės
Kris tos Butvydas Bard ekumeninė paroda 

Gegužės 12 d. 6 val. v. Pasaulio lietuvių centro 
R. Riškienės salėje (Lemont, IL)  vyks šokių vakaras 

,,ŠOKIŲ ŠVENTĖS KELIU”, 
kuriame dalyvaus per 250 šokėjų

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500


