
Washington, DC (ELTA) – JAV Kongreso aukštieji
rūmai sausio 29 d. didžiąja balsų dauguma pritarė John
Kerry kandidatūrai į valstybės sekretoriaus postą. JAV
prezidentas Barack Obama pasiūlė Massachusetts valsti-
jai atstovaujantį senatorių J. Kerry į valstybės sekreto-
rius 2012 m. gruodžio viduryje. JAV diplomatijos žinybos
vadovo pareigose jis pakeis Hillary Clinton, ėjusią šias
pareigas nuo 2009 m. Netrukus po B. Obama perrinkimo
antrai kadencijai ji pranešė, kad ketina atsistatydinti. 

J. Kerry (69 m.) atstovavo Massachusetts valstijai
JAV Senate nuo 1985 m., iš pradžių kaip jaunesnysis, o

nuo 2009 m. kaip vyresnysis senatorius. 2004 m. jis baloti-
ravosi į JAV prezidento postą nuo Demokratų partijos,
bet pralaimėjo rinkimus respublikonui George Bush jau-
nesniajam.

Sausio 29 d. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
už paramą Lietuvai bei asmeninį indėlį plėtojant JAV ir
Lietuvos santykius laiške padėkojo kadenciją baigiančiai
Hillary Clinton. Savo laiške šalies vadovė taip pat prisi-
minė Vilniuje, Astanoje ir New York įvykusius susitiki-
mus su JAV valstybės sekretore bei paminėjo kartu įgy-
vendintą projektą – 2010 m. Lietuvoje surengtą aukšto
lygio moterų pasaulio vadovių susitikimą.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus Gedimino technikos universitete
(VGTU) išrastas prietaisas, gebantis atpažinti judančio žmogaus
tapatybę pagal akies rainelę. Ši naujovė gali pasitarnauti ypatingo
saugumo reikalaujančiose zonose arba kitose srityje, siekiant atpa-
žinti didelį žmonių srautą.

VGTU fundamentinių mokslų fakulteto informacinių technolo-
gijų saugos mokslo laboratorijos mokslininkai ištyrė biometrijos
principu paremtas technologijas bei teorinius modelius, nustatė jų
fizinio pritaikomumo galimybes ir išrado prietaisą, nuskaitantį
akies rainelę iš maždaug 5 metrų atstumo, todėl einant pro duris
žmogui nereikia net stabtelėti. Negana to, įrenginys sukurtas nau-
dojant plataus vartojimo ir viešai prieinamą įrangą, kuri smarkiai
sumažina kaštus ir leidžia greitai jį surinkti.

Dėl judančio žmogaus tapatybės atpažinimo prietaiso praktinio
pritaikymo neabejoja ir projekte dalyvavęs verslo sektoriaus atsto-
vas UAB „Nsoft” direktorius Lukas Radvilavičius. Jo nuomone,
„Lietuvoje toks asmens tapatybės atpažinimo būdas praktiškai
nebuvo naudojamas dėl dviejų priežasčių – didelių įrangos kaštų ir
asmens duomenų reguliavimo. Tuo tarpu Europos Sąjungoje padėtis
kitokia: pritaikymo pavyzdžių galima rasti gana daug – nuo sporto
klubų iki oro uostų.” 

Susitiko Europos Komisijos, „Gazprom” ir
Vyriausybės atstovai

Vilnius (BNS) – Lietuvos premjero Algirdo
Butkevičiaus atstovė oficialiai patvirtino, kad
praėjusią savaitę Vilniuje susitiko Europos
Komisijos, Rusijos dujų milžino „Gazprom”  ir
Lietuvos Vyriausybės atstovai. Konkrečios susi-
tikimo detalės nekomentuojamos. Prieš minist-
ro pirmininko ir energetikos ministro kelionę į
Briuselį sausio 25 d. Vilniuje lankėsi „Gaz -
prom” vice prezidentas Aleksandr Medvedev.
Lie tuvos pareigūnai neoficialiai tvirtina, kad
„Gaz prom” mėgina įsiūlyti naujas derybas ir
siekia, kad už dujų kainų nuolaidas Lietuva at -
sisakytų dujų sektoriaus reformos, atitinkan-
čios trečiojo Europos Sąjungos energetikos pa -
keto nuostatas, sudarytų ilgalaikę tiekimo su -
tartį, taip pat atšauktų Stokholmo arbitražui
pateiktą ieškinį, kuriuo reikalaujama išieškoti
iš vienintelio dujų tiekėjo 1,5 mlrd. eurų.

Lietuva pagal energetikos tvarumą
– 31-a pasaulyje

Vilnius (BNS) – – Lietuva pagal energetikos
tvarumą užima 31 vietą tarp 94 pasaulio šalių,
rodo World Energy Council atliktas tyrimas.
Per metus – pagal 2012 metų parodymus, paly-
ginti su 2011 metais, Lietuva smuko per devy-
nias vietas žemyn (2011 metais užėmė 22 vietą),
rodo sausio 29 d. paskelbti tyrimo duomenys.

