
Washington, DC (BNS) – Respublikonas Mitt Rom-
ney laimėjo dar trejus pirminius rinkimus – Indiana,
North Carolina ir West Virginia valstijose. Po šių perga-
lių multimilijonierius užsitikrino dar dalį delegatų
balsų, kurie reikalingi, kad partija savo suvažiavime iš-
rinktų jį kandidatu į prezidentus. 

Amerikiečių žiniasklaidos teigimu, M. Romney tri-
jose valstijose gavo nuo 65 iki 70 proc. balsų. Naujienų
agentūros AP skaičiavimu, prieš balsavimą gegužės 8 d.
buvusiam Massachusetts valstijos gubernatoriui dar
trūko 288 delegatų balsų, reikalingų, kad jis oficialiai bū-
tų iškeltas kandidatu. Trijose valstijose buvo išdalyta 100
balsų.

Rimto varžovo kovoje dėl savo partijos kandidato rin-
kimuose M. Romney nebeturi. Balandį iš kovos pasitrau-
kė Rick Santorum, o praėjusią savaitę – buvęs Atstovų
rūmų pirmininkas Newt Gingrich. Ron Paul ir toliau lie-
ka kovoti, tačiau smarkiai atsilieka nuo M. Romney.

DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.66 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

05
-0

9-
12

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, GEGUŽĖS – MAY 10, 2012 • Vol. CIII Nr. 55            Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Nuo akordeonisto iki provincijolo –
12 psl.

Vilnius (ELTA) – Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Ema-
nuelis Zingeris Vilniuje akredituo-
tiems NATO valstybių narių diplo-
matinio korpuso atstovams ir žinias-
klaidai gegužės 9 d. pristatė partijų
vadovų pasirašytą Lietuvos parla-
mentinių partijų susitarimą dėl gy-
nybos politikos 2012–2016 m.

Pasak komiteto pirmininko, šiuo
susitarimu, gimusiu bendra Lietuvos
Respublikos parlamentinių partijų,
atstovaujančių tiek valdančiajai dau-
gumai, tiek opozicijai, iniciatyva, ša-
lies politinės jėgos sutarė dėl svar-
biausių Lietuvos gynybos politikos
krypčių, dalyvavimo tarptautinėse

operacijose principų ir būtinų finan-
sinių išteklių krašto apsaugos siste-
mai skyrimo. Pripažindamos, kad il-
galaikių krašto apsaugos sistemos
plėtros planų įgyvendinimas, sėk-
minga kariuomenės transformacija
ir krašto apsaugos sistemos finansa-
vimo padidinimas yra įmanomi tik
esant bendram sutarimui Seime ir
turint visuomenės palaikymą, parla-
mentinės politinės partijos įsipa-
reigojo kasmet tolygiai didinti krašto
apsaugos sistemai skiriamas lėšas ir
ilgainiui siekti, kad krašto apsaugos
sistemos plėtrai užtikrinti būtų skir-
ta 2 proc. šalies bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP).

,,Pasiektas parlamentinių parti-
jų susitarimas, artėjant NATO aukš-
čiausiojo lygio susitikimui Čikagoje
2012 m. gegužės 20–21 d., yra aiškus
ženklas partneriams NATO, kad Lie-
tuva yra patikima sąjungininkė, pasi-
rengusi vykdyti savo duotus įsipa-
reigojimus. Todėl esu įsitikinęs, kad
jau šių metų rudenį, svarstant kitų
metų valstybės biudžeto projektą, bus
atsižvelgta ir į šiame susitarime įtvir-
tintas nuostatas”, – sakė E. Zingeris. 

Lietuvos parlamentinių partijų
susitarimą dėl gynybos politikos
2012–2016 m. iki šiol yra pasirašę de-
vynių iš vienuolikos Seime atstovau-
jamų politinių partijų pirmininkai.
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Lietuvos Vyriausybė pritarė energetiniams projektams 
Vilnius (ELTA) – Lietuvos Vy-

riausybė gegužės 9 d. patvirtino ener-
getikos projektų paketą, į kurį įeina
suskystintų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo, Visagino atominės elektrinės
(VAE) ir elektros tinklų prijungimo
prie Europos tinklų įstatymo projek-
tai. Vyriausybė, nuodugniai įverti-
nusi ekonominius klausimus ir pro-
jekto naudą šaliai bei visam regio-
nui, pritarė Koncesijos sutarties pro-
jektui bei su juo susijusiems teisės
aktams. 

Ūkio ministras Rimantas Žylius
atkreipė dėmesį, kad VAE projektas
yra pelningas investicinis sprendi-
mas, projektas atneš svarią investici-
jų grąžą, stipriai prisidės prie Lietu-
vos bendrojo vidaus produkto padi-
dėjimo. ,,VAE – tai iki šiol didžiausia
investicija Lietuvoje, siekianti apie
17,3 mlrd. Lt, iš jų 10–14 mlrd. Lt su-
darys tiesioginės užsienio investici-
jos”, – sakė ūkio ministras. R. Žyliaus
teigimu, VAE statybos metu vietos
verslas gali sulaukti užsakymų, ku-
rių vertė gali siekti iki 5 mlrd. litų, o
elektrinės statybos metu planuojama
sukurti 6,000 naujų darbo vietų. Pa-
sak ūkio ministro, pradėjus naudoti
VAE, bendras Lietuvos ekonominis
pyragas kasmet padidės bent 700

mln. Lt, arba 0,7 proc. BVP kasmet.
Lietuvos nuosavų lėšų dalis VAE pro-
jekte sieks 2,6 mlrd. Lt. Projekto pel-
ningumas sieks apie 10 proc., tai reiš-
kia, kad valstybė vidutiniškai gali
tikėtis 256 mln. Lt dividendų kasmet.

Lėšos, skirtos atominės elektrinės
statybai, nebus telkiamos iš Lietu-
vos valstybės biudžeto ir netaps vals-

tybės skola, jas skolinsis ir pritrauks
pati įmonė. Didžiąją lėšų dalį (60–70
proc.) įmonei skolins Japonijos tarp-
tautiniai bankai, likusią dalį – pati
įmonė iš uždirbto pelno, taip pat iš vie-
šuosius interesus atitinkančių pas-
laugų (VIAP) mokesčio vidinio per-
skirstymo būdu, nedidinant galutinės
elektros energijos kainos vartotojui.

Iš kairės: Lietuvos ūkio ministras Rimantas Žylius, finansų ministrė Ingrida Šimonytė,
premjeras Andrius Kubilius, energetikos ministras Arvydas Sekmokas ir Visagino savi-
valdybės merė Dalia Štraupaitė pasirašė energetikos projektus reglamentuojančius
dokumentus.                                                                                                                           Delfi.lt nuotr.

Prieš NATO suvažiavimą – susitarimas dėl gynybos politikos 

Rimto varžovo kovoje dėl savo partijos kandidato rinkimuose M.
Romney nebeturi.     EPA nuotr.

M. Romney laimėjo dar trejus pirminius rinkimus
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Tema: skandalai lieTuvoje

Lietuva niekaip neiš-
brenda iš įvairiausių
nemalonumų. Nieko

stebėtino, nieko keisto. Tai –
natūrali kiekvienos valstybės
būsena. Į nemalonias istorijas
įsipainioja ir kitų, net labai
padoriai, sąžiningai, prin-
cipingai, demokratiškai tvar-
komų šalių politikai, versli-
ninkai, specialiųjų tarnybų pareigū-
nai, bankininkai. Tačiau skandalas
nelygu skandalui. Vienais atvejais
konfliktiniai atvejai kuriami dirbti-
nai, kitais sykiais jie kyla sponta-
niškai. Kai kada skandalai pakelia
populiarumą, o kai kada – sužlugdo.
Kokia padėtis klostosi Lietuvoje, be-
laukiančioje rudenį rinkimų į Seimą,
kalbuosi su visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro ,,Vilmorus” di-
rektoriumi Vladu Gaidžiu.

– Kam buvo naudingas vadina-
masis Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybos (FNTT) skandalas?
Kas čia susikrovė politinį kapita-
lą, o kieno populiarumas rinkėjų
akyse sumenko? Taip pat būtų la-
bai įdomu išgirsti Jūsų komenta-
rą, kodėl atsitiko būtent taip, kad
Lietuvos visuomenė aktyviai ne-
puolė palaikyti nė vienos iš besiki-
virčijančių pusių, kitaip tariant,
nepalaikė nei konservatorių su
krikščionimis demokratais, nei
vidaus reikalų ministro Raimun-
do Palaičio, nei Algio Čapliko?

– Vienintelis, kas iš to neabejoti-
nai susikrovė politinių dividendų, tai
Viktor Uspaskich ir Darbo partija.
Čia nėra jokių abejonių. Prisiminki-
me pačią šio skandalo viršūnę, kai
konservatoriai-krikščionys demok-
ratai su Algio Čapliko liberalais svai-
dėsi grėsmingais kaltinimais bei
priekaištais. Kaip tada elgėsi Uspas-
kich? Jis priėjo ir paprastai, bet aiš-
kiai, suprantamai pasakė: svarstyti
reikia globalius, visai valstybei aktu-
alius projektus, pavyzdžiui, energe-
tinius, o jūs riejatės dėl neesminių,
tikrai mažai reikšmingų problemų.
Po šių viešai ištartų Uspaskich žo-
džių jo populiarumas ūgtelėjo. 

Svarbu dar pridurti, jog Darbo
partijos vadovo populiarumas sustip-
rėjo ne automatiškai, ne atsitiktinai.
Nėra taip, kad Uspaskich populiaru-
mas augtų visuomet, kur jis tik be-
prieitų, ką bepasakytų. Taip tikrai
nėra. Tačiau akivaizdu ir tai, kad va-
dinamasis FNTT skandalas, kurio
metu vieni norėjo atleisti du aukšto
rango pareigūnus, o kiti juos siekė
sugrąžinti į postus, nacionalinės
reikšmės įvykiu netapo. Turiu ne
vienerių metų apklausų rezultatus,
kurie leidžia man daryti šiokius to-
kius apibendrinimus. O apibendrini-
mas būtų toks –  šiuo atveju dauguma
žmonių taip iki galo nesuprato, kas,
ką ir dėl ko nori atleisti. Visuomenė
nesuprato, ką reikėtų palaikyti, o ką
– smerkti. 

Kai kurias svarbias apklausas
atlikome dar tuo metu, kai šis skan-
dalas buvo vos tik įsiplieskęs. Ir ap-
klausų rezultatai parodė, kad maž-
daug 56 proc. apklaustųjų nepalaiko
nė vienos iš besivaidijančių pusių –
nei Andriaus Kubiliaus, nei Palaičio,
nei Čapliko. Nepalaiko ne todėl, kad
nenorėtų turėti kategoriškesnės nuo-
monės. Nepalaiko todėl, kad ne itin
susigaudo, dėl ko pykstamasi, dėl ko
laužomos ietys. Taigi visuomenė tie-
siog susipainiojo savo vertinimuose. 

Įdomiai klostėsi ir skandalo dė-
mesio centre atsidūrusio Palaičio

populiarumas. Jo autoritetas smuko,
bet vis tik kritimas nebuvo ypatingai
pastebimas, ženklus. Palaičio popu-
liarumas beveik nekito nuo praėju-
sių metų rugsėjo mėnesio iki pat šių
dienų – kaip turėjo apie 10 proc. ger-
bėjų, taip turi juos iki šiol. Skandalo
metu tiesiog padaugėjo tokių, kurie jį
vertina neigiamai: nuo 18 proc. iki 41
proc.  

Labai svarbu atkreipti dėmesį ir
į aplinkybę, jog Palaičio populiaru-
mas smuko dar iki FNTT skandalo.
Žodžiu, ne tik dėl to, kad jis atleido
FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vy-
tautą Giržadą. Visuomenininkai, ku-
rie kvietė žmones į mitingus palai-
kyti atleistųjų pareigūnų, neįvertino
svarbios aplinkybės, jog Lietuva
nesusigaudo, ką derėtų palaikyti, o
ką – smerkti. Žmonėms nebuvo aiški
ir prezidentės Dalios Grybauskaitės
laikysena. O juk prezidentė iki tol
visuomenės akyse buvo neabejotinai
teigiamas herojus. Taip pat būtina
pabrėžti, jog politinės grumtynės dėl
FNTT vadovo posto labiausiai pa-
kenkė būtent Grybauskaitei. Nuo šių
metų vasario iki kovo mėnesio ji
prarado apie 10 procentinių punktų. 

Taigi laimėjo... Uspaskich, nors
šio skandalo sūkuryje besisukusios
politinės jėgos tikrai šito nenorėjo.
Kol politikai ginčijosi, kam labiau-
siai tiktų užimti FNTT direktoriaus
postą, o visuomenė ne itin susigaudė,
kuo vieni blogesni arba geresni už
kitus, į politinę areną ilgai nelauk-
damas išėjo Uspaskich ir visiems su-
prantama kalba pareiškė, girdi, pats
laikas atmesti tarpusavio rietenas ir
pradėti rūpintis globaliais reikalais.
Pataikė į dešimtuką.  

– O kaip derėtų vertinti Gar-
liavos įvykius? Kam ši istorija pri-
deda populiarumo ir kieno autori-
tetą žlugdo?

– Kam neprideda populiarumo,
gana aišku. Nepilnametės mergaitės
istorija labiausiai smugdo teismų
autoritetą. Po tų ne vieną sykį per te-
leviziją rodytų vaizdų, kaip jėga ban-
doma išvežti mergaitę, teismų popu-
liarumas tapo ypač mažas. Mažiau-
sias per visus paskutiniuosius 14
metų. Žvelgiant į ,,Eurobarometro”
duomenis, Lietuva dėl neigiamo po-
žiūrio į savo teisėjus užima priešpas-
kutinę vietą. Lietuvą šiuo požiūriu
lenkia tik Bulgarija. Akivaizdu ir
nenuostabu, jog populiarumo neten-
ka ir teisingumo ministras Remigijus
Šimašius. Jei anksčiau jį kritiškai
vertino 22 proc. apklaustųjų, tai da-
bar – jau 30 proc. žmonių jį laiko pras-
tu ministru. Manau, populiarumo
ministrui nepridėjo ir gana atviri
vieši pareiškimai, kieno pusę jis pa-
laikąs. Spėju, jog bet kokia partija,
neigiamai atsiliepsianti apie mergai-
tės globėją, būtinai neteks dalies po-
puliarumo. Ypač dabar, kai Neringą
Venckienę palaikyti viešai ėmė ir žy-
mūs kultūros, meno veikėjai, kurių
tikrai neįtarsi nei tendencingumu,
nei korupcija, nei veidmainystėmis.
Bet ši akivaizdi aplinkybė jokiu būdu
nerodo, jog ,,Drąsos kelias” taps po-
puliaria jėga, galinčia laimėti rinki-
mus į Seimą. Bent jau šiuo metu vi-

sos apklausos rodo, kad šio po-
litinio-visuomeninio judėjimo
populiarumas yra nepastebi-
mas. 

– Kam buvo naudingi tie
keli mitingai, surengti prie
Seimo ir Prezidentūros? Jų
pavadinimai skamba pa-
traukliai – ,,Už teisingu-
mą”. Kokios čia galimos po-

vandeninės politinės srovės? Ar
dividentus čia kaupia visuomeni-
ninkas Darius Kuolys?

– Dariaus Kuolio populiarumas
tikrai ūgtelėjo. Pateikus atvirą klau-
simą (be iš anksto suformuluotų at-
sakymų), kokie visuomenės veikėjai
geriausiai atstovauja jūsų intere-
sams, Kuolio pavardę spontaniškai
nurodė  1,1 proc. apklaustųjų. O tai
reiškia, kad iš 1,000 apklaustųjų 11
renkasi Kuolį. Žinoma, toks rezulta-
tas nėra labai įspūdingas. Tačiau pui-
kiai žinau, jog vien jau patekimas į šį
sąrašą byloja apie asmens populia-
rumą. Jei į šį sąrašą politikos ar vi-
suomenės veikėjas patenka, vadina-
si, jis nuveikė kažką tokio, ką rinkė-
jai pastebėjo ir teigiamai įvertino.
Palyginimui galiu tik pridurti, jog
Kuolys šiuo metu atvirame klausime
surenka tiek pat balsų kaip ir, sa-
kykime, ministrai Eligijus Masiulis
ar Rasa Juknevičienė. Tačiau me-
luočiau, jei sakyčiau, esą mitingai
,,Už teisingumą” – itin gausūs. To-
kios dvasios, tokios energetikos, ko-
kia buvo Sąjūdžio laikais, tikrai nė-
ra. Ir nebus. Dabartiniai mitingai –
žymiai kuklesni, pilkesni, lėtesni. 

– Ar ,,Snoro” griūties priežas-
tys bei pasekmės jau užmirštos, o
pats skandalas jau išsikvėpęs?

– ,,Snoro” žlugimas, be abejo,
sudavė rimtą smūgį bankų autorite-
tui. Po šio nacionalizavimo bankų
autoritetai Lietuvoje dar negreit atsi-
gaus. Juolab kad bankų įvaizdis
menksta nuo pat 2008 metų, kai pra-
sidėjo pasaulinė bankų krizė. ,,Sno-
ro” skandalas pakenkė ir Seimo pir-
mininkės Irenos Degutienės įvaiz-
džiui – pasitikėjimas ja nuo 68 proc.
smuktelėjo iki 47 proc. Visuomenei
net nesvarbu, tiesa ar melas buvo tie
pareiškimai apie Degutienės artimuo-
sius. Tačiau kitos Lietuvos instituci-
jos dėl ,,Snoro” žlugimo nenukentėjo.
Dėl ,,Snoro” nekrito nei prezidentės,
nei Vyriausybės populiarumas. Šią
aplinkybę galima paaiškinti papras-
tai. Taip, istorija, be abejo, labai
nemaloni. Bet iš šio skandalo buvo
išsipainiota  neįtikėtinai tvarkingai:
be milžiniškų eilių, be stumdymosi,
muštynių. Latvijoje dėl ,,Snoro” ban-
kroto visas savo santaupas prarado
garsusis, legendinis kompozitorius
Raimundas Paulas. O Lietuva tokių
pasakojimų išvengė. Žodžiu, eilės
prie ,,Snoro” egzistavo, bet jos buvo
užtektinai tvarkingos. Vyriausybė
sugebėjo padėtį suvaldyti. 

– Kaip galėtumėte apibūdinti
prezidentės Grybauskaitės spren-
dimą nevykti į Varšuvą, kur buvo
aptariami su saugumu susiję klau-
simai? Ar dėl šio elgesio jos popu-
liarumas smuktelėjo?

– Balandžio mėnesį prezidentės
populiarumas nekrito. Bet bendros
nuotaikos apie Grybauskaitę nėra
labai optimistiškos. Jos populiaru-
mas atvirame klausime mažėja tre-
čias mėnuo iš eilės. Svarbu taip pat,
kad mažėja pasitikėjimas ir Prezi-
dento  institucija – per tris mėnesius
nukrito 15 proc. Artimiausiu metu,
matyt, Lietuvoje labiausiai bus pa-
sitikima kariuomene.

Kaip Lietuvos partijų 
populiarumui pakenkė 

neseni skandalai
GINTARAS VISOCKASJungtinių� Valstijų� gyventojas

Scott�McMurry�paštu�gavo�atviru-
ką,�kurį�motina�buvo�išsiuntusi�jam
iš� Čikagos� į� Georgia� valstiją� dar
1958� metais.� Praėjusią� savaitę
pašto�darbuotojai�pristatė�atviruką
nurodytu� adresu,� tik� ne� į� Georgia
valstiją,�o�kažkodėl� į�kitą�valstiją�–
Florida.� Moteris,� kuriai� buvo� pris-
tatytas� atvirukas,� jį� patalpino� so-
cialinio� tinklalapio� ,,Facebook”
puslapyje,�o�jos�draugams�pavyko
surasti�adresatą�– S.�McMurry,�ku-
riam�dabar� jau�71-eri.�Vyras� iškart
atpažino� savo� motinos� rašyseną.
Kur� visą� tą� laiką� klaidžiojo� šis� at-
virukas� –� tebėra� mįslė.� Nors� mes
nuolat� girdime� Jūsų� nusiskundi-
mus�dėl�vėluojančio�,,Draugo”,�rei-
kia� tikėtis,� kad�ši� istorija� su�pakly-
dėliu� atviruku� bus� reta� išimtis� ir
pašto� tarnybos� sugebės� pristatyti
Jums�laikraštį�su�Lietuvos�bei� išei-
vijos�naujienomis�greičiau�nei�per
pusę�šimtmečio.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis
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Lietuvos vaikų globos būrelis
„Sau  lutė” Čikagos ir jos apy-
linkių gy ventojams suteikė ga-

limybę paklau  syti pasaulinio lygio
pianistės Alek  sandros Žvirblytės ir
talentingos smuikininkės Lindos
Veleckytės-Nuss baum. Dvi nuostabios
muzikės dalijosi savo širdimi gera-
noriškai nusiteiku siems žiūrovams.