Pagal vieną iš rodiklių – energetikos saugu-
mą – Lietuva smuko iš 36 į 53 vietą. Pernai Lie -
tuvos rodikliai pagerėjo tik dviejose iš šešių
kategorijų – geriau vertinamas politinis stipru-
mas – pakilo iš 32 į 31 vietą – ir visuomenės
rodiklis (angl. societal strength) – pakilo iš 37 į
35.

Estija lentelėje pakilo iš 38 į 35 vietą, Latvija
nukrito iš 23 į 37 vietą. Suomija  įvertinta 5,
Rusija – 26 vieta. Pirmąsias vietas pasaulyje už -
ėmė Švedija, Šveicarija ir Kanada.

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

DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.55 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 

01
-3

0-
13

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, SAUSIS – JANUARY 31, 2013 • Vol. CIV Nr. 13    Kaina 1 dol.

Olindos vienuolynui vadovauja
Brazilijos lietuvis – 15 psl.

• Tema: Dviguba pilietybė – 2,
14

• Sovietinės teisėsaugos men -
tali tetas tebeklesti – 3

• Veiksminga ginklų kontrolė
JAV – negalima? – 3, 14

• Renginiai Lietuvių klube St.
Petersburg, FL – 4–5

• ,,Skautybės kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Čiurlionio galerija kviečia į

naują parodą – 8
• Kas peni rašytoją? – 12, 14
• Kultūrinė veikla (7) – 13
• 1863 m. sukilimo pėdsakai –

14

Nauju JAV valstybės sekretoriumi paskirtas J. Kerry

Lietuvoje išrastas judančio žmogaus
tapatybės atpažinimo prietaisas

H. Clinton ir D. Grybauskaitė.
Prezidentės spaudos tarnybos nuotr.

John Kerry

Taip atrodo judančio žmogaus tapatybę atpažįstantis prietaisas. 
VGTU nuotr.



Jau� nieko� nestebina� autobuse,
lėktuve�ar�ant�suoliuko�parke�su�elekt-
roninėmis�knygomis�rankose�sėdintys
ne� tik� jaunuoliai,� bet� ir� vyresnio
amžiaus� žmonės.� Tokioms� knygoms
sparčiai�plintant,�vis�dažniau�pagalvo-
ji,� ar� nemirs� popierinė� knyga?� Juk� E-
knygų�pranašumai�akivaizdūs:�galimy-
bė� tekstą� papildyti� vaizdais� bei� gar-
sais,�paprastesnis� ir�kur�kas�greitesnis
platinimas,� ekologiškumas,� galiausiai
–�žemesnė�kaina.�Tiesa,�reikia�pasakyti,
kad,� palyginti� su� angliškomis,� kol� kas
lietuviškų�elektroninių�knygų�–�ne�taip
ir�daug.�Ir�nors�Lietuvos�rašytojai�ir�lei-
dėjai�dar�tik�dairosi�į�moderniųjų�tech-
nologijų� pusę,� be� jokios� abejonės,� jų
vis� daugės.� Tačiau,� plintant� E-kny-
goms,� iškyla�dar� vienas� klausimas.�Ar
neprasidės� knygų� piratavimas,� kas
apsaugos� autorių?� Reikia� tikėtis,� kad
šiame� technikos� amžiuje� vis� tik� bus
išrastas� būdas,� padedantis� išvengti
liūdno�muzikinių� įrašų�bei� kino� filmų
likimo.�

Red. Laima Apanavičienė

Pastarosiomis dienomis kaip
niekad anksčiau Lie tuvos
viešojoje erdvėje nuo  lat dis-

kutuojama apie dvigubą piliety-
bę. Pasaulio Lietuvių Ben druo -
menės valdybos pirmininkė Dan -
guolė Navickienė pasiūlė šiuo klausimu surengti referen-
dumą. Jos manymu, tai būtų geriausias būdas „įteisinti”
dvigubą pilietybę. Tačiau reikėtų prisiminti, kad Lie tu -
voje surengti referendumą yra gana sudėtinga: reikia
šim tų tūkstančių piliečių parašų prašant iniciatyvos, ak -
tyvaus dalyvavimo. Tad beveik neabejotina, jog konstitu-
cinis referendumas dėl dvigubos pilietybės patirtų visiš-
ką fiasco. Kita vertus, reikėtų giliau paanalizuoti, kas Lie -
tuvoje draudžia dvigubą pilietybę. Ar tikrai tas draudi-
mas toks absoliutus, galbūt yra kitų, paprastesnių būdų
išspręsti šį klausimą? 

Pačiame Konstitucijos tekste pilietybės klausimai
reglamentuojami labai lakoniškai. 12 straipsnio pirma
dalis iškilmingai skelbia, kad „Lietuvos Respublikos pi -
lietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais
pa grindais”. Antroji minėto straipsnio dalis draudžia
kar tu būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiu, išskyrus
įstatymo numatytus atskirus atvejus. Galiausiai trečioji
straipsnio dalis nustato, kad pilietybės klausimus turi
reglamentuoti įstatymas.

Pamėginkime paskaityti šias Konstitucijos eilutes
pa prasto piliečio akimis. Atrodytų, lyg viskas paprasta ir
aišku: reikalingas įstatymas, kuris įteisintų, kada galima
būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiu. Tereikia pareng-
ti gerą įstatymo projektą, nešti į Seimą balsavimui ir...
stoti į eilę gauti dvigubą pilietybę. Ir joks referendumas
dėl Konstitucijos keitimo nereikalingas. 

Tokį supratimą dar labiau sustiprina kitas, 32 mūsų
Konstitucijos straipsnis: „kiekvienas lietuvis gali apsigy-
venti Lietuvoje”. Lyg ir nieko nėra paprasčiau: mūsų teta
iš Čikagos ar Sibire užsilikęs po tremties dėdė bei jų vai-
kai turi neginčijamą teisę atvykti į Lietuvą ir čia apsigy-
venti. O jei turi teisę čia gyventi, tai logiška būtų po kaž-
kiek laiko suteikti ir Lietuvos pilietybę. Dauguma civili-
zuotų valstybių po tam tikro laiko legalaus gyvenimo jų
šalyje numato galimybę gauti tos šalies pilietybę. Kodėl
Lietuva turėtų būti išimtis?

Deja, kad ir kaip būtų gaila, realybė nėra tokia pa -
prasta. Konstitucinis Teismas (KT), save išdidžiai vadi -
nan tis gyvąja konstitucija, pačioje 2003
m. pabaigoje, spręsdamas pilietybės
suteikimo teisėtumą Jurij Borisov (įta-
riamam padarius nusikaltimų), yra
išaiškinęs, kad Konstitucija draudžia
(sic!) dvigubą pilietybę, jog dvigubos
pilietybės atvejai turi būti ypač reti,
išimtiniai. Su šiuo nutarimu ir prasi-
dėjo dvigubos pilietybės problemos.
Nors pats Konstitucijos tekstas apie
jokias išimtis ne kalba. Taigi pagrindinė kliūtis dvigubos
pilietybės įteisinimui yra ne pats Konstitucijos tekstas
(taigi joks referendumas dėl Konstitucijos keitimo nerei-
kalingas), bet KT minėtas išaiškinimas.

Galime paklausti patys savęs, ar teisinga taikyti tą
patį principą ginklų kontrabanda įtariamam nusikaltė-
liui ir Lietuvoje gyvenančiam sportininkui, kuris trokšta
savo sportiniais pasiekimais garsinti Lietuvos vardą?
Prisiminkime, kaip apgailėtinai pilietybę buvo atsisaky-
ta suteikti krepšininkei Katei Douglas arba čiuožėjai
Isabellai Tobias. Pastarajai buvo atsisakyta suteikti pilie-
tybę, nors ji sėkmingai išlaikė lietuvių kalbos egzaminą
Pilietybės reikalų komisijoje.

Pažvelkime, kaip kitos valstybės sprendžia tokius pat
prašymus. Kiekvienose rimtesnėse sporto varžybose da -
ly vauja nemažai sportininkų, neseniai gavusių naują
pilietybę. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia: lietuvei Donatai
Rimšaitei Rusijos pilietybė buvo suteikta be jokių proble-
mų per keletą mėnesių. Užtat Lietuva iš jos atėmė lietu-
višką pasą. Dar greičiau, vos per kelias dienas, Rusijos
pilietybė buvo suteikta prancūzų aktoriui Gerard De par -
dieu. Tačiau dvigubos pilietybės klausimas aktualus ne

vien sportininkams, meninin-
kams ar kitiems garsiems žmo-
nėms. Per pastarąjį dešimtmetį
lietuviai tapo, kaip vie name savo
straipsnių taikliai teigė Leonidas
Donskis, egzodo tauta. Šimtai

tūkstančių lietuvių gyvena įvairiose užsienio šalyse.
Prisiminkime Airijos lietuvių dilemą: pasikeitus tos
šalies įstatymams, nebeišduodamos pažymos, kad
Airijoje gimęs abiejų lietuvių tėvų vaikas nėra Airijos
pilietis. O be šios pažymos negalima gauti Lie tuvos pilie-
tybės. Taigi Airijos lietuviai buvo priversti spręsti dile-
mą: arba Airijos pilietybė, arba jokios.

Dvigubos pilietybės klausimas aktualus beveik vi -
siems išeiviams. Gyvenant užsienyje daugelį metų, neiš-
vengiamai atsiranda saitai su gyvenama šalimi. Tapimas
piliečiu būtų logiška tokio gyvenimo pasekmė, padedanti

emigrantui lengviau įsilieti į tos šalies
gyvenimą. O dviguba buvimo šalies ir
Lietuvos pilietybė leistų palaikyti glau-
desnius ry šius su Lietuva, aktyviau
daly vau ti tiek gyvenamos šalies, tiek ir
Lietuvos kultūriniame, socialiniame,
politiniame gyvenime. Manau,
Lietuvos valstybės interesas turėtų
būti glaudžių ryšių su lietuvių diaspo-
ra palaikymas (dėl to rei kia jiems
išsaugoti Lietuvos pilietybę), kartu
jiems padedant labiau įsilieti į jų gyve-

namų šalių gyvenimą (dėl to reikalinga gyvenamos šalies
pilietybė). (...)