Aleksandra Žvirblytė, daugelio
Lie tuvos ir pasaulinių konkursų lai -
mėtoja, koncertavusi žinomiausiose
pasaulio scenose su aukščiausios kla -
sės orkestrais. Apie šios nuostabios
pianistės muzikinę veiklą būtų pats
metas parašyti knygą. Ji tikrai būtų
labai skaitoma, nes tokių talentingų
asmenybių Aukščiausias ne kas šimt-
metį pasiunčia į žemę.

Visada jauki Lietuvių dailės mu -
ziejus salė Pasaulio lietuvių centre
vos sutalpino norin čius pasiklau syti
šių dviejų ta len tin gų muzikių. Tyla,
ramybė, su sikaupimas ir begalinis
džiaugsmas tvyrojo žmonių širdyje ir
akyse. Jie laukė dan giškos muzikos
gar sų, ku riuos už rašė garsūs pra ėju -
sių amžių ir dabarties kompo zitoriai:
Mikalojus K. Čiur lionis, Claude De-
bussy, Frederic Chopin, Piotr Čai-
kovskij, Giedrius Kupre vi čius.  Žvir-
blytė klau sytojams pristatė progra-
mą, išsamiai pa pasakodama apie
kiekvieną kūrinį ir jo sukūrimo is-
toriją.

Čiurlionio kūrinys „Mira žas”,
tar si nesibaigianti genijaus pas lap-
tis, išsiliejo iš jautrios Aleksan d ros
šir dies. Jos veide tvyrojo ramybė, o
iš pirš tais užgautų klavišų plaukė

skaidri melodija, išpuošta harmonin-
gais vingiais.

XVIII a. pabaigoje De bussy buvo
drąsus impresionistinės muzikos
pradininkas. Apjungdamas dvi šalia
esančias tonacijas jis atrado begales
naujų sąskambių, kurie įdomiai
skambėjo greitai bėgančiuose pa sa-
žuose. Aleksandra šį su dė tingą kūri-
nį grojo labai laisvai. For tepijono
garsai lyg gaivus upelis čiur leno iš po
jos pirštų, teikdamas klausytojui ra-
mybę ir palaimą. Tokią meno viršūnę
gali pasiekti tik labai dva sin gas žmo-
gus. Kūriniui pasibaigus įsiviešpata-
vo tyla, ir keletą sekun džių, atrodė,
galėjai girdėti kaip pla ka pakylėtos
klausytojų širdys.

Chopin gimė XIX a. pra džioje len-
kės ir emigranto iš Pran cūzijos šei-
moje. Per savo trumpą 39 me tų gyve-
nimą šis talentingas pia nis tas ir
kompozitorius paliko žmonijai ne-
įkainojamus muzikos klodus. Šian-
dien jo kūriniai grojami didžiausiose
salėse, juos atlieka garsiausi pa -
saulio atlikėjai. Neįkainojamą pro gą
paklausyti jo kūrinių mums su teikė
Žvirblytė. Įtaigiu muzikavi mu ji nu -
vedė mus į praėjusius šimtme čius, iš
tuomet dar nesugadinto dva sinio pa -
saulio galėjome pasisemti gėrio ir
švie sos.

Antroje koncerto dalyje,  Žvirb ly -

tės fortepijonui skambant tarsi or -
kestrui, tarp jo švelnių garsų lyg iš
dan gaus pasigirdo skaidrus smui ko
verksmas – Linda Veleckytė-Nuss -
baum savo jautria siela prisilie tė prie
Čaikovskij serenados „Melan co li-
que”. Malonus duetas glos  tė klau sy-
tojų širdis, ir norėjosi, kad puiki mu -
zika niekada nesibaig tų. Deja, vis kas
turi pradžią ir pabai gą.

Buvo malonu stebėti, kaip ilga
žmo  nių eilė su gėlėmis rankose nusi-
tiesė prie šių dviejų talentingų muzi -
kių, su džiaugsmo ašaromis dėkojo

už nepakartojamą šventę, linkėjo
svei katos, stiprybės, minant gražius
ta kus į paslaptingą didžios muzikos
pa saulį. Už meilę muzikai Žvirblytė
pa dėkojo žiūrovams Kuprevi čiaus
kūriniu.

Kiek nedaug žmogui reikia, kad
pasijaustumei laimingas – vieno arti-
mo žmogaus, vienos vakarinės žvai -
gž   delės ir bekraštės muzikos jū ros,
ku ri pakylėja širdį į aukštesnio ly gio
gyvenimo supratimą. Mes, Čikagoje
gyvenantys lietuviai, dėkojame pia-
nistei Aleksandrai Žvirblytei ir
smuikininkei Lindai Ve leckytei-Nus-
sbaum už nuostabų koncertą. Nuošir-
dus ačiū Lietuvos vaikų globos bū-
reliui „Saulutei” už suteiktą galimy-
bę išgirsti šias dvi talentingas mu-
zikes.

nuomonĖ • komenTaRas

laiŠkai 

Negalima tvirtinti, kad Valsty-
bės saugumo departamentas
(VSD) nieko nedaro. Praeitą

savaitę generalinis di rektorius Ge-
diminas Grina papra šė Lietuvos radi-
jo ir televizijos (LRT) paneigti jos tie-
sioginėse laidose du Dariaus Kuolio
išsakytus teiginius. Lai doje „Ant
svarstyklių” Kuolys pa reiškė, kad
VSD darbuotojai nuteki no informaci-
ją apie „Snoro” banką, o laidoje „Aki-
račiai” jis tvirtino, jog „VSD (...) užsi-
ima kriminaline veikla ir pradeda
veikti kaip kriminalinis susivieniji-
mas”. Pasak Grinos, šie tei giniai ne-
atitinka tikrovės ir pažeidžia dalyki-
nę VSD reputaciją. VSD pa reikalavo,
kad LRT paneigtų Kuo lio žodžius
tokiu pat būdu, kokiu jie buvo pa-
skelbti, ir visuomeniniam transliuo-
tojui nurodė, kokius panei gi mo teks-
tus reikėtų išplatinti. Tikiu, jog LRT
atmes šį neapgalvotą prašy mą, ku-
riuo siekiama riboti žodžio lais vę.

Žmogus nėra tobula, racionali
būtybė. Net kai stengiasi sakyti tiesą
ar tiksliai apibūdinti padėtį, jo nuo -
monė dažnai būna nepagrįsta ar re -
miasi išankstinėmis nuostatomis,
ku pina nenuoseklumų ir vidaus
prieštaravimų. Neretai tiesos saky-
mas nė ra pagrindinis kalbėtojo tik-
slas – kartais norima pasityčioti iš
oponento, įs kaudinti jį, kartais mėgi-
nama įro dyti savo iškalbingumą,
šmaikštumą, gebėjimą mąstyti ki-
taip. Siekiant di desnio poveikio pa-
sikliaujama ironija, sąmojumi, per-
dėjimais, metaforo mis, įvairiomis re-
torinėmis priemo nė  mis. Reiškiami
įtarimai, spėliojimai, prognozės, vil-
tys ir nuogąstavimai. Daugelio žmo-
gaus ištarų žodžių ne dera vertinti
pagal tiesos ar tik rovės atitikimo kri-
terijų.

Diskusinėse laidose dalyviai sa -
ko, ką jie mano, o dažnai galvoja ne

itin gudriai. Išsprūsta neatsargių žo -
džių ir minčių, kurių būtų atsisako-
ma, jei būtų suteikiama galimybė
juos paredaguoti. Tačiau žodžio lais -
vė gina ir kvailiausius pasakymus.

Tai toli gražu nereiškia, kad žmo-
gus ar žiniasklaida išvengia bet ko -
kios atsakomybės už reiškiamas nuo -
mones arba jų pristatymą. Dalyvis,
ku ris švaistosi nepagrįstais, piktais
kaltinimais, bus laikomas demagogu,
ne teks patikimumo, ilgainiui – ir tri -
būnos, nebebus kviečiamas reikšti
sa vo nuomonės. Diskusijos laidų ve -
dėjai turi reikalauti, kad kategoriš -
kai kalbantieji patvirtintų savo teigi -
nius, nurodytų informacijos šalti -
nius. Atitinkamomis aplinkybėmis
ve dėjai gali atvirai pasakyti, jog reiš -
kiama nuomonė atrodo esanti laužta
iš piršto ar grindžiama gandais. O te -
levizijos ir radijo stočių direktoriai
ga li atleisti netinkamus laidų vedė -
jus. Bet tai – jų vidaus reikalas.

Reikia tvirtai atmesti VSD pra -
šymą. Jį patenkinus būtų sukurtas
blo gas atvejis, kuris skatintų kitas
or ganizacijas ir pavienius asmenis
rei kalauti, kad būtų viešai paneigia-
mi „tikrovės neatitinkantys teigi -
niai”. Kol kas dauguma valstybinių
organizacijų gana ramiai praryja kri-
tiką. Bet jei VSD pasisektų prastumti
savo reikalavimą, prokuratūra, teis-
mai ir kitos silpnai bei neveiksmin-
gai dirbančios organizacijos būtų
gundomos panašiu būdu nutildyti

kritikus. O Lietuvai reikia daugiau
kri tikos, ne mažiau. Ji turi būti atsa -
kinga, tačiau negalima suteikti kri-
tikuojamoms organizacijoms ar indi-
vidams teisės spręsti, kuri nuomonė
yra tinkama.

Nežinau, kas skatino VSD pasuk-
ti kritikos slopinimo keliu. Gal turėjo
poveikį Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) balandį
priimtas sprendimas dėl VSD veik-
los? Komitetas apgailestavo, kad apie
VSD veiklą vyrauja išankstinė nei -
gia ma nuomonė, kuri skatina visuo -
me nės nepasitikėjimą šia žvalgybos
institucija. NSGK pasiūlė VSD „teik-
ti išsamesnę informaciją apie institu-
cijos veiklą, nustatyta tvarka viešai
reaguoti į pareiškimus, kuriuose nei -
giamai vertinama VSD veikla ar at -
ski ri pareigūnai”.

NSGK pasiūlymas nėra aiškiai
su formuluotas. Neabejotina, kad VSD
turi veikti skaidriau ir teikti išsa-
mesnę informaciją apie savo veik lą.
Mažai gyventojų žino, ką kon krečiai
VSD daro, nors dauguma nuolat girdi
VSD supančius skandalus ir gandus.

Gal reikėtų kaip nors reaguoti į
neigiamus pareiškimus apie VSD, bet
tik tuo atveju, jei jie – klaidingi. Ne -
valia ginti VSD nekompetentingumo,
melo ar įstatymų pažeidinėjimo. Ne -
aišku, koks būtų tinkamiausias rea-
gavimo į kritiką būdas, ypač slaptajai
tarnybai. Ar dažnai reikėtų reaguoti
ir kas turėtų reaguoti – direktorius,

atstovas spaudai ar NSGK narys?
Aiš ku tik tai, jog negalima prašyti ži -
niasklaidos, kad ši neigtų joje kalbė -
ju sių individų nuomonę. Kuolys yra
atsakingas už savo žodžius, o ne LRT.
Ir Kuolys turi teisę sakyti, ką mano.

Neigiamas VSD įvaizdis Lietuvai
nė ra naudingas. Tačiau naivu many -
ti, kad galima pagerinti įvaizdį viešų -
jų ryšių akcijomis ar pastangomis til-
dyti kritikus. Reikia konkrečių dar -
bų. NSGK paragino VSD parengti ne
tik įslaptintą, bet ir viešą savo dar bo
ataskaitą, kad visuomenė pagaliau
suprastų, kokie yra valstybės saugu-
mo uždaviniai ir veiklos rezultatai.
Gretimos šalys tai jau padarė, tik mū -
sų saugumas nesugeba atlikti šios ne
itin sudėtingos užduoties.

VSD turi kitais konkrečiais
žings niais mėginti atgauti gerą var -
dą. Pavyzdžiui, jam derėtų parengti
išsamią ataskaitą ir paminėti konk-
re čias pavardes, papasakoti apie VSD
va dovų organizuotą viešą Vytauto
Pociūno juodinimo akciją, kai spau-
dai buvo nutekinama informacija,
kad esą girtas karininkas pats iškrito
pro viešbučio kambario langą. Tik
nuo sekliai išaiškinus šitokius gėdin-
gus dalykus bus galima atgauti vi -
suo menės pasitikėjimą. Mėginimai
nu til dyti kritikus yra bergždžias už-
si ėmi mas, laiką ir išteklius eikvojan-
tis spjaudymas ir gaudymas, kuris
dar la biau smukdys jau žlugusį VSD
au toritetą.

Alfa.lt
Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,

publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir centri-
nių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

VSD spjaudo ir gaudo
KĘSTUTIS GIRNIUS

,,Auksinės stygos”
ALGIRDAS MOTUZA

,,SAULĖGRĄŽOS ŽIEDAS”
SUŽYDĖS, KAI ATRASIME, 

KAS MUS SIEJA
Dalia Cidzikaitė, aprašydama vy -

kusias diskusijas apie neseniai Wa -
shin gton, DC įsteigtą „Sau lėgrąžos
projektą”, skirtą gvildenti lietuvių ir
žydų sugyvenimo klausimus, klausia,
ar mes esame jam pasiruošę (2012 m.
gegužės 4 d.). 

Kad projekto užsimojimai būtų
plėtojami  toliau, reikia, kad senstan-
ti vyresnioji karta, kuri kelis šim t -
mečius gražiai sugyveno su žydų tau -

tybės asmenimis, perduotų savo
patirtį jaunajai kartai. ,,Saulėgrąžos
žie do” sužydėjimui reikia, kad abi
tautos apsvarstytų savo skirtumus ir
ieš kotų kelių gražiam sugyvenimui,
kad ne malonius įvykius paliktų
istorijai ir jų nekeltų kasdieniniame
gyvenime. Abiejų tautų sugyvenimui
rei kia geresnio vienas kito pažinimo,
į tai įtrau kiant jaunimą, meną ir li-
teratūrą. Ka i abi tautos atras, kas jas
sieja, ,,Sau lėgrąžos žiedas” sužydės.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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Telkiniai

Central�New�Jersey,�NJ

Konferencijoje dalyvavo A. Kazickienės, V. Vėlyvaitės, V. Krėvės, Maironio, V. Kudirkos ir
,,Lietuvėlės” lit. mokyklų atstovai.

Mokytojų konferencijoje pasirodė ir ,,Lietuvėlės” mokinukai.

Hüttenfeld,�Vokietija

Jau 62-ejus metus Vakarų Euro -
poje lietuvių sala vadinamoje
Vasario 16-osios gimnazijoje,

Hüttenfelde, Vo kietijoje, balandžio
26-oji – istorinė diena – oficialiai ati-
darytas naujasis Gimnazijos pries-
tatas. 

Jau seniai šioje mokykloje vienu
metu viešėjo tiek daug garbingų sve -
čių. Senojo Gimnazijos ąžuolo pa -
unks nėje susirinkusiuosius sveikino
Vasario 16-osios gimnazijos direk-
torė dr. Bronė Narkevičienė, Kurato-
rijos pirmininkas Rimas Čuplinskas,
Lie tu vos Respublikos Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė, Vokietijos
Federa ci nės Respublikos (VFR) Hes-
seno že mės Landtago prezidentas
Norbert Kartmann, LR Vyriausybės
kancleris Dei vidas Matulionis, LR
Švietimo ir mokslo ministerijos kan-

cleris Dai nius Numgaudis, Mainco
vyskupijos generalinis vikaras prela-
tas Dietmar Giebelmann, LR garbės

BIRUTĖ AUGUSTANAVIČIŪTĖ 

Istorinė akimirka Vasario 16-osios gimnazijoje
konsulas Achim Nauman, buvęs VFR
Hesseno žemės švietimo ministras
Hartmut Holzapfel, Pasaulio Lie-

tuvių Bendruo menės atstovė Lietu-
voje Vida Bandis, PLB Švietimo rei-
kalų komisijos ir Švei carijos Lietu-
vių Bendruomenės pirmininkė Jū-
ratė Caspersen. 

Priestato statybų rėmėjams pa -
dovanoti Gimnazijos mokytojos, dai -
li ninkės Jūratės Baturos Lemkės pa -
veikslai ir specialaus tiražo atviru -
kai. Nors lietuvių kalba yra labai tur -
tinga, tačiau sudėtinga rasti žodžius,
kuriais būtų galima išreikšti padėką
žmonėms, padėjusiems įgyvendinti
šį projektą.  

Lietuvių liaudies intonacijomis
svečių akis ir širdis virpino gimna -
zis tų šokių ir muzikantų kolektyvai
(vadovai Audronė ir Gintaras Ru -
čiai). Naujojo priestato architektas
Gerhard Rhein Gimnazijos mokinių
prezidentei, direktorei ir Kuratorijos
pirmininkui įteikė simbolinį nau-
jųjų namų raktą.       Nukelta į 13 psl.Pasitinkame svečius.

Balandžio 21 d. Central New
Jersey lituanistinėje mokyk-
lėlėje „Lietuvėlė” vyko moky-

tojų konferencija. Jos metu buvo ma-
lonu susipažinti su Aleksandros Ka-
zickienės, V. Vėlyvaitės, Vinco Krė-
vės, Maironio (New York) ir Vinco
Kudirkos lituanistinių mokyklų ats-
tovais. 

,,Lietuvėlės” direktorė Auksė
Motto susirinkusius svečius pakvie-
tė pasivaišinti. Po vaišių svečiai bu-
vo pakviesti sėsti prie stalų. Prasi-
dėjo mokytojų konferencija. Motto
pristatė svečius – Lietuvos Respub-
likos generalinį konsulą New York
Valdemarą Sarapiną, JAV LB Švieti-
mo tarybos pirmininkę Daivą Navic-
kienę ir JAV LB Švietimo tarybos na-
rę Mirgą Girniuvienę. Trumpai kal-
bėję svečiai pažymėjo, kaip svarbu
susitikti visiems mokytojams ir da-
lintis žiniomis apie lietuvybės puose-
lėjimą Amerikoje. Po svečių pasisa-
kymo ,,Lietuvėlės” mokiniai sugie-
dojo Lietuvos himną ir padainavo ke-
letą lietuviškų dainelių. Konferenci-
jos dalyvius vaikai pasveikino įteik-
dami jiems po gėlę.

Konferenciją pradėjusi Navic-
kienė savo pranešimą „Lituanistinių
mokyklų mokytojų mozaika” papildė
skaidrėmis. Po paskaitos visiems
reikėjo atlikti keletą užduočių, re-
miantis rodytomis skaidrėmis: visi
gavo lapelius, kuriuose buvo užrašy-

ta po vieną eilutę iš Maironio eilė-
raščio. Turėjome surasti jai tinkan-
čią porą, tą, kuri pratęstų eilėraščio
mintį. Ieškodami sau tinkančios po-
ros turėjome galimybę susipažinti
vieni su kitais. 

Po praktinių užduočių žiūrėjome
trumpą filmą „The Lunch Date”
(„Pietų pasimatymas”). Pasibaigus
filmui diskutavome. Kalbėjome apie
žmonių elgesį tam tikromis aplinky-
bėmis ir asmenybės bruožų pasireiš-
kimą visuomeniniame gyvenime. Po
diskusijų atlikome keletą naujų

GRETA PLOKŠTYTĖ

Naudinga mokytojų konferencija

praktinių užduočių – sprendėme
testą, nusakantį mūsų asmenybės
bruožus, nustatėme asmeninius as-
menybės bruožus. Po užduočių vyko
diskusijos apie vaikus, Tėvynę, lietu-
vių tautą ir emigraciją.

Po pietų pertraukos paskaitą
„Kaip mokyti Lietuvos istorijos?”
skaitė Girniuvienė. Švietimo tarybos
atstovė susirinkusiems pasakojo apie
trumpalaikę, ilgalaikę ir semantinę
atmintį, parodė, kaip susieti naujas
žinias su jau turimomis. Smagu buvo
klausyti šios lektorės paskaitos,

kadangi jos pateiktą informaciją ga-
lima pritaikyti ne tik mokytojo dar-
be, bet ir kasdieniniame gyvenime.