Kita vertus, reikia nustoti demonizuoti dvigubą pilie-
tybę. Ar iš tikrųjų Lietuvos valstybės saugumui būtų pa -
vojingas paprastas Rusijoje gyvenantis lietuvių tremti-
nių palikuonis, turintis abiejų valstybių pasus, kad galė-
tų lengviau grįžti į savo istorinę Tėvynę – Lietuvą? Ar
toks asmuo tikrai keltų didesnį pavojų Lietuvos saugu-
mui nei mūsų piliečiai, tapę Seimo ar Europos Par la men -
to nariais, iš šios institucijos tribūnos kiekviena proga
šmeižiantys Lietuvą, į teismus vaikščiojantys tarsi į
darbą ir bėgantys į Maskvą prašytis politinio prieglobs-
čio? Valstybės saugumu turėtų rūpintis tam skirtos insti-
tucijos, dviguba pilietybė čia niekuo dėta.

Galų gale ar Šengeno vizos prašymo procedūra, kurią
tenka patirti JAV ar Rusijos lietuviams kiekvieną kartą
besiruošiant į Lietuvą, neprieštarauja mūsų Konsti tu ci -
jos principui, kad kiekvienas lietuvis turi teisę apsigy-
venti Lietuvoje? Juk vizą Migracijos departamentas leng-
vai gali atsisakyti išduoti, o tai prieštarautų teisei apsi-
gyventi Lietuvoje. Dviguba pilietybė išspręstų šią dilemą.
Taigi dvigubos pilietybės įteisinimas būtų naudingas tiek
tūkstančiams užsienyje gyvenančių lietuvių, tiek ir
pačiai Lietuvos valstybei. Telieka atsakyti į klausimą, ko -
kiu būdu tai būtų paprasčiausia padaryti.

Kadangi pats Konstitucijos tekstas neatmeta dvigu-
bos pilietybės, tai ir referendumas dėl Konstitucijos keiti-
mo nėra reikalingas. Dvigubos pilietybės draudimas nu -

matytas ne Konstitucijos tekste, bet KT nutarime. Tad rei-
kia pataisyti ne Konstitucijos tekstą, bet pakeisti šį KT
išaiškinimą. O tai padaryti galimybių tikrai yra. Seno -
siose Europos demokratijose netgi egzistuoja ištisos spe-
cialios teorijos, kada KT gali nukrypti nuo savo ankstes-
nio išaiškinimo. Apie tai rašomi moksliniai straipsniai,
ginamos disertacijos. Pageidaujantiems plačiau susipa-
žinti ir suprantantiems prancūziškai drįstu pasiūlyti „pa -
goog linti” frazę „virements de jurisprudence de la Cour
constitutionnelle (Konstitucinio Teismo doktrinos keiti-
mas)”. Atsakymą tikrai rasite.

(...) Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva tapo ES ir
NATO nare, mūsų šalies piliečiams atsivėrė plačios gali-
mybės dirbti ir mokytis ES šalyse. Tūkstančiai lietuvių
patraukė į Vakarus, tenai įsikūrė, sukūrė šeimas. Lie tu -
viai tapo vos ne egzodo tauta, kokia kadaise buvo airiai
ar ba italai. Tad, atsižvelgiant į šias aplinkybes, būtų tiks-
linga keisti 2003 m. priimtą KT nutarimą, ribojantį dvi-
gubą pilietybę. KT turėtų priimti naują nutarimą, kuriuo
suteikiama įstatymų leidėjui galimybė priimti įstatymą,
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Redakcijos žodis Tema: Dviguba pilieTybė

Kas ją draudžia?
TADAS ANTANAITIS

Nukelta į 14 psl.

Kadangi pats Konstitucijos tekstas neatmeta dvigubos piliety-

bės, tai ir referendumas dėl Konstitucijos keitimo nėra reika-

lingas. Dvigubos pilietybės draudimas numatytas ne Kons ti -

tucijos tekste, bet Konstitucinio Teismo nutarime. Tad reikia

ko reguoti ne Konstitucijos tekstą, bet pakeisti šį KT išaiškini-

mą. O tai padaryti galimybių tikrai yra.

Reikia nustoti demonizuoti dvigubą pilietybę. Ar iš tikrųjų Lie -

tuvos valstybės saugumui būtų pa vojingas paprastas Rusijoje

gyvenantis lietuvių tremtinių palikuonis, turintis abiejų vals -

ty bių pasus, kad galėtų lengviau grįžti į savo istorinę Tėvynę –

Lietuvą? 



Žudynės Newtown, CT, pradžios mo kyk -
loje, kaip ir po kiekvieno pa našaus ne -
kaltų žmonių gyvybių pa reikalavusio

įvykio, ir vėl sukėlė visą audrą politikų pasisa -
kymų, po kurių – sakykime atvirai – iki šiol
nieko rea laus neatlikta. Praėjus prezidento Ba -
rack Obama kelias dienas trukusioms inau gu -
racijos iškilmėms ir visam mė nesiui po pasku-
tinių žudynių, pre zidentas vėl paragino Kon -
gresą balsuoti už jo pasiūlytą platų įstatymų
pakeitimų rinkinį, kuris, jo nuomo ne, padės atei-
tyje išvengti masinių žudynių ir sumažins su šau-
namaisias ginklais susijusio smurto atvejus šalyje.

Obama siūlo atstatyti 1994 m. priimtą, bet Kon -
greso 2004 m. neatnaujintą automatinių kovinių
šautuvų ir daugiau kaip 10 šovinių turinčių ap ka -
 bų draudimą. Taip pat buvo reikalaujama griežtes-
nio ginklų pirkėjų praei ties patikrinimo. Obama
įsakė prokuratūrai peržiūrėti įstatymus, nusta -
tančius, kokioms žmonių grupėms lei dimą turėti
ginklus iš viso neduoti, ir pasiūlyti atitinkamas
pataisas.

Politologai pranašauja, jog toks siūlymas su -
lauks stipraus pasiprieši nimo iš daugumos res-
publikonų ir kai kurių demokratų. Obama tai nu -
ma to, bet tikisi, kad, veikdamas tie siogiai per vi -
suomenę, jis paveiks ir Kongresą. Taip pat galvoja
ir tą įsta tymų pakeitimų rinkinį prezidentui padė-
jęs paruošti viceprezidentas Joe Biden, priminda-
mas, jog po Newtown tragedijos visuomenės nuo-
taikos la bai pasikeitė, ir ji reikalaus konkre čių
Kongreso žingsnių. Prieštarau jant didelei daugu-
mai Kongrese, ir ži nant, kaip stipriai į tai reaguos
Natio nal Rifle Association (NRA), net ir Oba ma
planuojami, Kongreso pritarimo nereikalaujantys
egzekutyviniai potvarkiai negalės būti labai veiks-
mingi. Administracija numato, kad tų potvarkių
įvyk dymas gali kainuoti 4,5 mlrd. dol.

Nors pagrindinis Obama tikslas yra išjudinti
visuomenę ir pradėti vie šas diskusijas, visi žino,
kad kie čiausias riešutas bus palenkti politiš kai
galingos NRA nusistatymą. Būtų pravartu su ja ir
jos istorija geriau su sipažinti, nes jos nepaprastai

stipri įtaka kontroliuoja Kongreso balsus ir – jo
nutarimus. NRA, valdžios pripa žinta kaip pelno
nesiekianti („non-profit”) organizacija su tikslu
siekti socialinės gerovės, gin ti JAV Konstituciją ir
puoselėti vi suomenės saugumą, įstatymus ir kraš -
to gynybą, pagal paskutinius duo menis turi 781
tarnautoją, 125,000 savanorius ir 200 mln. dol. biu-
džetą.

NRA įsikūrė tik po pilietinio ka ro, kai 1871 m.
New York susirinkę buvę Unijos armijos karinin-
kai nuta rė ir toliau gerinti buvusių karių šau dymo
taiklumą, apie kurio stygių ge rai žinojo buvęs gen.
Ambrose Burn side, išrinktas pirmuoju NRA prezi-
dentu. Ilgus metus NRA nariai rūpi no si saugia
šaudyba medžiojant, gam tos globa, ir niekas negal-
vojo, kad ji taps įtakinga lobistų grupe. Septintame
XX a. dešimtmetyje pra si dėję socialiniai neramu-
mai ir prie šaudymų privedusios riaušės pastū -
mėjo Kongresą 1968 m. priimti ginklų kontrolės
aktą. NRA nariai juo nebuvo patenkinti, bet NRA
prez. Fran k lin Orth organizacijos oficioze „Ame -
rican Rifleman” sakė su tuo įsta tymu galėsiąs
gyventi.

1971 m. Cincinnati, OH, NRA su va žiavime
vadovybę perėmė gerokai radikalesnė vadovų
grupė, pasiryžu si pradėti tikrą kovą prieš bet
kokią ginklų kontrolę. Kai jos naujas vado vas
Harlon Carter paskelbė kovos šū kį „No compromi-
se. No gun legislation”, NRA narių skaičius staiga
patrigubėjo. 1981 m. pasikėsinimo į prez. Ronald
Reagan metu sužeistas jo spaudos atstovas James
Brady paveikė Kongresą išleisti jo vardu pavadin-
tą įstatymą, varžantį pistoletų prekybą. Įstatymas

reikalavo laukti 7 dienas, kol pirkėjas galėjo
gauti ginklą.