Konferencija buvo be galo įdomi
ir naudinga tiek dalyviams, tiek pas-
kaitininkams. Šalia to, užmezgėme
tamprius ryšius su kitomis lituanis-
tinėmis mokyklėlėmis, turėjome pro-
gą aptarti ir patobulinti savo moky-
mo metodiką. Po sėkmingos konfe-
rencijos kiekvienas mokytojas nau-
dos ir toliau skleis jos metu įgytas
žinias bei lauks kitos konferenci-
jos.

Konferencijos dalyviai.                                                                                                                                                                      Auksės Motto nuotr.



Šiųmetis pavasaris ypatingai
dar bingas Lituanistikos tyrimo
ir stu dijų centre (LTSC) – ga-

vome keletą stambių archyvų (apie
juos parašysi me vėliau), Centre lan-
kėsi stažuotojos iš Lietuvos, Skaidrė
Urbonienė (Lie tuvos istorijos institu-
tas) ir Jolanta Bernotaityte (Lietuvos
nacionalinis muziejus), vyko pasi-
ruošimas AABS konferencijai, ku-
riai (LTSC) darbuotojai rengė paro-
dą.

Kai iš rengėjų išgirdome, kad
parodai skirti šeši stalai, teko gero -
kai pasukti galvas – Centre sukaupta
dešimtys tūkstančių dokumentų,
kny gų, periodikos, nuotraukų. Kaip
iš viso to išrinkti pačius įdomiau-
sius, tuos, kurie geriausiai atspindė-
tų LTSC ir apskritai lietuvių išeivijos
veiklą?

Nutarėme šiek tiek supažindinti
su kiekvienu LTSC skyriumi: iš Me -
dicinos muziejaus ir archyvo rodėme

Susivienijimo lietuvių Amerikoje
(SLA) pažymą, išduotą dr. Andriui
Grai čiūnui, SLA nario knygutę. Iš
Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos
archyvo įdomūs pasirodė senieji kon-
certų plakatai. Pasaulio lietuvių ar -
chyve esančią DP stovyklų medžiagą
atspindėjo stovyklų bylos, meno ko -
lektyvų albumai, smulkieji leidiniai.
Visko neišvardinsi. O kur dar kny-
gos, periodika... Buvo smagu matyti
susidomėjusius ir LTSC leistomis
kny gomis. Konferencijoje dalyvavęs
dr. William Urban, knygų „Tannen -
berg and After’’, Livonian Crusade’’,
„Samogitian Crusade’’ ir daugelio
kitų autorius, dar kartą pasidžiaugė
darniu bendradarbiavimu su LTSC.  

Smagu, kad paroda pasirodė įdo -
mi ne tik lietuviams, bet ir latviams,
estams bei kitų tautų atstovams. Su -
laukėme nemažai pasiteiravimų dėl
galimų stažuočių. Konferencijos lan -
kytojai buvo maloniai nustebinti,
kad visi rodyti dokumentai buvo
origina lūs. Vis gerėjant skenavimo
kokybei, atsiranda puiki galimybė
parodyti ne ori ginalius dalykus, o
tiesiog daryti jų kopiją. Nepasirin-
kome šio žingsnio, nes originalūs,
autentiški dokumentai, turintys savo
istoriją, turi ypatingo žavesio. 

AABS konferencija buvo naudin-
ga LTSC darbuotojams – užmegztos
naujos, atnaujintos senos pažintys,
ga vome įdomių pasiūlymų dėl savo
veiklos, taip pat bendradarbiavimo. 

Dėkojame konferencijos rengimo
vietinio komiteto vadovui dr. Gied -
riui Subačiui ir visiems rengėjams
už galimybę pristatyti Centro veiklą
AABS konferencijoje. Taip pat esame
dėkingi LTSC viešniai Skaidrei Ur-
bo nienei, kuri, nepaisydama savo
įtemp tos darbotvarkės, daug padėjo
rengiant parodą. 

Kristina Lapienytė – LTSC vykdo-
moji direktorė.
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KRISTINA LAPIENYTĖ

Parodos rengėjai: (iš k.): LTSC vykdomoji direktorė Kristina Lapie nytė, LTSC valdybos
pirmininkas dr. Augustinas Idzelis, dr. Skaidrė Urbo nienė (Lietuvos istorijos institutas),
LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro paroda AABS konferencijoje

Parodos rodiniai.

Lemont,�IL

Mėgiamiausias mano dienos
valgis yra pusryčiai. Atsisė-
di su kavos puodeliu ir pra-

dedi dieną.  Svarbiau sia, kad pusry-
čiams nereikia daug ruoš tis, ypač jei
jie būna paruošti kieno kito, ne ma-
no. Todėl šį rytą nu skubėjau į anks-
tyvąsias Mišias Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje. Per Mišias vari nėjau
iš galvos ,,blogąsias” mintis apie
kvepiančius pusryčių blynus, bet jos
ne taip lengvai pasidavė. 

Štai keli žingsniai už bažnyčios
durų ir – jau pusryčiai. Salėje sma-
giai žaidė ryto saulės spinduliai ant
baltomis staltiesėmis padengtų stalų
ir iš stiklinių kyšančių rožinės spal-
vos  servetėlių. Retai čiupinėju gra-
žias medžiagines ir dar iškrakmolin-
tas servetėles. Nesilankau tokiuose
res to ranuose, kur tokią prabangą
galima rasti. Neilgai grožėjausi šiais
gra žiai papuoštų stalų netikėtumais.
Netrukus jaunieji pusryčių patar-
nautojai pripildė taures apelsinų sul-
timis. Ant stalų jau stovėjo karštos
kavos ąsočiai (ne popieriniai puodu -
kai). Vyresnieji patarnautojai, dau-
giausiai vyrai ir tėveliai, paėmė mū -
sų pusryčių bilietėlius ir su šypsena
tojau pat atnešė šio ryto pusryčius.

Lėkštėje, ir ne plastmasinėje, ar po -
pie rinėje, puikavosi trys dideli bly-
nai, apsupti kvepiančių pusryčių
deš re lių. Lėkštę puošė švieži apelsi-
nai, braškės ir mėlynės. Kokie gra-
žūs Mo tinos dienos pusryčiai! Val-
gėme su ma lonumu.  Prie mano stalo
sėdėjęs futbolo žaidėjas skaniai raitė
blynus su dešrelėmis. ,,Girdėjau, kad
galima pakartoti”, – pasakiau jam,
bet jis ma loniai nusišypsojo ir pa-
sakė, jog jau užtenka. Jeigu šiam
žaidėjui užtenka, tai ką sakyti apie
mus, kurie neturime tokių didelių
apetitų!  Dar gerokai pasisėdėjome, o
prasidėjus 11 val. Mišioms skirstė-
mės namo.  Ma nau, kad po šių nuos-
tabių pusryčių tie, kurie nuolatos
aplanko ,,Smilgą”, ,,Blueberry Hill”
ar kitas pusryčių vieteles, šiandien
užleis savo vietą kitiems restoranų
lankytojams. 

Jeigu Viešpats nepasikvies ma -
nęs į dangiškus pusryčius, tai kitą
Motinos dieną tikrai vėl čia sugrįšiu.
Ačiū visiems savanoriams ir kepė-
jams. Kokie gražūs Motinos dienos
pus ryčiai Pal. Matulaičio misijoje,
ypač kai jie buvo gaminami be mo te -
riškos talkos. 

A. K.

Pusryčiai Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje

Dainos Čyvienės nuotr.

LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas (k.) ir AABS pirmasis prezidentas dr. Olavi
Arens.
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skauTYBĖs kelias

Motinos dienos 
proga 

„Aušros vartų/Kernavės“ 
tuntas sveikina visas

mamytes, močiutes, tetas,
vadoves ir moteris, 

kurios auklėja ar kitu būdu
bendrauja su mūsų 
lietuvišku jaunimu.

Jūrų skautų pavasario „ledlaužio” iškyla

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto Juzės Daudžvardienės vyr. skaučių būrelio jubiliejaus šventėje dalyvavusios skautaujančios mo-
čiutės, mamytės ir dukrytės

Čikagos „Lituanica” tunto, „Ša -
rū no” laivo ir „Perkūno” miš-
rios vil kų-skautų-jūrų skautų

draugovės jū rų jauniai bei jūrų skau-
tai kandida tai š. m. balandžio mėn.
13–15 die no mis iškylavo su JAV jūrų
skautais jų pa vasariniame „ledlaužy-
je” Howe Mi litary School stovykla-
vietėje, In dia na, kuri  yra maždaug 3
valandos ke lio į rytus nuo Čikagos.
Jūrų  jauniai  yra pradžios mokyklos
aukštesnių skyrių skautai, kurie
mokosi pa gal jūrinę skautavimo pro-
gramą. Jū rų skautai – tai gimnazis-
tai, prityrę skautai, kurie taip pat
mokosi pagal jūrinę  skautavimo pro-
gramą. Iškylo je dalyvavo: jūrų skau-
tai Matas Vait kevičius, Gytis Kelme-
lis, Lukas Kliars kis, Mikutis Meilus

ir Da nie lius Kwiatkowski, vadovau-
jami kun. j. b. kand. Viliaus Dundzi-
los, šeši ame rikiečių jūrų skautų
laivai (taip jūrų skautai vadina savo
draugoves) ir viena prityrusių skau-
čių draugovė iš Indiana, Kentucky,
Ohio ir Mi chi gan valstijų. Susirinko
maždaug 80 skautų bei vadovų. Iš-
kylos tikslas – švęsti BSA jūrų skau-
tų šimtmetį, o lie tuviams – savo 90 m.
sukaktuves, taip pat pabendrauti su
kitais jūrų skautais.

Programą puikiai suorganizavo
ir vedė Howe gimnazijos jūrų skau -
tai, vadovaujami jų vyresnių val -
tininkų (t.y. skiltininkų) Elizabeth ir
Igor. Programoje skautai mokėsi nu -
galėti 8 pėdų aukščio kliūtis, su teikti
pirmąją pagalbą, ištikus šir dies prie-
puoliui, bei gelbėti skęstantį. Išbandė
SCUBA povandeninį nar dymą, šau-
dymą šautuvais į taikinius, žaidė
skautiškus vadovavimo žaidi mus,

gilino žinias apie jūrinius mazgus,
navigaciją su jūrlapiais, elektro ninę
navigaciją vandeniu su GPS bei ri-
kiuotę/dailų marširavimą. Vakarai
buvo skirti susipažinimui ir žaidi-
mams. To pageidavusiems vyko
skautiškos ekumeninės pamaldos.
Kai ku rias programos dalis vedė su-
augę ins t ruktoriai, tarp jų ir Vilius
(jūrinius maz gus bei pamaldas).

Mūsų jūrų skautai susipažino su
amerikiečių jūrų skautų istorija,
veik la bei tradicijomis. Amerikiečiai
domėjosi lietuvių skautų istorija, jų
veikla, taip pat ir mūsų maistu. Mū-
sų skautų klausė, ar jie valgo „kiel-
basą” (dešras), „pierogi” (virtinu-
kus) ir „na liesnikus” (lietinius). Ka-
dangi  niekas negalėjo ištarti „Litua-
nica” pa vadinimo, lietuvių vienetas
drau giškai pravardžiuotas „The Lit-
hua nians”. Kiekvieną vakarą jūrų
skautai giedodavo naktinę giesmę

„Ateina naktis”, prie kurios prisi-
dėjo ir ame rikiečiai. Iškylos metu
Danieliui su kako 13 m., tai jam sugie-
dojome „Il giausių metų” bei „Happy
Birthday”, skanavome jo mamos iš-
keptą pyragą.

Pirmą vakarą valgykloje prie
mū sų priėjo vienas labai aukštas
gim nazistas ir užkalbinęs lietuviškai
prisistatė – Henrikas Gelgota. Mes
vil kėjome marškinėliais su lietuviš -
ku jūrų skautų užrašu. Jis mums pa-
rodė, kad stovėjome po Lietuvos vė-
lia va. Mums didžiausia staigmena
bu vo ta, kad Howe gimnazijoje mo ko -
si net keturi krepšininkai stipendi -
nin kai iš Lietuvos: Algirdas Laurina -
vi čius, Arnas Kabarauskas, Renatas
Issak ir Henrikas. Jie dažnai savait-
ga liais lankosi Lemont, kur treniruo-
jasi su vietine lietuvių krepšinio ko-
manda. Henrikas tapo mūsų draugu
ir šefu. Jis aprodė visą mokyklą, su -
pažindino su jos tvarka ir savo drau -
gais. Mes,  skautai,  atrodėme kaip
nykštukai šalia 6½ pėdų krep šinin-
kų milžinų.

Šeštadienį vakare vyko įvairūs
žaidimai bei konkursai. Mikutis bu-
vo pasiūlytas rimčiausio iškylos da-
ly vio, o Mikutis ir Vilius – geriausio
va dovo apdovanojimams. Deja, tuos
var dus laimėjo kiti. Lietuvių valtis
bu vo išrinkta „bailiausia”.

Sekmadienį, pilant lietui, sporto
salėje vyko programos užbaigimas –
gražaus žygiavimo varžybos. Nors
trys valtys laimėjo skirtingus laimė -
jimus, jūrų skautų rajono vadeiva
Paul Birchman paskelbė, kad laimėjo
visi. 

Skautus nuvežti ir parvežti pa -
dėjo Mato tėveliai Gabija ir Tomas
Vait kevičiai. Namo skautai važiavo
lai mingi, su  gera nuotaika, o po su-
sto jimo „Pieno karalienėje” (,,Dairy
Queen”) saldžiai miegojo.

Kita iškyla vyks gegužės 18–20
die nomis prie Springfield ežero. Joje
dalyvaus jūrų ir prityrę skautai iš
JAV Vidurio vakarų. Programoje nu -
matytos skautiškos rungtynės tarp
jū rų ir prityrusių skautų bei skaučių
varžybos vandenyje ir sausumoje.
Va kare vyks iškilminga vakarienė,
skirta jūrų skautų šimtmečiui pažy-
mėti. Lie tuviai taip pat ruošiasi joje
dalyvauti.

Kun. s.v. j.b. kand. fil. 
VILIUS DUNDZILA

Iškylos dalyviai.
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Lietuviško žodžio šventė

Viktorija Buntinaitė džiaugiasi, kad į parodos atidarymą atvyko mama ir močiutė.
Loretos Lagunavičienės nuotr.

Nuotraukų paroda Maironio lituanistinėje mokykloje

Čikagos lituanistinės mokyklos Skaitymo konkurso nugalėtojai. Šalia mokyklos di-
rektorės Jūratės Dovilienės (pirma iš k.) stovi Tautvydas Polius. 

Laimos Apanavičienės nuotr.                  

Šias metais Maironio lituanis -
tinėje mokykloje (Lemont, IL) ne tru -
ko įvairiausių renginių. Pa minėti is -
toriniai Sausio 13-osios įvy kiai; aukš -
tesniosios mokyklos mo kiniai įdo -
miai ir išradingai su rengė Vasario
16-osios minėjimą, triukšmingai ir
linksmai palydėjome žiemą per Tėvų
komiteto organizuotas Užgavėnes,
sustojome ir susikibome  rankomis
JAV LB Švietimo tarybos renginyje
„Baltijos kelias anapus”. Be to, mo -
kykloje lankėsi daug iškilių ir gar-
bingų svečių.

2012 m. kovo 17 d. 4B klasės mo-
kiniai pakvietė tėvelius, senelius ir
bendramokslius į ketvirtokų rengia-
mą parodėlę „Lietuva – mūsų pro-
tėvių žemė”. Gaila, kad talpus muzie-
jaus koridorius nesutalpino visų no -
rinčiųjų patekti į parodos pristaty -
mą. Ši parodėlė organizuojama jau
sep tintus metus ir kasmet sulaukia
vis daugiau lankytojų.

Parodai kiekvienas mokinys tu -
rė jo atsinešti iš namų po vieną nuot -
rauką, kuri būtinai turėjo būti dary-
ta Lietuvoje. Mokinių atneštos nuo-
traukos kartu su jų aprašymais buvo
iškabintos  Lietuvių dailės muzieju-
je, Lemont vykusioje parodoje.

Ruošdamiesi parodai vaikai tu -
rėjo progos pa vartyti savo, savo tėvų
ar senelių al bumus, išgirsti tėvų bei

senelių pri si minimus ar prisi minti
savo ke lionę į Lietuvą. Atvykę į paro-
dą vaikai giliau susipažįsta su Lie -
tuva. Dalyva vi mas joje skatina moki -
nius pasido mė ti savo tėvų ar senelių
gyvenimo istorija, o nuotraukų pris-
tatymas su teikia jiems taip retai
pasitai kančią progą prabilti į didesnį
klausytojų būrį. 

Parodos atidaryme mokiniai pri -
statė savo  nuotraukas ir, jei jiems te -
ko viešėti Lietuvoje, papasakojo sa vo
įspūdžius. Kiti atpasakojo savo tėvų,
senelių ar net prosenelių prisimini -

Susirangyti vakare ant sofos
priešais židinį, atsiversti gerą kny gą,
pirštais lytėti jos popierių, išgirsti
ver čiamų lapų šiugždesį, užuosti spe -
cifinį knygos kvapą – kas gali būti
smagiau. Tačiau vis dažniau popie-
ri nes knygas išstumia knygos kom-
piuteryje. Nenoriu tikėti, kad man
ateityje elektroninė knyga vi siškai
pa keis klasikinę, tačiau Jums, jau-
nie ji skaitytojai, gal įdomu bus skai-
tyti knygas kompiuteryje. 

Nežinau, ar Jūs kada skaitėte
Vytauto V. Landsbergio knygutę
,,Rud nosiuko istorijos”, kuri pirmą
kartą buvo išleista dar 1994-aisiais.
Ji buvo išrinkta geriausia tų metų
knyga vaikams. 

Ir štai penktasis Rudnosiuko lei-
dimas, papildytas naujomis istori-
jomis, paruoštas ir supakuotas elek-
troniniame formate jau pasiekė jau-
nuosius skaitytojus. Knygą galite
patogiai skaityti el. knygų skaitykle
ar kompiuteriu.  Istorijas iliustravo
rašytojo sūnus Jonas Landsbergis. 

Elektroninė knyga ,,Rudnosiuko istorijos: 
atsiminimai, esė, nesąmonės...”

Man labai patiko, kad mes galė jome dalyvauti Lietuviško žodžio šven tėje.
Buvo liūdna, kad mūsų kla sė nelaimėjo Skaitymo konkurso, bet visada yra
kiti metai. Dar man pa tiko, kad galėjome padėti dailės mo kytojai. Man labai
buvo liūdna, kai aš nelaimėjau nieko, bet liko ketveri metai, kad laimėčiau
kažką. Man dar buvo liūdna dėl Gretos, kuri  taip pat nieko nelaimėjo.

Šįmet buvo labai gražiai papuošta scena. Man labai patiko žiūrėti filmą,
kuriame buvo labai daug in formacijos apie Maironį.

Aš kitais metais bandysiu lai mėti prizą. Dar sunkiau laimėti Skaitymo
konkursą.

Gabrielė Maceinytė
ČLM, 6 sk.

Nuo pradžios mokslo metų aš laukiau lietuviško žodžio šventės. Aš labai
daug skaičiau. Pagaliau šventė atėjo. Salėje susirinko labai daug vai kų.
Pradžioje buvo trumpa progra mėlė Maironiui paminėti. Tačiau visi laukėme
Rašymo ir Skaitymo kon kur sų nugalėtojų. Ir štai pradėjo skai  tyti pavardes.
Užgniaužęs kvapą laukiau savo pavardės. Valio! Pirmoji vieta Ra šymo
konkurse. Valio! Pirmoji vie ta  Skaitymo konkurse!

Aš buvau labai laimingas. Tai geriausias šeštadienis. Šokoladu pa -
vaišinau ir draugus.

Tautvydas Polius
ČLM, 6 sk.

Apsilankykite tinklalapyje
www.amazon.com/Rudnosiuko-
Istorijos-Atsiminimai, pa bandyki -
te perskaityti šią knygutę ir kas žino,
gal skaitymas kompiuteryje prit -
rauks ir tuos, kurie nenori skaityti
popierinių knygų. Siūlau pabandyti. 

Redaktorė

mus, kurie atspindėjo nuotraukose
įamžintas akimirkas. Buvo renka -
mos vaizdingiausia, istoriškiausia,
įsimintiniausia ir kitos nuotraukos.
Visi parodos  dalyviai buvo atžymėti
ir apdovanoti. 