NRA įtakos dėka 1986 m. Kongresas
išleido įstatymą, kuris kiek sušvelnino rei-
kalavimus ginklų savininkams. Jau aukš-
čiau minėtas 1994 m. įstatymas, galiojęs iki
2004 m., Kongreso buvo nepratęstas galioti ir
patogiai „palaidotas” senose bylose. NRA
tapo labai įtakinga Respubliko nų partijoje.
Po 1995 m. Oklahoma City, OK, Timothy Mc -

Veigh įvykdyto nusi kaltimo, pareikalavusio net
168 žmo nių gyvybių, NRA populiarumas taip su -
svy ravo, kad net ir buvęs prez. George H. W. Bush
pasitraukė iš NRA narių.

Čia gal tiktų paminėti ir buvusį garsųjį gran-
diozinių filmų aktorių Charlton Heston, tuometinį
NRA prezidentą, kuris ypač pagar sėjo savo 1997 m.
kalba, kurioje teigė, jog „Antroji JAV Konstitucijos
pataisa yra Amerikos pirmoji laisvė”. Savo gyve-
nimo pabaigoje jis išpopulia rino ir posakį „Aš ati-
duosiu savo ginklą tik tada, kai kas nors jį išplėš iš
mano negyvų šaltų pirštų.” Jis netru kus atsirado
ant tūkstančių ameri kie čių automobilių ID lente-
lių.

Įdomu laikraščiuose skaityti pa vienių skaity-
tojų pasisakymus apie ginklų kontrolę. Vieni jų
verčia pa gal voti, kiti sukelia juoką. Štai keli iš jų:
Turėti ginklą garantuoja Konsti tucija; Ginklai rei-
kalingi ne tik apsi saugoti nuo pavienių asmenų,
bet ir nuo valdžios tironijos; Be ginklų ne apsi gin -
sime nei nuo svetimųjų in va zij os; Ginklus palikite
ramybėje, tik šovinius apdėkite nepakeliamais mo -
kes čiais; Ginklų nėra per daug, rei  kia tik, kad žmo-
nės pasitrauktų nuo tų skraidančių kulkų.

Ginklų kontrolės priešininkai bet kokius su
ginklų kontrole susijusius po tvar kius vadina ne -
konstituciniais, pažeidžiančiais ginklų savininkų
teises ir kovoje prieš smurtą neveiksmingais. Jei
prez. Obama ir pavyktų siū lomas pataisas pra -
stum ti, reikėtų su abejoti, ar tai turės įtakos išven-
giant žudynių ar bent jas sumažinant. Ne labai
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Veiksminga ginklų kontrolė
JAV – neišsprendžiama?

ALEKSAS VITKUS

Sovietinė teisėsauga turėjo privalumų
bent jos vykdytojams. Nebūdavo klaidų
ar sutrikimų, viskas buvo suderinta, su -

styguota. Gavę nurodymą iš partijos ar KGB,
prokurorai ir teisėjai dirbo kartu, užtikrin-
dami, kad nemalonėn patekęs žmogus su -
lauktų „teisėto” atpildo. Suimto disidento
likimas buvo aiškus: jis buvo tardomas, tei-
siamas ir nubaustas. Ko gero, Algirdas Pa -
tackas buvo vienintelis sulaikytas kitamanis,
kuris ilgainiui nebuvo nuteistas. Bet tik dėl to, kad
jis buvo sulaikytas Gorbačiov metais, kai liautasi
persekioti žmones už jų įsitikinimus. Visagalei ir
neklystančiai kompartijai tokia tvarka tiko pui-
kiai. Ji priėmė sprendimą (visada teisingą), o tei-
smai jį įgyvendino. Bėda tai, kad sistema neužtik-
rino teisingumo, pavertė teismus valdžios tarnai-
te.

Nuo sovietijos žlugimo praėjo daugiau negu 20
metų, bet sovietinis mentalitetas tebėra gajus. Dar
daroma prielaida, kad kiekvienas žmogus yra
sulaikytas su pagrindu, kad ilgainiui jo kaltė bus
įrodyta, tad galima su juo elgtis taip, lyg teismas
jau pa skelbė savo nuosprendį. Arba bent tokį įspū-
dį sudaro teismų polinkis lengvabūdiškai skirti
su ėmimą kaip kardomąją priemonę.

Teisėsaugos organų piktnaudžiavimą kardo -
mo siomis priemonėmis rodo ir lobisto Andriaus
Ro manovskio atvejis, sulaukęs daug dėmesio, nes
jis turėjo įtakingų draugų žiniasklaidoje, piestu
stojusių jį ginti. Įtariamas, kad kartu su dviem
bendrininkais jis davė 55,000 litų kyšį tuometi-
niam Seimo nariui konservatoriui V. Matuzui, Ro -
manovskis bu vo sulaikytas Specialiųjų tyrimo tar-
nybos (STT) pa reigūnų birželio mėnesį, teismo
spren dimu su im tas, ilgainiui paleistas. Gruodžio
mėnesį įtarimai iš papirkimo buvo pakeisti į pikt-
naudžiavimą. Pane vėžio prokuratūros atstovas nu -
mekeno, „taip, perkva lifikuoti. Ne taip jau retai tai
da roma”. Pa sak jo, įtarimai pakeisti patikslinus
aplinkybes.

Sausio 24 d. Panevėžio apygardos teismas nu -
sprendė, kad žemesnės instancijos teismas pagrįs-
tai mėnesiui leido suimti viešbučio „Romantic” sa -
vininkę Dalią Kuklierienę, kuri buvo sulaikyta
kar tu su Lietuvos krepšinio federacijos generali-

niu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu ir mero
patarėju Dariumi Simėnu. Pastarieji jau yra pa -
leisti. Yra kitų itin gėdingų atvejų. Eglė Kusaitė
kalėjo 9 mėnesius – nuo 2009 m. spalio iki 2010 m.
rugpjūčio. Ji vėl buvo suimta 2011 balandį, bet
aukštesnis teismas paleido. Ilgai iki teismo sėdėjo
kalėjime ir Malik ir Hadižat Gatajev, kurie buvo
kaltinami tik buitiniu konfliktu šeimoje.

Laisvės atėmimas yra nuožmi bausmė. Esi už -
darytas narve, kaip koks laukinis gyvulys, galimy-
bės bendrauti su šeima ir draugais yra labai ribo-
tos, gražią dieną negali išeiti pasivaikščioti ir gro -
žė tis gamta ir t. t. Kalėjime praleistas laikas yra
praloštas laikas. Laisvę galima atimti tik tada, kai
teismas nutaria, kad iš tiesų įvykdytas šios baus-
mės vertas nusikaltimas. Nevalia atimti žmogui
lais vę vien įtarus, kad jis nusikalto.

Beveik kiekvienu atveju yra veiksmingų kitų
ke lių nei suėmimas. Kardomųjų priemonių yra
įvai rių: namų suėmimas, įpareigojimas gyventi at -
skirai nuo nukentėjusiojo, užstatas, dokumentų
pa  ėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis
policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neiš-
vykti. Jei nuogąstaujama, kad įtariamasis mėgins
pabėgti, galima priversti jį dėvėti elektroninio ste-
bėjimo įtaisą, pareikalauti itin didelio užstato. Neį -
manoma atlyginti žmogui už be pagrindo atimtą
laisvę. Juk teisėjas ir prokuroras negali atsukti
lai ko atgal ar pratęsti žmogaus gyvybės, paaiškė-
jus, kad jie be pagrindo atėmė jo laisvę.

Suprantu, kad yra išimčių. Pavyzdžiui, kalėji-
me galima laikyti žmogų, jei įtariama, kad jis
smurtavo, ir pagrįstai nuogąstaujama, kad jis
toliau smur taus, jei liks laisvėje. Arba kai žmogus
anksčiau nepaisė jam taikytų kardomųjų priemo-
nių ir slapstėsi nuo policijos. Bet kitais atvejais įta-

riamasis neturi būti sulaikomas, juolab mė -
nesiui arba devyniems mėnesiams kaip Ku -
saitė.

Prisiminkime, kad Lietuvos teisėsaugos
sistema yra neveiksminga. Vadinamosios re -
zonansinės bylos dažnai nesulaukia teismo
sprendimo. Generalinis prokuroras Darius
Va lys pažymėjo, kad per pusantrų metų yra
pradėti 106 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisė-
to praturtėjimo, teismui iš viso perduota 11

tyrimų, bet nuteistų už tai kol kas nėra. Tad yra
didelė tikimybė, kad suimtojo žmogaus kaltė nie-
kada nebus įrodyta arba kaltinimai bus švelnina-
mi kaip Ro manovskio atveju.

Būtų netikslu sakyti, kad teismai ir teisėsau-
gos organai yra visiškai abejingi piktnaudžiavi-
mui kardomosiomis priemonėmis. Dar 2007 m. bu -
vo sugriežtintos namų suėmimo taikymo sąlygos
ir tvarka. Vis dėlto nepakankamai pažabota tai, ką
laikyčiau teisėsaugos organų savavaliavimu, mėgi-
nimu sudaryti sau palankesnes bylos tyrimo sąly-
gas įtariamųjų sąskaita. Pernai prokuroras nuta-
rė, kad piktnaudžiavimu tarnyba įtariama Danutė
Ma tu zienė nenorėjo duoti „nuoširdžių parodymų”
ir siekiant, kad nebūtų paveikti kiti su šia byla
susiję as menys, prokurorai nutarė ją sulaikyti.
Kokių „nuoširdžių” parodymų laukia prokurorai,
kad įtariamasis tučtuojau prisipažintų esąs kal-
tas? Lai min gai po dviejų dienų teismas Matuzienei
paskyrė švel nesnę kardomąją priemonę – namų
suėmimą.