Be nuotraukų parodos šiais me -
tais muziejuje taip pat buvo suruošta
dar viena parodėlė – 4B klasės mo -
kinių piešiniai pagal M. K. Čiurlio-
nio paveikslus. Ši paroda bu vo skirta
praėjusiais metais paminėtoms dai li -

ninko ir kompozitoriaus mirties 100-
osioms metinėms.

Parodėlės atidarymas baigėsi
ma myčių paruoštomis vaišėmis ir be
pristatytų nuotraukų parodos žiū ro -
 vai dar galėjo pasigrožėti nuos ta biais
Stankų ir Reklaičių šeimų albumais,
kuriuose buvo įamžintos ne pakarto-
jamos Lietuvos Tūkstant me čio aki-
mirkos. 

Nuoširdus ačiū tėveliams, sene -
liams bei visiems šeimos nariams, o
taip pat Maironio mokyklos direkto -
rei Svajonei Kerelytei, mokytojoms
bei mokiniams, pagerbusiems mus
savo atsilankymu.

Didelė padėka muziejaus direk -
to rei D. Šlenienei už suteiktą galimy-
bę surengti parodėlę tokioje meniš -
koje aplinkoje bei aukštesniosios mo -
kyklos koordinatorei Taiyda Chia pe -
tta už patarimus ir pagalbą, suteiktą
organizuojant šią parodą. Labai dė -
kojame Julijos mamai Daliai Cus tar -
do, Alanos ir Jono mamai Daliai Jod -
walienei, Luko ir Tado mamai Rena -
tai Stankienei ir Tomuko ma mai Ely -
tei Reklaitytei už paaukotą laiką,
jėgas ir energiją, kad šis mūsų ren -
ginys vyktų sklandžiai ir sėkmingai. 

Loreta Lagunavičienė
Maironio lit. mokyklos mokytoja         

Daug puikių nuotraukų parodai pristatė broliai  Tadas ir Lukas Stankai.                  
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Sugrįžo prisiminimais ir muzika

spaudos apžvalga

RAMUNĖ LAPAS

Kiekvieną pavasarį Lietuvos
mu zikų rėmimo fondo orga-
nizuojamame tarptautiniame

muzikos festivalyje „Sugrįžimai”
stengiamasi pagerbti bent po vieną
JAV lietuvių išeivijos kompozitorių
ar atlikėją. Šiemeti nia me, jau XIV,
gegužės 2-osios vakaras buvo skirtas
New Haven gyvenančios ir kovo 5 d.
savo 92-ąjį gimtadienį atšventusios
dainininkės bei bibliotekininkės Sa-
lo mė jos Valiukienės-Nasvytytės kū-
rybai. 

Pabūti kartu mintimis (solistė,
de ja, jau nebekeliauja) į Stasio Vai -
niūno namus sostinės centre susi -
rinko didelis būrys jos talento gerbė -
jų, draugų, giminaičių. Atvyko S. Va -
liukienės draugai iš Gerontologijos
ir reabilitacijos centro, kuriame ji
pra leido nemažai laiko. Po dvejų su
puse metų dainininkė apsisprendė
vėl grįž ti į Ameriką, tačiau Vilniaus
pri si minimai gyvi jos atmintyje. Į
kū rybos vakarą atėjo ilgametė Salo -
mėjos draugė, apsigyvenusi Vilniuje
prieš trylika metų, Elena Baltru -
šaitienė, su kurios vyru operos solis-
tu Vladu Baltrušaičiu Valiukienė
dainavo pirmajame Čikagos Lietuvių
Ope ros pastatyme – Verdi „Rigoletto”
(ji – Maddalena, jis – Rigoletto). At vy -
ko ir architektai broliai dvyniai Al -
giman tas ir Vytautas Nasvyčiai.
Salomėja žvelgė į susirinkusius iš
nuotraukų, atspindinčių jos kelią
nuo Lietuvos iki Amerikos. Iš senų
įrašų suskambo jos puikus mecoso-
pranas, bet svarbiausia – ji buvo
kiekvieno vakaro dalyvio širdyje. 

Salomėja Laima Nasvytytė-Va -
liukienė gimė 1920 m. Kaune, gydyto-
jo Motiejaus Nasvyčio ir Salomėjos
Banaitytės-Nasvytienės šeimoje. Jos
senelis, mamos tėvas  – Vasario 16-
osios Nepriklausomybės akto signa -
taras Saliamonas Banaitis. 1937 m. ji
baigė „Aušros” mergaičių gimnaziją
ir iš pradžių studijavo romanistiką
Vytauto Didžiojo universitete, vėliau
– dainavimą Kauno konservatorijoje.
Nuo 1942 m. iki pat pa sitraukimo į
Vokietiją 1944 m. dainavo Kauno di -

džiajame teatre. 1949 m. kartu su vy -
ru aktoriumi ir reži sie riumi Vy tautu
Valiuku atvyko į Či kagą. 

Amerikoje Valiukienė įgijo bib -
lio tekininkės specialybę. Iš pra džių
dirbdama Roosevelt University bib-
liotekoje studijavo ten filologiją ir
muziką, vėliau New York baigė bib-
lioteki ninkystę. Porą metų (1960–
1962) buvo New York viešosios biblio-
tekos Užsienio kalbų kolekcijos vedė-
ja, ta čiau ilgiausiai – iki pat 1980 m. –
iš dirbo Yale universiteto biblio teko-
je, New Haven, CT. 

Kaip pastebėjo vakaro vedėjas
muzikologas Vaclovas Juodpusis, Va -
liukienės veikla visą gyvenimą buvo
susijusi ir su muzika, ir su knygo -
mis, ir su rašymu. Pastaroji sritis,
ypač Lietuvoje gyvenantiems, bene
ma žiau sia žinoma, tačiau, anot mu zi -
kologo, tikrai verta dėmesio. V. Juod -
pusis prisiminė jos rašinius JAV
žurna luo se: „Ji rašė puikiai. Jos raši-
niuose bu vo daug jausmo, daug šir-
dies gerumo. Štai kad ir 10 puslapių
tekstas apie scenos partnerį Vladą
Baltrušai tį – kiek jame daug atmin-
ties, neužgęsusios per dešimtme-
čius.” Anot mu zikologo, įdomūs Salo-
mėjos atsiminimai apie Vincę Jonuš-

Kovo/balandžio mėn. žurnalas
,,Lithuanian Heritage” sveikina
skai tytojus su artėjančia XIV Lie -
tuvių tautinių šokių švente Boston
(viršelyje – tautiniais rūbais pasi -
puošę šokėjai). 

Numeryje, kaip visada, gausu
įdomių straipsnių. Pradedamas
spaus dinti Donato Janutos rašinys
apie lietuvių imigraciją; Ray Vyš -
niauskas skaitytojus supažindina su
margučių kūrėja Marija Baniko -
niene; Tėvas Antanas Saulaitis, SJ,
pasakoja apie jėzuitus Vilniuje; Ri -
mantas Griškelis nušviečia Lietuvių
Fondo 50-mečio kelią. 

Artėjant Šokių šventei žurnale
spausdinamas straipsnis apie lietu-
vių tautinius šokius, o su 22-osiomis
Nepriklausomybės atkūrimo meti -
nėmis skaitytojus sveikina Vytautas
Landsbergis, primindamas tų dienų
istoriją.

Leidinio ,,Fotogalerijoje” – Tėvų
jėzuitų pastatų Vilniuje nuotraukos,
o lietuviškų valgių receptus skaityto-
jai sužinos tradiciniame skyrelyje
,,Let’s cook Lithuanian”. 

Žurnalo kaina 4.95 dol. Jį nu -
sipirkti galite ir ,,Draugo” knygynė-
lyje.

Paruošė L. A.

,,Lithuanian Heritage”

kaitę-Zaunienę, dainavimo mo ky toją
Niną Karnavi čienę.

Vakare girdėjome porą auten-
tiškų Salomėjos įrašų (tiesa, padary-
tų labai seniai ir mėgėjiška aparatū -
ra). Vienas jų – sesers Giedros Gu -
dauskienės-Nasvytytės kūrinys „Vieš -
 paties pasaulis”. Kitas – Gied ros Vo -
kietijoje sukurta ir Salomėjai dedi -
kuota daina „Pakelėj” skambėjo  In-
gos Ulevičiūtės balsu. Ši daininin kė
įrašė visą kompozitorės G. Gu daus-
kienės dainų rinkinį „Aš čia gy va”,
kurį, prieš dešimtmetį prista tant S.
Vainiūno namuose, dalyvavo ir pati
Salomėja. 

V. Juodpusis atkreipė dėmesį,
kad visos trys seserys Nasvytytės,
Sa liamono Banaičio anūkės, susiejo
savo gyvenimą su menu, nors ir pa -
suko skirtingomis kryptimis. Giedra
tapo kompozitore, Danutė pasirinko
šokį, choreografiją, Salomėja – dai -
navimą. Pirmieji Salomėjos vaidme -
nys Kauno teatre („Karmen”, „Bo -
rise Godunove”, „Pi kų damoj”, taip
pat operetėse) gal ir nebuvo dideli,
bet, kaip pažymėjo V. Juodpusis,
„jaunai dainininkei sutei kė sparnus
skristi kuo aukščiau ir kuo toliau”.  

JAV S. Valiukienė dainavo pir-
muose Čikagos Lietuvių Ope ros pas-
tatymuose: 1957 m. G. Verdi „Ri golet-
to” – Maddalena, 1958 m. Ch. Gounod
„Fauste” – Marta. Ji taip pat surengė
du solinius koncertus. Vaka ro vedan-
tysis pasakojo, kad ją kvietę  ameri-
kiečiai „džiaugėsi kultūringu dai -
navimu, bet stebėjosi, kodėl taip ma-
žai tos koncertinės veiklos”. Aki vaiz-
du – emigrantės dalia, reikėjo už -

dirbti pragyvenimui, darbas biblio -
tekoje atėmė daug laiko. Prisidėjo ir
senstančių tėvų, o vėliau – ir dėdės
kompozitoriaus Kazimiero Viktoro
Banaičio priežiūra. Beje, kompozito-
rius patikėjo jai savo kūrybos globą,
ir Salomėja darė daug, kad sugrąžin-
tų ją į Lietuvą. Dar sovietmečiu per
pianistę Aldoną Smilgaitę-Dvario -
nie nę jai pavyko perduoti į tėvynę
Ba nai čio operą „Jūratė ir Kastytis”.
Jos ir jos vyro rūpesčiu 1993 m. JAV
buvo išleistas K. V. Banaičio 88 lietu-
vių liaudies dainų rinkinys chorams,
o 1998 m. J. Petronio leidyklos Kaune
– harmonizuotų lietuvių liaudies dai -
nų sąsiuviniai, palydimi straipsnių
apie kompozitoriaus kūrybą.

Banaičio kūryba taip pat skam-
bėjo Salomėjai pagerbti skirtame va -
kare – kompozitoriaus dainas atliko
sopranas Aušra Liutkutė. Bari tonas
Ramūnas Urbietis užbaigė mu zikinę

programą Giedros Gudaus kienės
dainomis. Dainininkams akom pa -
navo pianistas Aleksandras Vizba -
ras. Vilniaus miesto meras Artūras
Zuokas apdovanojo Salomėją Valiu -
kienę garbės raštu „Už Vilniaus ir
Lietuvos garsinimą”. Įdomu pažy mė -
ti, kad renginys sudomino Suomijos
turistų grupę – jie užklydo, panorę
susipažinti su lietuviškų dai nų har-
monija.

Algimantas Nasvytis su žmona Jadvyga, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
Liucija Stulgienė ir Vytautas Nasvytis su žmona Ada.

Vakare dalyvavo ilgametė dainininkės Valiukienės draugė Elena Baltrušaitienė
(pirma iš dešinės).

Tarptautiniame muzikos festivalyje
„Sugrįžimai” pagerbta JAV lietuvių
išeivijos dainininkė bei bibliotekininkė
Salo mė ja Nasvytytė-Valiukienė.

Ramunės Lapas nuot.



92012�GEGUŽėS�10,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

mŪsŲ sTalui

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

Žirniai nuo seno puikavosi ir ant
varguolių, ir ant karalių stalo. Jie –
iki šiol mėgstamas daugelio tautų
valgis. Kaip Pietų Amerikos kraštuo -
se prigijo pupelės už jų vertingumą,
taip Europoje vietą ant stalo išsiko-
vojo ir žirniai.

Iš žirnių istorijos: 
kelias į daržą

Žirniai – viena seniausių darži-
nių kultūrų. Tiesa, daržo kultū-
ra jie tapo ne iš karto. Vidurže-

mio jūros regione augo jų laukiniai
protėviai. Dar pir mykštės bendruo-
menės laikais juos ėmė auginti ir
maistui naudoti patys pirmieji žmo-
nijos daržininkai. Ar cheologai teigia
Artimuosiuose Ry tuose radę patie-
kalų iš žirnių lieka nų. Pasak kasinė-
tojų, šiems patieka lams ne mažiau
kaip 10,000 metų. Dėl tokio šios kul-
ūros senumo tiksliai nustatyti jos tė-
vynę labai sunku. Tai gali būti Šiau-
rės Afrika, Pietryčių Azija. Kai kurie
tyrinėtojai linkę ma nyti, kad, kaip ir
daugelį kitų kul tūrų, iš Amerikos
žirnius atvežė Ko lum bas. Tačiau ar-
cheologai rado jų ir Euro poje. Štai
Šveicarijoje rasti suakmenėję žirniai
datuojami dar akmens ir bronzos
amžiais.

Pirmieji šaltiniai, kuriuose pa -
mi nėti žirniai, datuojami VII a. iki
Kris  taus. Tikrai žinoma, kad žirniai
buvo auginami senovės Indijoje, Ti -
bete, Kinijoje, kur tapo didingumo ir
kilmingumo simboliu. Kasinėjant
Tro ją, įrodyta, kad auginami jie buvo
ir Egipte. Senovės Graikijoje ir Ro -
moje tai pagrindinis vargingųjų vi -
suomenės sluoksnių maistas, o XVI
a. Prancūzijoje žirnių su spirgučiais
buvo galima pamatyti ir ant ka ra -
liaus, ir ant neturtingųjų stalo –
skyrėsi tik indai, kuriuose jie būdavo
patiekiami. Ne vieną šimtmetį Ispa -
nijoje ir Rusijoje žirnių viralas su
kumpiu buvo vienas pačių mėgsta-
miausių valgių. Žirnius visados ver-
tino ir mėgo vokiečiai. Jie gamino ir
šiandien gamina gausybę įvairiausių
žir nių patiekalų. Štai XIX a. vokiečių
kareivių valgiaraštyje buvo netgi
žirnių dešra!

Žirniukas mažas – nauda didelė…

Žirniai – ne tik skanūs, bet ir
labai naudingi. Iš visų ankštinių kul -
tūrų jie išsiskiria ypatingu kalo rin -

gumu: 4 oz žirnių yra apie 300–320
kcal. Daugiau yra tik sojų pupelėse.
Be to, žirniuose labai daug baltymų –
tiek pat, kiek ir jautienoje. Tačiau,
skirtingai nei baltymai, esantys mė -
soje, jie žymiai lengviau pasisavina-
mi, juose yra nepakeičiamų amino
rūgščių, angliavandenių bei mikro -
ele mentų.

Juose rasime B grupės vitaminų,
karoteno, vitaminų C ir PP. Vienas iš
B grupės vitaminų – tiaminas – geri-
na smegenų veiklą, suteikia energi-
jos ir jėgų. Jis ypač naudingas vai-

kams ir paaugliams, nes skatina
augimą, ge rina apetitą, padeda mo-
kantis. Suau gu siems žmonėms tiami-
nas būtinas tam, kad jis lėtina se-
nėjimą bei saugo ląsteles nuo kenks-
mingos aplinkos, rūkymo, alkoholio
povei kio. Todėl nesistebėkime, Lietu-
vos ba ruose matydami virtus žir-
nius. Vitami nas H (biotinas) palaiko
gerą odą, turi antioksidantinių sa vy-
bių, reguliuoja cukraus kiekį kraujy-
je, nervų sistemos veiklą. 

Žirniai yra naudingi mažakrau-
jystės ir nutukimo profilaktikai, ge-
rina ke penų bei inkstų darbą, stipri-
na šir dies kraujagyslių sistemą.
Įtraukus į savo valgiaraštį žirnių
patiekalų galima puikiai suregu-
liuoti „stringantį” virškinamojo trak-
to darbą, nes juose esančios maisti-
nės skaidulos padeda valyti žarnyną,
o nikotino rūgštis normalizuoja cho-
lesterolio kiekį krau jyje bei sumaži-
na onkologinių ligų tikimybę.

Mėgsti žirnius? Gydaisi ir jaunėji

Žirniai nuo seno buvo naudoja-
mi liaudies medicinoje. Žiniuoniai
už kal bėdavo ligas, ritinėdami po kū-
ną žirnius, turėdavusius „sugerti”
visus negalavimus.

Ir šiandien galima išbandyti kai
kurias grožio procedūras odai valyti,

ŽIRNIAI – MAISTAS, KURIS GYDO
jos spalvai gerinti su žirnių miltais.
Jų poveikį senovėje mūsų kaimuose
žinojo kiekviena mergina. Romėnų
moterys naudojo netgi žirnių pudrą.
O rusų carienei Jekaterinai II buvo
gaminamos veido kaukės iš 2 šaukš-
tų žirnių miltų, 1 šaukšto aliejaus ir
švie žio pieno. Palaikius tokią kaukę,
nuplauti ją reikia žaliąja arbata.
Žirnių tyrelė su kiaušinio baltymu
naudojama ir esant sudėtingesniems
odos negalavimams. Odos uždegi-
mai, spuogai, pūliniai, egzema, votys
gy domi būtent dedant žirnių miltų

kau kes ir kompresus.
Negana to, liaudies medicina

kal ba ir apie žirnių poveikį seksua-
liniam potraukiui ir potencijai stip-
rinti. Tam siūloma valgyti vandenyje
iš mir kytus nevirtus žirnius, užsi ge -
riant tuo pačiu vandeniu, kuriame
mirko žirniai, tik paskaninus medu-
mi. Be to, vandeniu, likusiu nuo žir -
nių mirkymo, labai sveika prausti
vei dą – oda taps skaisti ir sveika.

Nuo seno buvo teigiama, kad žir-
niai sumažina tikimybę susirgti on -
kologinėmis ligomis, hipertonija, pa -
tirti infarktą. Be to, žirniai pasižymi
savybe lėtinti viso organizmo senėji-
mą.

Žirnių kulinarija

Iš žirnių galima pasigaminti ge -
rokai daugiau įvairių patiekalų, nei
tradiciškai esame įpratę. Tereikia

pri siminti savo senelių ar prosenolių
patirtį, kai iš žirnių buvo gaminami
patys įvairiausi valgiai: verdamos
sriu bos ir košės, kepami pyragėliai,
blynai, gaminami lakštiniai, verda -
mas kisielius ir net spaudžiamas sū -
ris. Jie puikiai tinka mišrainėms, sa -
lotoms, užkandžiams, gali būti patei -
kiami kaip garnyras, pyragų ar ap -
kepų įdaras. Anksčiau rugių bei
kvie čių miltus valstiečiai dažnai
maišydavo su žirnių miltais ir kepda-
vo ne paprastai skanią duoną.

Turbūt kiekviena šeimininkė ga -
li išvirti žirnių košę ar tyrę – nedi -
delis tai menas. Tačiau įdomesnė
žirnių kulinarija žinoma ne visiems.
Klasikinės kulinarijos taisyklės pri-
mena, kad prieš verdant žirnius visa-
da geriau juos išmirkyti šaltame van-
denyje, virti ant mažos ugnies ir
uždengtus. Jokiu būdu negalima ver-
dant pri pilti šalto vandens, nes jis
suga dins patiekalo skonį. Sūdyti
žirnius reikia prieš pat baigiant ga-
minti, o trinti košę būtinai karštą, tik
išviru sią – taip nesusidarys gumuliu-
kų. Labai skani žirnių košė būna
maišyta su kviečiais, morkomis ir
svogūnais. Jai reikia po 1 puodelį
kviečių ir žirnių, 2 svogūnų bei 2
morkų. Žir nius pusiau išvirkite, tada
sudėkite kviečius, pasūdykite ir to-
liau virkite ant mažos ugnies. Ly-
dytame svieste patroškinkite smul-
kiai supjaustytus svogūnus bei mor-
kas, sudėkite į puo dą ir virkite, kol
žirniai ir kviečiai išvirs.

Pasakysite: nuo žirnių pučia pil-
vą. To lengvai galima išvengti, jei į
žirnių patiekalus įdėsite krapų! Ne-
malonų pilvo pūtimą galima suma-
žinti prieš verdant žirnius labai ge-
rai juos nuplovus.

Sergant kraujotakos ligomis, tul -
žies pūslės ar inkstų uždegimu, pa -
ūmėjus skrandžio ar žarnyno ligoms,
žirnių patiekalų  geriau atsisakyti.

Parengta pagal
Rimą Marcinkevičienę

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Nuo birželio mėn. vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs doku-
mentai. Tel. 708-220-3202.

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

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su gy-
venimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 312-714-5198.

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

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

* Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių prie-
žiūros darbo. Geros rekomendacijos. Tel. 773-759-
8677.

* Moteris, turinti didelią patirtį,  ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros  darbo nuo 12 v. p. p. iki 6 v. v.
Tel. 773-776-6785.
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Rusijoje paminėta Pergalės diena

Kijevas (ELTA) – Į ligoninę at-
vežta Ukrainos opozicijos vadovė Ju-
lija Tymošenko nutraukė bado strei-
ką. Apie tai Charkove pranešė vokie-
čių neurologas Lutz Harms iš Berly-
no ,,Charite” ligoninės. Stiprius nu-
garos skausmus kenčianti J. Tymo-
šenko gegužės 9 d. buvo atvežta į
Charkovo miesto Geležinkeliečių li-
goninę, kur bus gydoma.

Tačiau pradžioje J. Tymošenko
turės atsigauti po beveik tris savaites
trukusio bado streiko. Politikės duk-
ters duomenimis, jos motina galėjo

netekti dešimties kilogramų svorio.
54 metų J. Tymošenko, kuri dėl taria-
mo piktnaudžiavimo valdžia atlieka
septynerių metų kalinimo bausmę,
yra nustatyta tarpslankstelinio disko
išvarža. Dėl to ji negali judėti. Politi-
kė ilgai priešinosi tam, kad būtų gy-
doma Ukrainoje, nes baiminasi būti
tyčia užkrėsta virusu. Tačiau galiau-
siai ji sutiko, kad Charkove ją gydytų
L. Harms. Vokietijos užsienio reikalų
ministras Guido Westerwelle J. Ty-
mošenko perkėlimą į ligoninę pava-
dino ,,pažanga”.

Į JAV skrendantį lėktuvą susprogdinti
norėjęs savižudis – ,,al Qaeda” agentas 

Prezidentė nusprendė vykti į Ukrainą  

Washington, DC (BNS) – Re-
miantis JAV pranešimais, tariamasis
savižudis, norėjęs susprogdinti iš Je-
meno į JAV skrendantį lėktuvą, yra į
,,al Qaeda” priklausantis Saudo Ara-
bijos žvalgybos agentas. Pasak JAV
pareigūnų, asmuo, kurį Jemene vei-
kianti ,,al Qaeda” organizacija pa-
siuntė įvykdyti išpuolį į JAV skren-
dančiame lėktuve, buvo įtrauktas į
grupuotę.

Remiantis paaiškėjusiu žvalgy-
bos planu, agentas išvyko iš Jemeno
su sprogmeniu ir pristatė jį Centri-
nei žvalgybos valdybai (CŽV) ir Sau-
do Arabijos pareigūnams. Tuo tarpu
Pentagonas pranešė, jog pasiuntė ka-
riuomenės instruktorius į Jemeną

padėti kovoti su ,,al Qaeda” teroris-
tais.

JAV žvalgyba praėjusį mėnesį iš-
siaiškino, kad ,,al Qaeda” Arabų pu-
siasalyje (AQAP) kovotojai Jemene
planavo įvykdyti išpuolį lėktuve, pa-
sinaudodami gerokai patobulintu
bombos, kuri buvo paslėpta keleivio
apatiniuose rūbuose, variantu – pa-
našiai kaip per 2009 m. bandymą su-
sprogdinti iš Amsterdamo į Detroit
skridusį lėktuvą. Pasak BBC, ,,dvi-
gubam” agentui buvo paskirta už-
duotis – įtikinti AQAP, jog jis nori su-
sprogdinti keleivinį lėktuvą. Šiuo
metu agentas dabar yra saugus Sau-
do Arabijoje.

Lietuvos mokinių dainų šventei – 5,3 mln. litų

Kauno rajone sudegė Paštuvos bažnyčia

Maskva (BNS) – Maskvos Rau-
donojoje aikštėje gegužės 9 d. sureng-
tas Pergalės dienos kariuomenės pa-
radas minint 67-ąsias pergalės prieš
nacistinę Vokietiją per Antrąjį pa-
saulinį karą metines.

,,Rusija vykdo savo politiką, ku-
ria siekiama sustiprinti saugumą pa-
saulyje”, – parado metu sakė nauja-
sis Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin. – Mes turime moralinę teisę lai-
kytis savo nuostatos, mūsų šalis su-
vokė nacizmo esmę ir sutiko priešą
su didvyrišku pasipriešinimu.” Tai
pirmoji prezidento V. Putin svarbi
kalba sugrįžus į Kremlių.

Parado metu per Raudonąją aikš-
tę žygiavo 14,000 kariškių ir buvo ve-
žamos raketos, oro gynybos sistemos,
tankai bei kita karinė įranga. Ka-
riuomenės kolona tęsėsi daugiau nei
1,5 km. Iš viso 1,500 Antrojo pasauli-
nio karo veteranų buvo pakviesta į
paradą.

Pirmasis Pergalės paradas Rau-
donojoje aikštėje buvo surengtas 1945
m. gegužės 24 d. Josif  Stalin laikais.

D. Medvedev paskirtas Rusijos premjeru

Vilnius (BNS) – Gegužės 8 d. Ki-
jevas pranešė atidedantis Vidurio
Europos vadovų susitikimą, į kurį
dauguma kviestų valstybių vadovų
jau anksčiau patys pranešė neatvyk-
siantys, protestuodami dėl buvusios
šios šalies premjerės Julija Tymo-
šenko įkalinimo. Tačiau Lietuvos,
Lenkijos, Slovakijos ir Moldovos va-
dovai nutarė vykti į Ukrainą.

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Ukrainoje planuoja susi-
tikti ir su dabartiniu prezidentu Vik-
tor Janukovyč, ir su kalinama buvu-
sia premjere. ,,Manau, prezidentė ir
turės tą galimybę – susitikti su ka-

linčia J. Tymošenko ir iš pirmų lūpų
išgirsti visa tai, kas šiandien vyksta
Ukrainoje, o po to susitikti su Ukrai-
nos prezidentu ir atvirai pasakyti,
kokia kryptimi jie patys gali nueiti,
jeigu jie nedaro išvadų, pažeidžiant
žmogaus teises ir nusisukant nuo de-
mokratinių procesų”, – apie būsimą
šalies vadovės viešnagę kalbėjo Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė. 

Tuo metu į susitikimą nevyks-
tančių Europos vadovų nuomone,
kompromisai dėl žmogaus teisių yra
negalimi, o boikotas valdžios atžvil-
giu yra geriausia priemonė parodyti
pasipiktinimą Kijevo elgesiu.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 9 d.
Ruklos įgulos Algirdo bataliono spor-
to salėje per oficialias Karo policijos
krepšinio varžybas mirė Kauno įgu-
los karo policininkas seržantas.
Krašto ministerija praneša, kad
rungtynių metu jose dalyvavęs ser-
žantas R. J. pasijuto blogai ir prarado
sąmonę.

Į pagalbą buvo iškviesta greitoji
medicinos pagalba iš Jonavos, tačiau
atvykusiems medikams gyvybės iš-

gelbėti nepavyko. Tarnybos dieną 41
metų karys sveikatos sutrikimais ne-
siskundė.

Šiuo metu Kauno įgulos Karo po-
licijos tyrėjai aiškinasi įvykio aplin-
kybes. Miręs seržantas R. J. ėjo Lie-
tuvos kariuomenės Karo policijos
Kauno įgulos apsaugos būrio I sky-
riaus vyriausiojo karo policininko
pareigas. Kariuomenėje jis tarnavo
nuo 1997 metų. Apie įvykį pranešta
kario artimiesiems. 

J. Tymošenko nutraukė bado streiką

Vilnius (URM info) – Suvalkų lietuvių draugija gegužės 6 d. minėjo 50-metį.
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas
Daunoravičius ir Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius pasveikino šventės
dalyvius ir įteikė padėkas aktyviausiems draugijos nariams. Nuotraukoje iš kairės:
L. Milašius, A. Daunoravičius, Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) Suvalkų skyriaus
veikėjas Kostas Leončikas ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkas Juozas Vaznelis.

URM nuotr.

Tarnybos metu mirė karo policininkas

Maskva (BNS) – Ligšiolinis Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
didele balsų dauguma paskirtas nau-
juoju šalies ministru pirmininku.
Per Dūmoje vykusį balsavimą D.
Medvedev kandidatūrą parėmė 299
deputatai. 144 parlamentarai balsavo
prieš. D. Medvedev į Vyriausybės va-
dovo pareigas pasiūlė naujasis prezi-
dentas Vladimir Putin.

D. Medvedev premjeru išrinktas
pirmiausiai valdančiosios partijos
,,Vieningoji Rusija”, kuriai jis vado-
vauja, ir ultranacionalisto Vladimir

Žirinovski bloko balsais. Tuo tarpu
dauguma opozicijoje esančių komu-
nistų ir partijos ,,Teisingoji Rusija”
atstovų balsavo prieš. 

Naujasis ministras pirmininkas
po balsavimo pareiškė, kad nori klau-
sytis visų Dūmoje atstovaujamų par-
tijų. Jis teigė norintis laikytis paža-
dų, kuriuos davė jis ir prezidentas. V.
Putin, kuris gegužės 7 d. buvo inau-
guruotas naujuoju Rusijos preziden-
tu, po D. Medvedev išrinkimo pasira-
šė atitinkamą dekretą ir šis oficialiai
pradėjo vykdyti pareigas.

Vilnius (BNS) – Kauno rajone,
Raudondvario seniūnijoje esančiame
Paštuvos kaime, gegužės 9 d. naktį vi-
siškai sudegė medinė bažnyčia. Spe-
cialistai tiria, ar ji nebuvo padegta.
Medinė Šv. Barboros bažnyčia 1923
metais buvo pastatyta Paštuvos kai-
me, Nemuno dešiniajame krante. Ug-
niagesiams atvykus, šventovė degė
atvira liepsna.

Gaisro metu nudegė ir įgriuvo
stogas, stipriai apdegė sienos, išdegė
pastato vidus, sudegė viduje buvę
valstybės saugomi paveikslai, meno
ir bažnytinės vertybės, altoriai. Iš-
saugota maždaug 10 metrų nuo baž-
nyčios stovinti medinė varpinė. Pa-
darytas nuostolis nustatinėjamas.
Nukentėjusiųjų gaisro metu nebuvo.
Pareigūnai tiria padegimo galimybę.

Per Raudonąją aikštę žygiavo 14,000
kariškių.                             EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Liepos 6–8 d.
Vilniuje rengiamai Lietuvos mokinių
dainų šventei ,,Mūsų vardas – Lietu-
va” Vyriausybė skyrė 3 mln. litų.
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) iš savo lėšų šventei skyrė dar
2,3 mln. litų. Šventėje dalyvaus 713
kolektyvų, apie 20,000 choristų, šokė-
jų, muzikantų. Dalyviai pasirodys
trijų dienų programoje: Šokių dieno-
je, Dainų dienoje ir Ansamblių vaka-
re. Išskirtinis visų koncertų
bruožas – vaiko gyvenimas,

prasidedantis žai-dimais, pasakomis,
gamtos pajauti-mu, besitęsiantis
laike ir nuo mažy-čio ,,aš” išaugantis
iki didingo ir tvirtai skambančio
akordo ,,Mūsų vardas – Lietuva”,
žada organizatoriai. 

Lietuvos dainų švenčių istorija
prasidėjo 1924 m. Lietuvos mokslei-
vių dainų šventės atskirai pradėtos
rengti nuo 1964 m. Dainų ir šokių
švenčių tradicijos Baltijos valstybėse
2003 m. buvo įrašytos į UNESCO Re-
prezentatyvųjį žmonijos nemateria-
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veRslo naujienos

L I E T U V A PA S A U L I S

Vilnius (Lietuvos prekybos rūmų Čikagoje info) – Gegužės pirmos savaitės
pradžioje Lietuvoje viešėjo Akron miesto, OH vicemeras ekonominiams reikalams
Robert Bowman ir Akron miesto konsultantas Steven Kidder. Jie Lietuvoje susi-
pažino su įvairiais biomedicinos moksliniais centrais, institutais ir bendrovėmis.,
siekdami nutiesti verslo technologijos tiltą tarp Akron miesto ir Lietuvos. Jų vieš-
nagę suorganizavo Lietuvos prekybos rūmai Čikagoje. Iš kairės:  Lietuvos preky-
bos rūmų Čikagoje vadovai Linas Klimavičius ir Ingrida Bublienė, Akron vicemeras
ekonominiams reikalams R. Bowman, JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse,
Akron miesto konsultantas S. Kidder, JAV ambasados Lietuvoje ekonomikos atašė
John Finkbeiner, JAV ambasados Lietuvoje atstovas ekonominiais klausimais Jo-
nas Vasiliauskas.

Kinija ir toliau perka naftą iš Ira-
no naudodamasi savo valiuta juaniu.
Naftos sandoriai paprastai vykdomi
JAV doleriais, tačiau dėl Jungtinių
Valstijų apribojimų Iranui sudėtinga
priimti apmokėjimus JAV valiuta.
Iranas gautas pajamas naudoja pirk-
ti prekes ir paslaugas iš Kinijos. Ki-
nija yra didžiausia Irano naftos pir-
kėja. Kinija pastaruoju metu stengia-
si skatinti juanio kaip tarptautinės
valiutos naudojimą ir taip sudaryti
konkurenciją JAV doleriui.

***
Žlugus pirmam mėginimui su-

daryti naują Graikijos vyriausybę,
Europos Komisija įspėja šalį nenu-
krypti nuo sutarto taupymo ir per-
tvarkų kurso. Po įvykusių Parlamen-
to rinkimų nėra aišku, ar Graikijos
Parlamente atsiras daugumą turinti
koalicija, kuri būtų pasirengusi vyk-
dyti taupymo priemones ir įgyven-
dinti pertvarkas, kurios reikalingos
mainais už milijardinę tarptautinę
paramą.

***
JAV prisiekusiųjų komisija nu-

sprendė, kad interneto milžinė
,,Google” pažeidė autorines teises by-
loje, kurią iškėlė bendrovė ,,Oracle”
dėl savo programavimo kalbos ,,Ja-
va”. Tačiau prisiekusieji nesutarė, ar
,,Google” veiksmai buvo teisėti pagal
autorinę teisę. ,,Oracle” prašė 1 mlrd.
JAV dol. žalos atlyginimo. Tai vienas
iš didžiausių technologijų bendrovių
ieškinių istorijoje.

***
Londono olimpines žaidynes ste-

bėti ketinantiems žmonėms teks su-
sitaikyti su aukštomis maisto ir gė-
rimų kainomis. Paaiškėjo, kad už ne-
įmantrius pietus šeimai gali tekti pa-
kloti 40 svarų. Prie įėjimo į Olimpinį
parką bus įrengta apsaugos sistema,
taigi žiūrovai negalės įsinešti savų
gėrimų, o 0,5 litro mineralinio van-
dens buteliukas kainuos 1,6 svaro.
Atsinešti savo maisto bus leidžiama,
tačiau žaidynių organizatoriai per-
spėjo, kad „pernelyg didelis maisto
kiekis” gali būti paimtas. 

***
Praėjus kelioms valandoms po

inauguracijos naujasis Rusijos prezi-
dentas Vladimir Putin nurodė Vyriau-
sybei iki 2020 m. visoje šalyje sukurti 25
mln. labai produktyvių darbo vietų.
Darbo produktyvumas jau iki 2018 m.
turėtų padidėti perpus. Tai sakoma
,,Dekrete dėl ilgalaikės valstybinės
ūkio politikos”, kurią pasirašė V. Putin.
Kremliaus duomenimis, šios priemo-
nės būtinos ekonominei plėtrai. Be to,
Vyriausybei nurodyta iki 2015 m. inves-
ticijas šalyje padidinti mažiausiai iki
25 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat turi būti gerinamos ekonomi-
nės sąlygos.

***
Bendrovė ,,Hokkaido Electric

Power” pradėjo trečio Tomario jėgai-
nės energetinio bloko – paskutinio
veikiančio branduolinio reaktoriaus
Japonijoje – atjungimo darbus. Po
avarijos Fukušimos elektrinėje praė-
jusių metų kovą Japonijos valdžia

nusprendė laikinai atsisakyti atomi-
nės energetikos. Nuo 2011 m. pavasa-
rio branduoliniai reaktoriai Japoni-
joje vienas po kito buvo uždaromi
profilaktinės patikros darbams. Jie
atnaujins darbą tik po to, kai bus pa-
tikrintas jų atsparumas stichinėms
nelaimėms ir tik gavus vietos gyven-
tojų sutikimą. 

***
Europos Sąjunga (ES) turi finan-

suoti saugumo stiprinimą bendrame
pasienyje su Baltarusija, pareiškė
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka. Atsakydamas į Baltaru-
sijos parlamentarų klausimus prezi-
dentas pranešė įgaliojęs Valstybės
pasienio komiteto pirmininką Igor
Račkovski ,,kreiptis į Briuselį ir pra-
šyti pinigų sienos su ES apsaugai”.
Baltarusija turi bendrą su ES sieną,
kurios ilgis siekia per 1,000 km.

***
Didžiausia Europoje kelionių

operatorė ,,TUI Travel” patyrė 20,8
mln. JAV dol. nuostolių per pusę me-
tų. Nuostolingiausios, pasak operato-
rės, buvo besivystančios rinkos.
Bendrovė patiria nuostolių dėl nuola-
tinių neramumų Egipte, dėl ko smar-
kiai sumažėjo kelionių šia kryptimi
paklausa. Masiniai neramumai Egip-
te tęsiasi daugiau nei metus. 

***
Balandį JAV ekonomika sukūrė

115,000 naujų darbo vietų – mažiau
nei praėjusį mėnesį ir mažiau nei nu-
matė žinovai. Nepaisant to, Darbo de-
partamento atstovai pranešė, kad ne-
darbo lygis šiek tiek sumažėjo – nuo
8,2 iki 8,1 proc. Užimtumas JAV augo
pastaruosius 8 mėnesius. Naujos dar-
bo vietos balandį sukurtos verslo
paslaugų, mažmeninės prekybos ir
sveikatos apsaugos sektoriuose, ta-
čiau jų sumažėjo transporto sekto-
riuje.

***
JAV Nevada valstijos keliuose

greitai pasirodys automobiliai be
vairuotojų, nes valstija bendrovei
,,Google” išdavė leidimą pirmam to-
kio tipo automobiliui. Pirmas keliuo-
se pasirodysiantis visiškai automa-
tinis automobilis bus ,,Toyota Prius”,
kurį patobulino interneto milžinė
,,Google”.  Kitos bendrovės Nevada
valstijoje taip siekia gauti leidimus
automobiliams be vairuotojų. Valsti-
jos valdžia kovo mėnesį pakeitė įsta-
tymus ir sudarė galimybę išduoti lei-
dimus tokiems automobiliams. Pa-
našius įstatymų pakeitimus planuoja
ir kitos JAV valstijos, įskaitant Cali-
fornia valstiją. 

Anot Vyriausybės veiklos atas-
kaitos, valstybės skola 2011 m. pabaigo-
je siekė 41.736,300 litų, tai sudarė 39,4
proc. Bendrojo vidaus produkto (BVP),
tačiau, atsižvelgus į pritaikytas išves-
tines finansines priemones, sumažėjo
935.600,000 litų ir buvo 40.800,700 litų,
arba 38,5 proc. BVP. Pasak Vyriausy-
bės, tai riba, gerokai mažesnė už nu-
statytą Mastrichto sutartyje (60 proc.
BVP), skolos ir BVP santykis padidėjo
0,5 proc. Skolos didėjimą, anot minist-
rų kabineto, lėmė nors ir mažėjantis
dėl Vyriausybės vykdomos griežtos fis-
kalinės politikos, tačiau vis dar defici-
tinis valdžios sektoriaus finansinis re-
zultatas. Laikinai valdžios sektoriaus
skolą didino ir neplanuotas lėšų, skir-
tų indėlių draudimo išmokoms dėl
banko ,,Snoras” bankroto finansuoti,
perskolinimas valstybės įmonei.

***
Švedijos bendrovė ,,TeliaSonera”

ketina didinti turimą nuosavybės dalį
,,TEO LT” ir teikti siūlymą įsigyti liku-
sias akcijas. ,,TeliaSonera” susitarė
įsigyti 7,87 proc. ,,TEO LT” akcijų iš
,,East Capital”, sumokant 134.500,000
litų,  ir tokiu būdu padidinti savo nuo-
savybės dalį iki 76,16 proc. 

***
Lietuvos aludariai parsivežė ap-

dovanojimų iš JAV San Francisco
mieste vykusių Aludarių asociacijos
Pasaulio alaus taurės („World Beer
Cup”) varžybų. „Švyturio Ekstra”
alus Dortmundo stiliaus lagerio kate-
gorijoje pelnė aukso medalį, o „Tauro
tradicinis” – sidabro. Konkurse daly-
vavo 13 Lietuvos alaus daryklų, iš
Latvijos – 5. Lietuva pagal dalyvavu-
sių laimėjusių daryklų santykį užė-
mė 8-ą vietą, pralenkdama tokias vals-
tybes kaip JAV ir Rusija.  Iš viso kon-
kurse dalyvavo 799 alaus daryklos iš
54 valstybių. 

Oslas (Delfi.lt) – Gegužės 7 d. iš-
kilmių metu Oslo miesto Rotušėje
verslininkui iš Lietuvos Vladui La-
šui (d.) įteikta Verslo taikos premija.
Iš Nobelio taikos premijos laureatų
sudaryta komisija verslininkams iš
viso pasaulio šį apdovanojimą skiria
už pasauliui svarbių problemų
sprendimo paieškas, inovacijų sklai-
dą. Šis apdovanojimas laikomas
aukščiausiu įvertinimu, kurį už savo
veiklą gali pelnyti verslo atstovas. Po
iškilmių V. Lašą suskubo pasveikinti
Osle lankęsis verslininkas Richard
Branson, su kuriuo lietuvį sieja bi-
čiulystė ir kartu paruoštas projektas
„The Carbon Room”. 

Technikos mokslų daktaras V. Lašas yra UPS Lietuvoje atstovaujančios
bendrovės „Skubios siuntos“ vadovas, taip pat „Elintos“, vienos didžiausių
pramonės automatizavimo paslaugų bei produktų tiekėjų Lietuvoje, ir „Elin
vision”, „GRE Holding” įmonių bendraturtis ir įkūrėjas. Jis yra pasaulinių
TED idėjų konferencijų rėmėjas ir šios konferencijos iniciatorius Lietuvoje.
Su grupele kitų verslininkų V. Lašas ir R. Branson įsteigė „The Carbon
Room” – nevyriausybinę organizaciją, kuri ieško sprendimų ir skatina vers-
lininkus įgyvendinti kovos su klimato kaita strategijas, kurios sumažintų
anglies dvideginio išmetimą. Kaunietis yra Kosmoso mokslo ir technologijų
instituto valdybos pirmininkas ir įvairių kosmoso projektų rėmėjas. Su kole-
gomis britais jis taip pat įsteigė pasaulinį jaunimo verslo interneto srityje
„greitintuvą” Springboard.com. 
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Prieš 25 metus, 1987 m. birželio 7
d., Philadelphia lietuviai gau-
siai rin kosi į Šv. Andriejaus lie-

tuvių parapijoje aukojamas naujai
įšventinto ku nigo pranciškono Jono
Puodžiūno pa dėkos šv. Mišias. 

Nebuvo tai, ką mes vadintume
primicijomis. Primicijas t. Jonas
šventė savaite anksčiau Burbank, IL
amerikiečių parapijoje, kur beveik
me tus darbavosi diakonu Šv. Andrie -
jaus parapijoje. Lietuvių kal ba auko -
tų Padėkos Mišių būta gal net iš kil-
mingesnių: penki kunigai konceleb -
ran tai, gausus būrys amerikiečių
pran ciškonų kolegų, lietuvių parapi-
jos gyvenime aktyviai dalyvaujanti
ir talkinanti naujo kunigo šeima
(tėvas Jonas, mama Angelė, broliai
Alfredas ir Edmundas, sesuo Lilija,
dvi kartu su šeima gyvenusios mo -
čiu tės ir teta Teresė, pasišventusiai
namuose besirūpinusi šeima, kai šei -
mos nariai pelnė pragyvenimą). 

Veiklus jaunuolis brendo 
dvasiniam gyvenimui

Ga u si to meto vietinė lietuvių
bendruo me nė užtvindė parapiją. Ir
kaip ne užtvindys – naujai įšventinto
kunigo būta veiklaus lietuvio. Lan kė
jis lituanistinę mokyklą, spor tavo,
ilgus metus akordeonu akompa navo
tautinių šokių grupei „Aušri nė”. Lie -
tuvaites jis vedėsi šokti į sa vąją gim-
naziją, buvo subūręs populiarų  jau-
nimo orkestrą. 

Philadelphia mieste baigęs Tėvų
pranciškonų administruojamą kata-
likišką gimnaziją, būsimasis kuni-
gas Jonas pusantrų metų studijavo
mate matiką New York. Vėliau studi-
jas tę sė Marquette University (Mil-
wau kee, WI) ir jas apvainikavo baka-
lauro laipsniu. Northwestern Uni-
versity School of  Management įgijo
verslo vadybos magistro laipsnį.

Tačiau vis labiau brendo pašau -
ki mas dvasiniam gyvenimui. Teolo -
gi nių žinių nutarė semtis Catholic
Teological  Union (Chicago), kur ga-
vo teologijos magistro laipsnį. Čia be-
stu dijuodamas įstojo į pranciškonų
vie nuoliją, pasirinkdamas Wiscon-
sin valstijoje veikiančią Švč. Merge-
lės Ma rijos Ėmimo į Dangų provinci-
ją. Pa sirinkimą nulėmė artima pa-
žintis su šios provincijos pranciško-

nais, Jonui gimnazijos metais dėsčiu-
siais Phila delphia mieste. 

Panoro būti 
,,kvailu pranciškonu”

2007 m. sausio pradžioje t. Jo nas
internetinio dienraščio Bernardi-
nai.lt paklaustas, kuo jo mokytojų
pavyzdys jį patraukė ir kaip galėtų
apibūdinti pranciš konų charizmą,
kuo jie skiriasi nuo kitų vienuolių
ordinų, atsakė: „Aš ga lėjau būti jė-
zuitas – mano mama sakė: kodėl nori
būti ‘kvailas pranciško nas’, reikia
būti ‘protingu jėzui tu’. Atsakiau jai
tada, kad mane traukia pranciškonų
džiaugsmas. Jie labai moka su visais
bendrauti: su vaikais, su benamiais,
su verslinin kais, su visais moka šne-
kėti, būti, dirb ti. Mačiau, kaip jie pa-
kviečia ki tus žmo nes, nepriklausan-
čius brolijai, dirbti ir leidžia jiems
būti vado vais. (…) Tai man patiko.
Svarbiausia – jie daug ką daro su
džiaugsmu, linksmai daro, ne įsitem-
pę, ir jie stengiasi žiūrėti ne savęs, o
visų, būti dėl kitų. Kaip darė Šv.
Pranciškus bei Šv. Klara.”

Lietuviškos provincijos šaknys

Jaunuolio Jono pasirinkta Pran -
ciškonų provincija turėjo ir lietuviš -
kas šaknis. Jos pradininku buvo bro-
lis Augustine Zeytz (1828–1916), save
kildinęs iš Lenkijos-Lietuvos unijos
laikotarpio. Jis gerai mokėjo tiek
lietuvių, tiek lenkų kalbas. Tapęs
pran ciškonu Zeytz pabėgo nuo cari -
nės valdžios persekiojimų į JAV ir
buvo Pennsylvania valstijoje įsikū -
ru sių lietuvių ir lenkų angliakasių
dva sinės savimonės žadintojas. 1886
m. norvegas žemių supirkėjas pa -
kvietė Zeytz atvykti  į Wisconsin val-
stiją ir šalia Green Bay miesto įkurti
žem dirbių koloniją. 

Dvasinį patarnavimą teikian-
tiems tėvams pranciškonams norve-
gas atseikėjo 120 akrų žemės vienuo-
liškų pastatų statybai. Prasi dėjusi
kaip mažas pranciškoniškas telki-
nys, per 75 metus provincija išaugo į
daugiau kaip 500 pranciškonų bu-
riančią ląstelę, kurios pirminiu už-
daviniu buvo apaštalavimas lenkų
emigrantams. 

Tačiau, keičiantis laikams, kei-
čiasi ir dva siniai uždaviniai bei pa-
skirtys. Po Va tikano II suvažiavimo

priimtų re formų pranciškonų pro-
vincija buvo priversta dvasinį patar-
navimą plėsti už lenkiškos bendruo-
menės ribų. Dabartiniu metu pran-
ciškonai JAV aptarnauja vos vieną
lenkų parapiją – Cleveland, OH. Net
ir čia pamoks lams lenkų kalba saky-
ti teko pa si kviesti pranciškoną iš
Lenkijos.

Pasikeista nedaug, tačiau įgy ta
daugiau gyvenimo patirties

Žaibiškai praskriejo ketvirtis
šimtmečio. Š. m. gegužės 27 d. Phila -
delphia Šv. Andriejaus parapijoje
10:30 val. r. lietuviškų šv. Mišių metu
t. Jonas Puodžiūnas konceleb ruos
Mišias, Dievui dėkodamas už teiktas
malones ir ryžtą tarnauti Dievui.
Gaila, kad Padėkos Mišiose nematy -
sime Anapilin prieš dvejus metus
išėjusio jo tėvo, senokai mirusių mo -
čiu čių, meilę Lietuvai ir lietuvių kal -
bai jam įdiegusios tetos Teresės. Jų
vietas bažnyčioje užims brolių ir
sesers šeimų atžalos.

Kunigu prieš ketvirtį šimtmečio
įšventintas tada 27 metų jaunuolis,
šiandien – 52 metų subrendęs vy ras.
Pasikeista nedaug, tačiau įgy ta dau-
giau gyvenimo patirties, pasi tikė-
jimo savimi, artimiau pažintos pa -
saulį už gulančios bėdos, geriau su-
prasti ku nigo įsipareigojimai ir už-
daviniai. Pra bėgę metai nepakeitė
Jono veide dažnai matomos, kiekvie-
ną nuginkluojančios  šypsenos.

Vienuolio kunigo gyvenimas ve -
dė t. Joną įvairiomis kryptimis: vi-
karas parapijose, jauniausias klebo-
nas Philadelphia arkivyskupijoje,
vienuolyno ekonomas, pranciškonų
vizitatorius, vienuolyno viceprovin-
ci jolas, o nuo 2011 iki 2017 metų – pro-
vincijolas 150 pranciškonų turin čioje
provincijoje. Visa tai liudija tėvo
Jono pasišventimą žmogui ir Bažny-
čiai, įgytą pasitikėjimą, šeše riems
metams jam patikint pranciškonų
provincijos vadovo pareigas.

Savo lietuviškos tapatybės 
pažinimas

Nors t. Jonui teko su šeimos na-
riais anksčiau lankytis Lietuvoje, jo
gyvenime tikrasis sąlytis su Lietu va
įvyko 2006 metais. Pranciškonų ge -
nerolas Jose Rodriguez Carballo pa -
skyrė t. Joną būti generaliniu vi zi -
tatoriumi Lietuvos Šv. Kazimiero
pranciškonų provincijai ir jos padali -
niams Kennebunkport (Maine) ir

Toronto  (Kanadoje). Generalinio vi -
zi tatoriaus užduotis yra būti pran-
ciškonų generolo atstovu provincijai,
ruošiantis ateities veiklai ir vadovy-
bės rinkimams. Pirmą kartą Lietu-
vos pranciškonų ordino istorijoje vi-
zitatoriumi buvo paskirtas asmuo,
mo kan tis lietuvių kalbą. Visi anks-
tesni vizitatoriai naudojosi vertėjų
paslaugoms. „Manau, kad jiems, ne
visais, tačiau daugeliu atvejų, tai
buvo palaima”, – samprotauja t. Jo-
nas. Jo teigimu, Lietuvos pranciško-
nų išgyvenimai okupacijos metais
jam asmeniškai daug kur atvėrė
akis, leido geriau suprasti ka talikiš-
kus uždavinius. Pasakoji mai apie
pogrin džio pranciškonų veiklą, jiems
talkinusių pasauliečių pasiaukojimą,
vai kus mokant katekizmo, kunigų ir
pasauliečių drąsą ne paklusti val -
džios uždėtiems tikėjimo suvaržy-
mams leido t. Jonui su prasti, kaip ge-
ra gyventi JAV, kur užtikrinta tikėji-
mo laisvė.

„Bridges” žurnalo 2011 m. lie pos-
rugpjūčio laidoje išspausdinta me
straipsnyje t. Jonas mini, kad devy-
nis mėnesius trukusi Lietuvos pro-
vincijos vizitacija leido jam pažinti
savo tėvų kraštą. Per tą laikotarpį
Lietuvoje jis lankėsi net tris kartus,
kiekvieno apsilankymo metu praleis-
damas apie 3 savaites. Paskuti nio  ap-
silankymo metu teko pirminin kauti
provincijos vadovybės rinkimams.
Išrinkus vadovybę, vizitatorius dar
pusę metų yra įpareigotas provinci-
jai teikti patarimus vienuo liško gy-
venimo ir apaštalavimo klau simais.
„Ap si lankymai Lietuvoje man sutei-
kė progą pažinti mano tėvų kraštą.
Vaikš čioti lauku, kur vaikystės me -
tais mano tėvo buvo žaista, ar stovėti
bažnyčioje, kur mano motinos šeima
meldėsi. Visa tai man suteikė gilesnį
mano lietuviškosios tapatybės paži-
nimą, įsišaknijusį Lietuvos že mėje”. 

Vienintelis pranašumas – amžius

Bernardi nai.lt paprašytas paly-
ginti Lietuvos pranciškonų padėtį su
pranciškonų provincijos Amerikoje,
t. Jonas teigė, kad nuotaikos, sun -
kumai, džiaugs mai, kuriais broliai
gyvena, yra panašūs. „Mano provin-
cijai Ameri koje priklauso 152 broliai,
provincijai Lietuvoje – 51. Mūsų pro -
vincijos vi du tinis brolių amžius –
maž daug 70  metų, tad savo provinci-
joje aš esu vie nas jauniausių, yra dar
du jaunesni už mane. Lietuvos brolių
provincijoje jau būčiau senas, nes
vidutinis am žius visos provincijos
mastu (įskaitant lietuvių brolių na -
mus JAV ir Kanadoje) yra 43 metai, o
vien Lietu voje gyvenančių brolių
vidutinis am žius – 35-ri metai. Tai
labai jauna provincija, o kadangi
jauna, tai labai vertina Šv. Pran ciš-
kaus gyvenimą… ir įvertina, kaip ir
mes. Tada pama tai, kad ir viziją turi
tokią pačią, kaip ir mes Ameri koje.
Tačiau pranašumas – jauni broliai,
todėl jie labiau domisi naujovėmis,
dairosi į kitas sritis.

Lankysis gimtajame 
Phila delphia mieste

Nors paskendęs savos provinci-
jos vadovavimo darbuose, įsitraukęs
į įvairias tarptautines pranciškonų
komisijas, t. Puodžiūnas su Lie tuva
ir lietuviais palaiko ypač arti mus
ryšius.                      Nukelta į 13 psl.

Nuo akordeonisto iki provincijolo
Tėvo�Jono�Puodžiūno,�OFM�25-rių�kunigystės�metų�proga

ALGIMANTAS S. GEČYS

Jonas Puodžiūnas 1980 metais Philadelphia tautinių šokių grupės ,,Aušrinė” akordeo-
nistas. Dešinėje – grupės vadovas Eimutis Radžius.

Tėvas provincijolas  Jonas Puodžiūnas,
OFM,  šiais  metais švenčiantis savo 25
metų kunigystės jubiliejų.
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Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 27

Beje, informaciją, kad V. Putinas
nori keisti bendravimo su Lietuva
toną, prieš porą savaičių buvau gavęs
ir iš visai kitų šaltinių, bet abejojau,
ar tai tiesa.

Gavau ir dar vieną įdomią žinią:
NATO vadovybė nutarė vieną kurios
nors naujos  Šiaurės Aljanso narės
va  dovą pakviesti garbės svečio teisė -
mis į Viduržemio jūra plaukiojantį JAV
lėktuvnešį. Ta garbė suteikta man.

2005 metų liepos 24 diena,
sekmadienis, Kaunas. Nuvykau į
Kau ne vykstančių Europos lengvo-
sios atletikos jaunimo pirmenybių
užda ry mą. Dalyvavo 900 sportininkų
iš 45 šalių. Atnaujintas stadionas,
pastatytas priestatas, įrengta metikų
treni ruotėms skirta aikštė. Aplink –
ąžuo lynas. Turbūt Europoje nedaug
rastume tokioje gražioje aplinkoje
įsikū ru sių stadionų.

Tarptautinių sporto organizaci-
jų atstovai labai gerai įvertino Kaune
surengtas varžybas. Tai man sakė ne
vienas užsienio svečias. Vis dėlto mū -
sų sportininkų rezultatai galėtų būti
ir geresni. Reikia tobulinti lengvo-
sios atletikos strategiją, statyti sta-
dionus,  sudaryti sąlygas moksleivi-
ams užsiimti šia sporto šaka viduri-
nėse mo kyklose.

Apie vidurdienį paskambinau
Gruzijos prezidentui Michailui Sa-
aka š viliui. Kalbėjomės apie padėtį
Pietų Kaukaze, demokratizacijos
procesus. Rugsėjo mėnesį Tbilisyje
rengiama tarptautinė konferencija
re gioninio bendradarbiavimo klausi-
mais. Lietuva pakviesta koordinuoti
dienotvarkės.

Vėliau susitikau su prancūzų
bendrovės „Areva” delegacija. Apta -
rė me branduolinės energetikos per-
spektyvas mūsų regione. Patikinau,
kad Lietuvai aktualu pastatyti ato mi -
nę elektrinę ir šį projektą siejame
su elektros tilto į Vakarus tiesimu.
Pran  cūzai, kurie dabar stato atomi -
nes elektrines Suomijoje, labai norė -
tų įgyvendinti panašų projektą ir
mūsų šalyje.

Nutariau sudaryti darbo grupę,
kuri įvertins atominės energetikos
plėtros Lietuvoje galimybes.

2005 metų liepos 27–28 dienos,
Praha. Prahos Karolio ir Džordžtau -
no (JAV) universitetų įsteigtas Ame -
rikos politikos ir ekonomikos studijų
universitetas pakvietė mane pasa-
kyti kalbą absolventams ir kartu
įteikė 2005 metų premiją už laisvės ir
de mokratijos idėjų skleidimą pasau-
lyje. Paskirta ir 5 tūkstančių dolerių
premija (iškart pervedžiau Almos
labda ros fondui).

Prahoje lankausi jau ketvirtą
kar tą, bet nė karto nebuvau čia pa k -
liuvęs į tokį rekordinį karštį, – pavė -
syje termometrai rodo 42 laipsnius,
tad po miestą beveik nevaikščiojome.
Tik vakar vakare, atvėsus, stebėjome
fon tanų spektaklį.

Šiandien ryte kalbėjau su di -
 džiausio Prahos dienraščio ,,Dnes”
žurnalistais. Vidudienį pietavau su
Čeki jos Senato pirmininku Přemys-
lu So botka. Daugiausia kalbėjomės
apie ES Konstitucijos perspektyvas,
kai ji buvo atmesta per referendu-
mus Pran cūzijoje ir Nyderlanduose.
Čekai taip pat griežtai pasisako prieš

dalį nacionalinį suverenitetą varžan-
čių jos normų, nors ir pritaria toles-
nei ES integracijai.

2005 liepos 29–30 dienos, Pra -
ha–Ry ga–Kuresarė. Karštis neat-
slūgsta. O lyg tyčia sugedo lėktuvas
ir vėliavome išskristi iš Prahos.

Iš Rygos į Saremos saloje esančią
Kuresarę atskridome sraigtaspar niu.
Mūsų laukė Estijos prezidentas Ar -
nol das Rüütelis su ponia – susivė linę
išskristi iš Prahos, beveik va landą
vė liau, nei planuota, nusileidom Ku-
re sa rėje. Nusikėlė visa dieno tvar kė,
o renginių grafikas labai įtemptas.
Mat čia vyksta Lietuvos me no dienos.

Kultūros centre atidarėme paro-
dą, iš ten pėsti nuėjome iki Kuresarės
pilies parko ir ten pasodinau ąžuolą,
beje, penkiolikos metų – tiek, kiek
mūsų nepriklausomybei. Ten jau pa -
sodinti Estijos, Latvijos ir Lenkijos
pre zidentų ąžuolai. Vėliau vaka rie -
nia  vome Kuresarės pilyje, žiūrėjome
operą „Demonas”.

2005 metų rugpjūčio 2 diena,
Vilnius. Nors atostogų metas, Vil -
niu je vis nerimsta konfliktas tarp Už -
sie nio reikalų ministerijos ir Kazi -
mie ros Prunskienės dėl atidarytos iš
Sankt Peterburgo jai atsiųstos bande -
rolės ir per televiziją parodytų joje
rastų neva Rusijos kunigaikštienės
regalijų. Net jei diplomatiniu paštu
ir nepriklausė siųsti šio keistoko
apdo va nojimo, akivaizdu, kad, atplė-
šus pri   vačiam asmeniui skirtą siun-
tą, nusižengta ir etikai, ir įstaty-
mams. Tai ir pareiškiau: nežinau,
kas iš Užsienio reikalų ministerijos
rausėsi K. Prunskienės siuntinyje,
bet pasielgė ir nepadoriai, ir neteisė-
tai, o Lie tuvos televizija neturėjo
teisės žinių laidoje rodyti tų radinių.

Dar neaišku, kaip baigsis karas
tarp „kunigaikštienės” ir užsienio
rei kalų ministro Antano Valionio.
Premjeras A. Brazauskas pareikala-
vo, kad šis atsiprašytų žemės ūkio
ministrės K. Prunskienės.

Šiandien išsikviečiau sveikatos
apsaugos viceministrą Rimantą Ša -
džių ir paprašiau paaiškinti ministe -
rijos parengtą įstatymo projektą dėl
kompensuojamųjų vaistų. Nuogąs -
tau  ju, kad toks teisės aktas gali su -
daryti sąlygas juos pabranginti. Vice -
ministras sutiko su mūsų pastabo-
mis ir įsipareigojo pataisyti abejonių
ke liančias įstatymo normas.

2005 metų rugpjūčio 3 diena,
Vilnius. Vakar daugiau nei valandą
praleidau su pas mane užsukusiu Vy -
tautu Landsbergiu. Jis man pado va -
nojo ką tik išleistą dokumentų rin ki -
nį „Lietuvos kelias į NATO”, kuria -
me išspausdinti ir jo straipsniai.

O šiandien susitikau su iš JAV
grįžusiu Valstybės saugumo departa-
mento generaliniu direktoriumi Ar -
vy du Pociumi. Jam buvo pažadėta
tech ninė pagalba, kuri sustiprins
mū  sų specialiųjų tarnybų operaty -
vinės veiklos galimybes. JAV specia -
listai labai gerai vertina mūsų parei -
gūnų profesionalumą.

Taip pat kalbėjomės apie naujus
Viktoro Uspaskicho ir „kunigaikštie -
nės” Kazimieros Prunskienės skan da-
lus, kaip tai atsilieps valdan čiosios
koalicijos partijų santykiams per šią
Seimo rudens sesiją.     Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.    Bendro visų mūsų,
t. y. dvie jų valstybių – Lietuvos ir Vo-
kie tijos, kūrinio juostelę perkirpo
Irena Degutienė ir Norbert Kart-
mann.

Šventinimo apeigas atliko Main -
co vyskupijos generalinis vikaras
prelatas Dietmar Giebelmann, lydi-
mas lietuvių sielovados delegato pre -
la to Edmundo Putrimo, Vokietijos
lie tuvių katalikų sielovados vadovo
kunigo Vido Vaitiekūno, klebono Pe -
ter Hammerich ir  evangelikų kunigo
Ričardo Baliulio. 

Po iškilmingos dalies, apžiūrėjus
naująjį priestatą, Rennhofo pilies
par ko alėjose klegėjo vaikų ir suau-
gusiųjų juokas, skambėjo lietuviškos
muzikos garsai. 

Statybų projektą Gimnazijos ku -
ratorija pradėjo įgyvendinti 2010 me -
tais. Pirmajame 356 kv. m bendro plo -
to pastato aukšte įrengtos dvi erdvios
klasės bei mažesnė patalpa mokyto-
jams, antrasis aukštas skirtas 75 kv.
m ploto gamtos mokslų kabinetui bei
pa talpoms biologijos, chemijos, fizi -
kos ir informatikos mokymo priemo -
nėms laikyti. 

Bendra priestato statybų kaina
viršijo vieną milijoną eurų. Finansi -
nį projekto įgyvendinimo pagrindą
su darė 204,900 eurų parama, skirta
Gimnazijai iš VFR ekonomikos ska-
tinimo programos. Sutelktų Gimna -
zi jos vadovybės (direktorės dr. Nar-
ke vi čie nės, Kuratorijos pirmininko
Čup linsko) bei Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės – (pirmininkas A.
Šiugž dinis) dėka su Bergštrasės ap -
skrities valdžia pavyko susitarti dėl
pusės milijono eurų lengvatinės il ga -

laikės paskolos šio projekto įgyvendi -
nimui. LR Vyriausybė skyrė 144,927
eu rų. Lampertheimo miestas, kurio
dalyje Hiuttenfelde įsikūrusi Vasario
16-oios gimnazija, taip pat suteikė il -
galaikę 100,000 eurų  paskolą. Mainco
vyskupija, atstovaujama generalinio
vikaro prelato Dietmar Giebelmann,
sta tyboms paaukojo 100,000 eurų.
Gimnazijos kuratorija surengė akci-
ją „Nutieskime kelią į Gimnazijos
atei tį!”, kurioje dalyvaudami mokyk-
los bi čiuliai ir rėmėjai galėjo įsigyti
ply tą, simboliškai įvertintą 200 arba
1,000 eurų (surinkta 30,000 eurų). 

Dėkojame visiems geros valios
žmo nėms, prisidėjusiems prie mūsų
vaikų svajonių išsipildymo. Šis pro-
jek tas dar kartą įrodė mūsų mažos
tau tos, išsisklaidžiusios po visą pa -
sau lį, vienybės galią. 

Birutė Augustanavičiūtė – Va sa -
rio 16-osios gimnazijos mokytoja.

Istorinė akimirka 
Vasario 16-osios gimnazijoje

Atkelta iš 12 psl.         Prieš  mėnesį
jis buvo nu vykęs į Kretingą dalyvau-
ti pranciškono Lino Vodopja novo,
OFM konsekracijoje. Vos 38 me tų
amžiaus vysk. Linas yra jauniausias
vyskupas Romos Katalikų Baž ny -
čioje. Pra ėjus savaitei, t. Joną matė-
me Mas peth, New York, Lietuvos ka-
talikų religinės šalpos 50-ties metų
veiklos sukakties minėjime. Jis prik-
lauso LKRŠ finansų komitetui, orga-

nizuojančiam finansinę paramą reli -
giniams, kultūriniams ir švietimo
poreikiams Lietuvoje. Gegužės antro-
je pusėje jis lankysis gimtajame Phi-
la delphia mieste. Šv. Andriejaus pa-
rapijos klebonas kun. Petras Bur-
kaus kas maloniai kviečia visus Phi-
ladel phia ir jos apylinkių lietuvius
gau  siai dalyvauti parapijos sūnaus t.
Jono Puodžiūno Padėkos Mišiose
sekmadienį, gegužės 27 dieną.     

Naujas Gimnazijos priestatas.

Nuo akordeonisto iki provincijolo
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„Drauge” neseniai rašyta apie
praėjusiais metais JAV sostinėje
įkur tą ,,Saulėgrąžos projektą” (,,The
Sunflower Project: A Jewish Lithua -
nian Heritage Project”), kuriuo bus
siekiama – lietuvių ir žydų santykius
keisti per kultūrą ir švietimą, skatin-
ti Lietuvos žydus ir jų palikuonis
diasporoje iš naujo atrasti ryšį su sa -
vo lietuviškomis šaknimis. Šioje sri-
tyje reikalingos politikų, diplomatų
pastangos, tačiau ir įvairios priva -
čios iniciatyvos gali labai daug.

Šiemet birželio antroje pusėje
Lietuvoje vėl viešės nemaža grupė
žydų iš Amerikos, kuri į savo protė -
vių žemę keliaus pasinaudojusi Lie -
tuvos-Latvijos žydų Amerikoje fondo
rengiamomis kelionėmis. Tokia ke -
lio nė šiemet bus surengta jau 19 me -
tus iš eilės. Fondui vadovauja ir šias
keliones rengia Atlanta, Georgia
vals tijoje, gyvenantis buvęs verslo
admi nistratorius, o dabar pensinin-
kas Ho ward Margol. 

„Pirmą kartą aplankyti Lietuvą,
kur gimė mano tėvai, susiruošiau
1993 metais. Mano tėvo gimtinė – Pu -
šalotas, esanti netoli Panevėžio, ma -
ma yra gimusi Linkuvoje. Mano tėvai
susitiko ir susituokė Amerikoje. Kai
su savo šeimos nariais ruošiausi į
Lie tuvą, atsirado daugiau žmonių,
kurie norėjo važiuoti, ir mūsų iš viso
susidarė 13 keliautojų. 

Tas apsilankymas paliko didelį
įspūdį. Sutikome nemažai senų žydų,
kuriems reikėjo paramos. Tad grįžę
su žmona įsteigėme labdaros fondą ir
per tuos beveik du dešimtmečius su -
rinkome šimtus tūkstančių dolerių
įvairioms žydų bendruomenėms Lie -
tuvoje remti, taip pat žydų ligoninei
Latvijos sostinėje Rygoje’’, – pasakojo
„Draugui’’ fondo steigėjas.

Po metų vėl atsirado nemažai
žmo nių, kurie norėjo keliauti į Lie -
tuvą. Taip prasidėjo žydų paveldo ke -
lionės į Lietuvą, kurios tęsiasi iki
šiol. Keliolika metų kiekvienoje gru-
pėje būdavo iki 40 žmonių, dabar jų
skai čius ribojamas iki 25, nors norin-
čių keliauti būna gerokai daugiau.

Šie met jau sausio 15 d. vasaros kelio-
nei nebeliko vietų, tad norintiems
buvo pasiūlyta registruotis 2013 me-
tų va sa rai. Per tuos beveik du dešimt-
mečius šiose kelionėse į Lietuvą iš
viso dalyvavo apie 600 žmonių.

„Daugumos keliautojų amžius –
nuo 40 iki 89 metų, nors grupėse visa-
da būna ir jaunimo. Buvo nemažai
atvejų, kad apsilankiusieji su mumis
Lietuvoje po kelerių metų vėl grįžta į
ją, pasiimdami kartu ir savo vaikus.
Aš pats, praėjus keleriems metams
po pirmos kelionės, kartu su žmona
pa siėmiau keturis savo vaikus į šią
ke lionę. Anksčiau Lietuva jie visiš-
kai nesidomėjo, bet po šios kelionės
jie pajuto glaudų ryšį su Lietuva.
2004 metais į Lietuvą grįžome jau su
septyniais iš mūsų devynių vaikai-
čių. Šiemet pirmi metai, kai aš vasa-
rą pats nevažiuoju su grupe – mane
pa vaduos Peggy Freedman, kurios
šei ma kilusi iš Jonavos. Peggy kelia-
vo į Lietuvą jau septynis kartus, aš ją
ge rai paruošiau šioms kelionėms ir
esu tikras, kad viskas bus gerai. Šie-
met mūsų grupėje bus vienas asmuo
iš Izraelio, du – iš Didžiosios Brita-
nijos, likusieji – iš Amerikos. Praei-
tyje mū sų grupėje ne kartą į Lietuvą
keliavo Izraelio, Australijos, Pietų
Afrikos, Kanados piliečiai, žinoma,
daugiausia buvo amerikiečių, ir ne
visi buvo žydų kilmės’’, – sakė Mar-
gol.  

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Į�Lietuvą�–�prisiliesti�prie�savo�šaknų

Howard Margol.

Paklaustas, kaip keliautojai suži-
no apie šias keliones, jų organizato-
rius sakė, kad daugiausia naudos
duo da tų, kurie jau apsilankė Lietu -
voje, pasakojimai ir įspūdžiai. Be to,
padeda internetas, tad surinkti gru-
pes nėra sunku, tik tam reikia nema -
žai laiko. Lietuvoje bendradarbiauja-
ma su kelionių agentūromis, ren-
gian tis išvykoms palaikomi glaudūs
santykiai su Lietuvos žydų bendruo-
me nės vadovais, žydų bendruomenių
Panevėžyje, Šiauliuose, Plungėje, ki -
tuose miestuose atstovais. 

Kelionių organizatoriai visada
įtraukia ir apsilankymą į Lietuvos
archyvus, nes keliautojai nori su-
rasti daugiau dokumentų ir istorinių
įra šų apie savo protėvius. Ir su Lie-
tuvos istorijos archyvo, ir su Kauno
regio no archyvo darbuotojais už-
megzti ryšiai leidžia gauti daug rei-
kalingos informacijos.

„Jūs įsivaizduokite, kai aš augau
Jacksonville, Florida valstijoje, apie
1930-uosius ten gyveno 30 žydų šei -
mų, atvykusių iš Pušaloto. 1941-ai-
siais ten buvo nužudyti mano tėvo ar-
ti mieji. Kai 1993 metais apsilankiau
tame miestelyje, man pasirodė, kad
čia tarsi ir nedaug kas pasikeitė nuo
to laiko, kai mano tėvas 1906 metais
paliko Pušalotą. 1897 metais mieste-
lyje gyveno 1,200 žmonių, iš jų 920 –
žy dų. Tada, kai aš atvykau, gyvento-
jų buvo 1,100 ir nė vieno žydo. Žino-
ma, vietoj šiaudinių stogų buvo skar -
di niai, vietoj žvakių miestelis turėjo
elektros energiją, bet iki šiol Puša -
lotas neturi kanalizacijos sistemos’’,
– sakė Margol.

Jis pasakojo, kad šių paveldo ke -
lionių į Lietuvą dalyviai parsiveža
daugybę nepamirštamų įspūdžių.
Ten ka būti liudininkais neįtikėtinų
susitikimų, būna ir nemažai ašarų.
Daugelis keliautojų sugrįžęs sako,
kad tai buvo pati įsimintiniausia
gyvenimo kelionė. Labiausiai tai lie -
čia Holokaustą Lietuvoje išgyvenu-
sius asmenis. Vaikštant po buvusio
Vilniaus geto teritoriją ne kartą koks
nors grupės narys, kuris čia buvo ka -
linamas, pasidalina savo prisimini-
mais apie gyvenimą 1941–1943 me-
tais, ir tada viskas įgauna dar kitą

prasmę. Vargu ar šie žmonės čia dar
būtų kada grįžę vieni, bet kai atvyks-
ta su žydų grupe, jiems lengviau pri-
simin ti baisią praeitį. 

„Negaliu nepapasakoti vieno at -
si tikimo, kuris įsiminė visam gyve -
ni mui. Su mumis keliavęs Leo Kahan
iš Baltimore, MD buvo Šiaulių geto
ka linys, kuris amerikiečių buvo išva -
duotas iš Dachau koncentracijos sto -
vyklos. Aš niekada nesutikau Leo,
bet pats buvau JAV armijos 42 pės-
tininkų divizijos karys, kuri 1945-ųjų
balandžio 29 d. ir išvadavo Dachau
kalinius. Leo žinojo, kad jo pusbrolis
Issac Mandelsohn išgyveno Holo -
kaus tą, nes po karo jį trumpai buvo
sutikęs, bet nežinojo, ar jis liko Lie -
tuvoje, ar išvyko į Izraelį, ar apskri-
tai yra gyvas. Kai atvyko į Vilnių,
telefonų knygoje Leo rado keturias
to kias pavardes. Pirmieji trys Man -
delsohn neturėjo jokių giminystės
ryšių, o ketvirtuoju numeriu atsilie -
pė Isaac sūnus ir pasakė, kad tėvas
dar gyvas ir gyvena Žagarėje. Leo
paskambino jam ir pasakė, kad atva -
žiuoja į Žagarę. Pakeliui į Žagarę Leo
planavo sustoti Šiauliuose, nes ten
buvo kalinamas gete. Aš jam pata-
riau aplankyti žydų bendruomenės
centrą, nes jie turi 1942 metų geto ka-
linių sąrašo kopijas. Leo man papasa-
kojo, kad dar keturi jo amžiaus 18–19
metų žydų jaunuoliai išliko gyvi
Šiaulių gete ir vėliau Dachau, kadan-
gi laikė si kartu, vienas kitą gynė ir
saugojo. Po karo jų ryšiai nutrūko.

Kai Leo Šiauliuose  užėjo į žydų
bendruomenės centrą, paaiškėjo, kad
jį pasitikęs pirmininkas Leiba Lipsic
buvo vienas iš tų keturių drau gų. Ir
tai buvo dar ne viskas. Kai su ašaro -
mis akyse jie sėdėjo ir prisimi nė vi -
sus išgyvenimus, į centrą užsu ko du
svečiai, atvykę iš Izraelio. Sunku pa -
tikėti, bet tai buvo dar du draugai iš
tų keturių. Taip, be jokio susitarimo
vienu metu vienoje vietoje po dau-
giau kaip 50 metų susitiko keturi iš
penkių draugų. Per pastaruosius
metus ir Leo, ir Leiba, ir  Isaac mirė,
bet jei ne mūsų grupės kelionė, jie
niekada nebūtų susitikę. Štai dėl to -
kių akimirkų ir verta dirbti bei
džiaugtis tuo, ką darai’’, – sakė kelio-
nių į Lietuvą organizatorius.

Margol teigė, kad savo kelionė -
mis nesiekia pelno, o labiausiai nori,
kad žydų kilmės asmenys prisiliestų
prie savo šaknų, pamatytų atgims-
tančią, ir seną, ir naują Lietuvą, joje
puoselėjamą žydų paveldą. Kelionės į
Lietuvą nėra pigios – 11 dienų išvyka
kainuoja apie 2,000 dolerių, dar pana -
šią sumą reikia sumokėti už lėktuvo
bilietus, kelis šimtus dolerių kainuo-
ja ir individualios išvykos Lietuvoje į
pageidaujamas vietas. Keliones re -
mia minėtas fondas, jei po išvykos
lieka kiek nors pelno, jis pervedamas
labdarai į Vilnių seniems žydams
remti. 

Išeiviai iš Pušaloto miestelio.                                                                                                                                                  Asmeninio archyvo nuotr.

ĮVAIRūS SkELBIMAI

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus In-
diana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Jauna pora ieško išsinuomoti vieno kambario
butą Brighton Park rajone netoli California ir 47 Str.
su 2 automobilių garažu. Tel. 773-387-7232.
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Jei švenčiame niekuomet akyse
neregėto šv. Patriko dieną, pažy-
mime Nepriklausomybės, Vė-

liavos iškėli mo dienas, būtų nusižen-
gimas nenusilenkti vienintelei, į
platų pasaulį mus išleidusiai Moti-
nai, neaplankyti jos ar jos kapo. Ji
atidavė viską, ką tik galėjo ir turėjo.
Ir dabar ji, vis dar laimindama, žiūri
į vieškelį, ku riuo iškeliavo vaikai, ar,
atgulusi amži nybėn, šaukiasi aplan-
koma. 

Motinos dieną švenčia beveik vi -
sas pasaulis, tik skirtingu laiku.
Pvz., antrąjį gegužės sekmadienį mo-
tinas pagerbia JAV, Danija, Suomija,
Ita li ja, Turkija ir t. t. Motinos diena
Ispa nijoje, Portugalijoje sutampa su
Mer gelės Marijos, Jėzaus Motinos
diena. Prancūzija, Švedija Motinos
dieną pažymi paskutinį gegužės sek-
madie nį. Pavasaris Argentinoje pra-
sideda spalio mėnesį, tad Motinos
diena švenčiama spalio mėnesio
antrąjį sekmadienį. Siekiant pa-
gerbti visas pasaulio Motinas vienu
metu, gegu žės 15-oji yra pripažinta
Tarptautine Motinos diena. 

Izidė – ,,Faraonų motina”

Ši šventė, turinti gilias tradici-
jas, atėjo iš antikos laikų, kai labiau
buvo tikima aukštesnių jėgų ga lia,
nei Motinos gebėjimais. Tuomet mo-
terišką žmonijos globėją, maitintoją,
sergėtoją, užtarėją įkūnijo įvai rios
dievybės. Tokiu pavyzdžiu yra Egipto
deivė Izidė, dar žinoma kaip ,,Fara-
onų motina”. Izidės kultas tapo popu-

liaresnis antikos saulėlydyje, su ma-
žėjus saugumui, pagausėjus pilie ti-
niamas karams, iškilus pavojui, suk-
lestėjus veidmainiškumui, karjeriz-
mui, padaž nė jus žiaurumo apraiš-
koms. Izidės kul tui paplitus Romos
imperijoje, rašytojas Apulėjus (apie
125–180 m.) ją apibūdino kaip una
quea est omnia (viena, kuri yra vis-
kas). Mi tuo se Izidė vaizduojama kaip
pasiaukojanti žmona, kuri, surankio-
jusi savo nužudyto vyro Ozirio po vi-
są Egipto žemę išbarstytus 13 gabalų,
ge bėjo juos sudėti į vieną ir jį at gai -
vinti. Kai gyvatė įgėlė jos sūnui Ho-
rui, įkišusi nosį į jo burną, padedama
gerųjų jėgų, nustatė mirties priežastį
ir jį atgaivino. Tai tik ros Motinos
pavyzdys: pasiaukojan čios, mylin-
čios, gebančios atlikti žygdarbius,
neįmanomus dalykus. Jos sū naus
Horo gimimo data sutampa su Jėzaus
gimimu (gruodžio 25 d.), o Marijos
pastojimo diena – balandžio 25 d. –
sutampa su Izidės.

Graikų dievų motina Rėja

Iškiliausia graikų dievų motina
buvo Rėja. Ji – gyvybės nešėja, vai -
sin gumo šaltinis, pasiaukojanti, tik -
ra kantrybės taurė, besąlygiškai my -
linti, rūpintojėlė, linkusi save paau -
koti. Jos atveju vaikų poreikiai seka
pirma nei jos pačios. Tai – geros

motinos pavyz dys. Nors ji negalėjo
apginti kitų savo vaikų nuo savo vy-
ro, kuris, baimindamas dėl savo sos-
to, visus palikuonis buvo linkęs pra-
ryti, ji ge bėjo apginti mažiausiąjį – jį
pagimdė saloje, o vietoj jo vyrui pa-
kišo akme nį. 

Kybelė – romėnų 
Ma ter Deum Magna

Romėnų Kybelė – tai gamtos ir
vai singumo deivė bei visų daiktų
Ma ter Deum Magna – Di džioji dievų,
žmonių, gyvūnų ir auga lų Motina. Ji
taip pat gamtos ir kalnų motina, tad
jos garbinimo vieta – kal nai ir uolos.
Kadangi romėnai nebuvo pamaldžiai
pagarbūs, jų imperijai buvo lemta
riedėti į pakalnę: patirti moralinį,
ekonominį nuosmukį, o vėliau ir
žlugti. Linkę į orgijas, skirtas Ky-
belės garbei, romėnai rengė festiva-
lius, paslaptingas apeigas, ku rios
eilinių piliečių akiai nebuvo priei-
namos. Jų metu žyniai, neofitai, paly-
dimi fleitų, cimbolų, būgnų, mu zikos,
šokdavo laukinius šokius tol, kol iš-
sekdavo. Iškilmingiausias Kibelės ri-
tualas buvo taurobolis – bu liaus
aukojimas. Jo metu įšventina mieji
įlipdavo į duobę, virš kurios ant me -
dinių grotelių būdavo skerdžiamas
bulius. Esantys duobėje turėdavo nu -
siprausti krauju ir jo išgerti. Būdavo
tikima, kad jie įgydavo buliaus jėgos
ir gyvastingumo. 

Deivė Brigita

Pagonys keltai garbino deivę Bri -
gitą. Saloje pasirodžius Šv. Patrikui
ir jam apkrikštijus žmones, jos šven-
tumas nesumenko. Nuo jos nebuvo
nusigręžta kaip nuo kitų druidų. Dėl
savo šventų darbų ji susilaukė pri-
pažinimo tarp katalikų ir buvo
pakrikštyta kaip Šv. Patriko dukra.
Brigitos nuo pelnai trejopi: ji ir poezi-
jos, įkvėpimo deivė, motina, kuri
šviečia vaikus, nes nenori, kad jie
būtų neišprusę, ji išgijimo, vaisingu-
mo šaltinis, židi nio sergėtoja. Teigia-
ma, kad Kildare mieste iki šiol yra
išlikę du Brigitos šuliniai. Jų vande-
niu ji plovė raupsuotųjų žaizdas,
kurios užgijo.     

Lietuviška Žemyna

Dievų Motina lietuvių krašte
Žemyna buvo siejama su derlingu-
mu, vaisingumu, viskuo, kas gyva.
Kad ji buvo maitintoja ir gimdytoja,
liudija ant rastų skulptūrėlių išryš-
kintos krūtys ir liemuo. Manoma,

Su Motinos diena!

kad Dei vės Motinos kultas perėjo į
Marijos kultą. Indoeuropiečių tau-
toms Žemy na buvo ir dangaus dievo
Perkūno žmona. Ji buvo apvaisina-
ma pirmojo pavasarinio griaustinio
metu, paliejant ją vandeniu – lietumi.
Perkūnas išmesdavo kirvuką, ku-
riam buvo pri skiriama ypatinga vai-
singumo galia. Be dangaus kūnų pa-
galbos neaugdavo vaikai, nes jų augi-
mui buvo reika linga saulės šiluma,
blyški mėnulio šviesa, lietaus ir ra-
sos lašai. Deivė tinginčius dirbti
bausdavo neaugindama javų, siųs-
dama nelaimes. Iš di delės pagarbos
žmonės ją bučiuodavo. Dažniausiai
bučiuodavo eidami gulti, atsikėlę,
pradėdami įvairius darbus, bučiuo-
davo nuotaka, iš va žiuo dama iš tėvų
namų. Žemei aukodavo aukas. Prieš
pirmąjį arimą Dei vei nupildavo apei-
ginio alaus, tik po to patys gerdavo.
Toks alaus nuliejimas ant Žemės
reiškė auką.                 

Sekmadienis – Motinos diena

Anglų dėka viduramžiais Euro -
poje ketvirtasis gavėnios sekmadie-
nis tapo Motinos dienos sekmadie-
niu. Pas turtuolius dirbę samdiniai
bei tarnai vieną kartą metuose buvo
išleidžiami į namus aplankyti savo
šei mos, pasimatyti su Motina. Ši die -
na buvo sekmadienis. Dažnokai šei-
mininkai juos išleisdavo su dovano -
mis, įdėdami kiaušinių, gėlių iš sodo,
motinai pyrago. Kad skanėstas nepa -
sentų ilgos kelionės metu, pyragai
buvo kepami naudojant džiovintus
vaisius. Krikščionims ši data tapo
pri imtina, tad jie ją pasisavino.

Tradicija nenutrūko ir JAV

Atvykę anglų kolonistai į Ameri -

ką neturėjo laiko šventėms. Pirmiau -
sia jiems reikėjo įsitvirtinti svetimo-
je žemėje. Atrodė, jog Motinos dienos
tradicijos nutrūko. Tačiau vienos
mo ters dėka ši tradicija buvo ir vėl
at gaivinta. Ši moteris – Anna Jarvis,
gimusi 1864 m. Vakarų Virginia. Jos
mo tina, nepaisydama žmonos ir mo -
tinos pareigų, dalyvavo vie tos bažny-
čios, taip pat vie tos socialiniame
gyvenime. Ji įkūrė Motinos dienos
klubą, kuris veikė net penkiuose
miestuose ir teikė pagalbą tiems, ku-
riems ji buvo būtina. Moteriai mirus,
po dvejų metų, 1907 metais, antrąjį
gegužės sekmadienį, dukra Anna
savo motinos atminimui sukvietė
draugus į savo namus Phila delphia.
Ji atskleidė slaptą viltį – švęs ti na-
cionalinę Motinos dieną. Ją buvo
įkvėpusi motina, kuri teigė: ,,Aš ti-
kiuosi, kad viena diena kieno nors
bus paskirta motinai atminti. (...) Ji
turi teisę būti prisiminta.” 

Dukra Ann, Philadelphia moky-
toja, pradėjo kampaniją, kad Motinos
diena būtų pripažinta švente viso
krašto lygiu ir būtų švenčiama kas-
met. Ji parašė laišką į Grafton, Vaka -
rų Virginia, prie metodistų bažny-
čios veikusiai sekmadieninei mokyk-
lai, kuriai jos motina mokėjo įmokas
ir 20 metų dirbo mokytoja, prašy-
dama švęs ti Motinos dieną jos gar-
bei. Ins pektorius Loar pritarė suma-
nymui ir 1908 m. gegužės 10 d. pirmą
kartą oficialiai buvo švenčiama Mo-
tinos die na. Po šio įvykio, duk ra pa-
rašė šimtus laiškų, prašydama pri-
pažinti Motinos dieną ir švęsti ją vi-
soje šalyje. 

1914 m. dukros sun kus darbas at-
nešė vaisius. JAV prezidentas Wood-
row Wilson išleido dek retą, kuriame
antras gegužės sekmadienis buvo
paskelbtas Motinos die na. 

NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-
HUNTER

A † A
HELEN D. GREBLIUNAS

(WESBAR)
Mirė 2012 m. gegužės 6 d., sulaukusi 94 metų.
Nuliūdę liko: vaikai Barbara (Jack) Nieds, Nadine Grabow,

Alan (Kim), Kenneth (Donna), John (Cindy), 9 anūkai; 10 pro -
anūkų; brolis Albert (Bess) Wesbar, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Helen buvo žmona a. a. dr. Vincent J.
Daugiau nei 62 metus buvo Most Holy Redeemer Parish narė.
Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 11 d. nuo 3 v. p. p. iki

9 v. v. Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 95th St., Ever -
green Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 12 d. Iš laidojimo namų
8:45 val. r. a. a. Helen bus atlydėta į Most Holy Redeemer bažny -
čią, kurioje 9:30 val. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių aukoti Alvernia Manor, 13950 Main St., Lemont,
IL 60439.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Kenny Brothers FH. Tel. 708-425-4500
arba kennybrothersfuneral.com

A † A
HENRIKAS BANKAITIS

Jus prisiminsime su pagarba ir meile. Visuomet lik-
site mūsų širdyse.

Krištolaičių ir Tamulėnų šeimos
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

�  Kviečiame aktyviai dalyvauti rinkimuo -
se į JAV LB XX Tarybą. Balsavimas JAV LB
Le mont apylinkėje vyks 12–13 dienomis
Pasaulio lietuvių centre nuo 9 val. r. iki
1:30 val. p. p. JAV LB Lemont apylinkės
rinkimų komisija: Birutė Kairienė, Zita Lit -
vinienė, Lina Tumasonienė, Violeta Va lai -
tytė. Daugiau informacijos el. paštu  bi rute -
kairiene@yahoo. com  

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) gegužės 13 d.,
10:30 val. r. – Pirmoji Komunija. Šv.
Mišiose skambės vaikų choro ,,Svajonė”
giesmės. Po Mišių visus kviečiame į
Motinos dienos koncertą ir spektaklį
,,Trys paršiukai” parapijos salėje. Tel.
pa siteiravimui 773-776-4600 (Audra).

� Jaunimo centro Moterų klubas ge gu -
žės 20 d. po 10:30 val. r.  šv. Mišių
Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia visus
užsukti į Jaunimo centro kavinę paska-
nauti mielinių blynų. 

� Vidurio Vakarų apygardos metinis
suvažiavimas vyks gegužės 26 d. Fondo
salėje, Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL, 60439). Regis-
tracija 10 val. r., suvažiavimo  pradžia –
10:30 val. r. Svar s tysime per praėjusį
ataskaitinį laikotarpį nuveiktus darbus,
aptarsime rinkimų į JAV LB XX Tarybą
rezultatus, rinksime naujus narius į Val-
dybą. Kviečiame gau siai dalyvauti.  

� 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, Marijonų vicegenerolas kun. Jo -
seph Roesch, MIC, kun. dr. Tomas Mi -
liauskas. Giedos meno ansamblis „Dai -
 na va” (vadovas Darius Poli kai  tis), para-
pijos choras (vadovė Jūratė Lukminie -
nė), muzikas Ričar das Sokas bei solistė
Giedrė Sokienė. Po Mišių – šventinė va -
karienė Beverly Coun try Club (8700 S.
Western Ave., Chicago, IL 60629. Pra -
džia 5:30 val. p. p., vakarienė – 6:30
val. v. Meninę programą atliks kom pozi -
torius ir dainų atlikėjas Algirdas Motuza,
so listė Loreta Janulevičiūtė, ansamblis
,,Tu ir aš”. Pra šome iš anksto užsisakyti
stalus ir nusipirkti bi lie tus. Kaina asme-
niui 35 dol. Daugiau informacijos: 773-
776-4600 (Audra).

� 2011 metų ,,Avon Voices” vokalisčių
konkurso New York nugalėtoja Evelina
Anusauskaitė gegužės 25 d. 9 val. v.
koncertuos ,,Bunkeryje” (8900 S. Ar -
cher Ave., Willow Springs, IL). Daugiau
informacijos tel. 312-375-2728 arba
tel. 708-839-1000.

�  Ateitininkų namų (1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL) valdyba birželio 3 d.,
sekmadienį, nuo 12 val. p. p. kviečia
visus atvykti į gegužinę. Maistas, muzi-
ka, loterija. Praleiskite popietę Atei ti nin -
kų namų šimta me čių ąžuo lų pa vė syje. 

� ,,Bunkeryje” (8900 S. Ar cher Ave.,
Willow Springs, IL) birželio 16 d. 6:30
val. v. Mariaus Jampolskio monospek-
taklis ,,Gaidukas”. Po spektaklio – 9 val.
v. – gitaristo  Aleksandro Makejevo kon-
certas. Daugiau informacijos tel. 312-
375-2728 arba tel. 708-839-1000.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija kviečia į jų rengia mą va-
saros renginį ,,Musical Memories”, kuris
muziejaus salėje ( 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) vyks birželio 23 d. Įėjimas nuo
1 val. p. p. Pietūs prasidės 2 val. p. p.
Vietas užsisakyti galite tel. 708-422-
5937 (Frances Simanonis). 

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� Lietuvių atletų klubo metinis susi rin -
kimas vyks penktadienį, gegužės 11 d.,
8 val. v.  Apreiškimo bažnyčios parapi-
jos salėje (259 North 5-th St., Brooklyn,
NY 11211).

� 40-tas metinis lietuvių festivalis
„Link sminkit!” vyks gegužės 12–13 die-
nomis nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ca-
tonsville Armory, 130 Mellor Ave.,  Ca-
tonsville Maryland. Jūsų laukia istorinė
karinė paroda, tauto dailės paroda, tau-
tinių šokių grupių pasirodymas, lietu-
viški patiekalai. Tel. pasiteiravimui 410-
646-0261.

� Gegužės 13 d., 1 val. p. p., sekma-
dienio pietų metu ,,Saulutės” litua nis -
tinės mokyklos (4880 46th Ave. N. St.
Pe tersburg, FL 33714) vaikučiai svei -
kins mamytes ir močiutes. Kviečiame vi -
sus dalyvauti Motinos dienos šventėje.

� Kviečiame į režisierės Rasos Allan
Kaz las režisuotą pastatymą ,,Vaikas na -
muose”, kuris gegužės 14 d., pirmadie -
nį, 7 val. v. bus rodomas ,,TADA! Thea -
ter” (15 W 28th St.,  Chelsea, NY).
Bilieto kaina 10 dol. Daugiau informaci-
jos www.emergingartiststheatre.org

� Gegužės 20 d. 12 val. p. p. Šv. Petro
ir Povilo parapijos salėje (211 Ripley
Pl., Elizabeth, NJ) vyks šios lietuviškos
pa rapijos vai kų choro ,,Varpelis” (va do -
vė Birutė Mockienė) 10-mečio kon cer -
tas. Kviečia me atvykti į mūsų rengi nį.
Daugiau informacijos tel. 908-918-
0441.

� Gegužės 20 d. 2 val. p. p. – visuoti-
nis Lietuvių namų (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) narių su -
sirinkimas. Kviečiame dalyvauti narius ir
visus, kuriems rūpi Lietuvių namų
ateitis. 

� Gegužės 26 d., šeštadienį, 7:30 val.
v. Lietuvių klubo salėje (4880 46th
Ave., N. St. Petersburg, FL 33714) ,,St.
Petersburg Opera”, vadovaujama maes-
tro Mark Zforzini ruošia koncertą, kuria -
me skambės arijos iš Mozart operos
,,Figaro ve dybos” ir kiti kūriniai. Bilietai
gaunami St. Petersburg Opera bilietų
kasoje. Tel. 727-823-2040 arba kon -
cer to dieną prie įėjimo. Kaina – 15 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

2012 m. balandžio 14 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lankėsi svečiai iš Lie -
tuvos:  Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas  ir Užsienio reikalų vice mi nist -
ras Evaldas Ignatavičius. Į Jungtines Valstijas atvykę svečiai  aptarė lietuvių kul tū -
ros sklaidos ir kultūros paveldo Šiaurės Amerikoje išsaugojimo reikalus kartu su
šiame žemyne dirbančiais Lietuvos garbės konsulais balandžio 13–15 dienomis Či -
ka goje. Nuotraukoje iš kairės: Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius,
Lie tuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė,  Lietuvos kul -
tūros ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm
Beach, FL ir muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas, Jr.            Karilės Vaitkutės nuotr.

Romo Kalantos – laisvės aukos –
40-ųjų žūties metinių paminėjimas vyks gegužės 12 d. 3 val. p. p. 
Šv. Kazimiero kapinėse (4401 West 111th St., Chi cago, IL 60655) 

prie paminklo Romui Kalantai atminti 
Nuo�centrinio�įvažiavimo�iki�paminklo�bus�rodyklės.�Kas�galite,�su�savimi

turėkite�lietuviškas�trispalves�vėlia�vė�les.�

Programoje:�Romo�Kalantos�žū�ties�pagerbimas.�Čikagos�lietuvių�bar�dai�dai-
nuos�kompozicijas�1972�m.�pavasario�pogrindžio�nuotaikų�motyvais.�

Tel.�pasiteirauti:�708-945-1541;�630-935-9395.

Europos gėrimų festivalyje Čikagoje –
lietuviški gėrimai

Gegužės 14 d. 6 val. v. viešbutyje „Sofitel Chicago Water Tower” (20 E.
Chestnut St., Chicago, IL 60611) Europos šalių konsulatai Čikagoje, rengia ket-
 virtą kasmetinį Europos gėrimų festivalį „European Drinks Festival 2012”. 

Renginio metu bus galimybė paragauti vyno, alaus ir spiritinių gėrimų iš
Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Olandijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Veng-
rijos ir kitų šalių. 

LR generalinio konsulato Čikagoje kvietimu įmonės-platintojos „Bal tic
Food Distributing”, „Litusco” ir „Stawski Distributing” pristatys lietuvišką
„Švyturio” bei „Kalnapilio” alų, vynus „Voruta” bei „Alita”, „Li thua nia” deg-
tinę ir pirmą kartą renginio istorijoje – „Gubernijos” girą. Džiugu, kad Lietu-
vos stalą praturtins ,,Catering Bravo” bei „Kunigaikščių užeiga” paruošti
tradiciniai lietuviški užkandžiai. Festivalio svečiai taip pat turės galimybę
paragauti „Džiugo” bei „Rokiškio” sūrių.

Šiuo renginiu siekiama populiarinti Europos gėrimus Jungtinėse Vals -
tijose, suteikti galimybę jų tiekėjams ir platintojams reklamuotis bei susitik-
ti su galimais užsakovais. 

Bilieto kaina – 35 dol. perkant iš anksto, o tą pačią dieną prie įėjimo – 45
dol. Daugiau informacijos arba norėdami įsigyti bilietus kreipkitės į Aman -
dine Marcelis el. paštu amandine.marcelis@gmail.com arba tel. 312- 212-3816.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348