Pagal kai kuriuos viduramžių teisės kodeksus,
teismui nutarus, kad žmogus be pagrindo apkalti-
no savo kaimyną, kaltintojui buvo taikoma už
nusikaltimą numatyta bausmė. Neatsakingas elge-
sys turėjo savo kainą. Nesiūlau atgaivinti šios
praktikos ir lais vės atėmimu bausti prokurorus ir
teisėjus, kurie nekaltam žmogui skyrė sulaikymą
kaip kardomąją priemonę (nors tokią bausmę, ko
gero, užsidirbo Kusaitės persekiotojai). Bet reikia
griežtai apriboti galimybes į kalėjimą pasodinti
teismo nuosprendžio nesulaukusius įtariamuo-
sius, atitinkamai pakeičiant Baudžiamojo proceso
kodeksus.

Alfa.lt

Sovietinės teisėsaugos 
mentalitetas tebeklesti
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Renginiai ir susitikimai gruodžio ir sausio mėnesiais

Tradicinė Kūčių vakarienė

Kūčių vakarienė Lietuvių klube kiekvienais
metais rengiama Kūčių vakarą. Šiais me -
tais į klubo salę su važiavo per 130 klubo

narių ir svečių. Svečius pasitiko šiaudinukais pa -
puošta eglutė, „lieps nojantis” TV ekrane židinys,
gra žiai išpuošti ir tradiciniais Kūčių valgiais
nukrauti stalai. Ma lonu, kad į šį mūsų lietuviškos
šei mos vakarą atvyko ir dabar jau re čiau dėl pras-
tos sveikatos besilankantys nariai.

Klubo pirmininkė Vida Meiluvie nė pasveiki-
no visus ir pasidalino mintimis apie šio vakaro
tra dicijas lietuviškose šeimose. Šv. Kazimiero mi -
sijos vadovui kan. Bernardui Ta lai šiui sukalbėjus
maldą ir palaiminus valgius ir dalyvius, laužėme
plot kelę-kalėdaitį, sveikinomės, linkėdami vieni
kitiems džiugių švenčių, ge ros sveikatos, su kuria
ateina ir visos kitos gėrybės.

Kūčių valgius paruošė klubo šeimininkė An -
ge lė Straukienė su pagalbininkėmis, o sunkųjį
darbą – kūčiu kų kepimą – atliko savanorės klubo
narės: I. Adickienė, G. Biknevičienė, R. Ban džiu -
kienė, Z. Cirkus, A. Čes nai tė, E. Jasaitienė, O. Ka -
selienė, B. Kasperavičienė, A. Kerbelienė, D. Ma -
žeikienė, V. Meiluvienė, G. Osins kienė, L. Pet -
kuvienė, S. Prialgaus kie nė, A. Straukienė, E. Rad -
vilienė, V. Valaitienė ir G. Viktorienė. Sunkių ir
karštų kepimo skardų kilnojimo darbuose talkino
A. Radvila ir Gintas Valaitis. Dėkojame visiems
tal ki nin kams.

Naujieji metai – po naujų metų

Lietuvių klubo valdyba yra išra dinga ir prisi-
taiko prie sąlygų. Anksčiau Nau juosius metus
švęs davome iki pary čių su orkestru, šokiais ir
šampanu. Tokių pobūvių dalyviams pra dėjus jaus-
ti metų naštą, orkestrą pa keitė vieno ar dviejų
žmonių kapelos ir šampanas. Baigdavome kelios
mi nutės po vidurnakčio. Vėliau kapelas pakeitė
įrašyta muzika, pagerinti pie tūs ir šampanas. Ir
nors Naujuosius metus atšvęsdavome dienos metu,
vis tiek sutinki Naujuosius metus ir dar su saule
grįžti namo.

Šie juodosios gyvatės Naujieji me tai irgi neap-
siėjo be paminėjimo. Tik jis vyko trimis dienomis
vė liau. Nebuvo orkestro ir vadinosi Nau jųjų metų
pirmuoju renginiu. Buvo pagerinti pietūs ir, žino-
ma, paslaptingo mecenato paaukotas šampanas. 

Viskas prasidėjo po vidurdienio. Su sirinko
beveik pilna salė. Visi pasi puošę, kaip tinka tokios
dienos pami nėjimui: vyrai su kaklaraiščiais, o
moterys – rinktinėmis suknelėmis. Po skanaus
mais to ir pakeltų taurių visi stebėjo Mečio Šilkai-
čio paruoštą filmo montažą apie garsiąją auksinę

„Žuvėdrą”. Klaipėdos universiteto sportinių šokių
ansamblis tikrai pa sirodė puikiai. Jauni vyrukai
ir jaunos merginos daugiausiai šoko lotyniš kos
muzikos garsų fone. Kaip  pasakė vienas dalyvis,
„tai buvo atgaiva ir mankšta akims ir širdžiai. Ji
ne vienam virpėjo”.

Žiūrėsime, ką Klubo valdyba su galvos kitais
metais.

Paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 d., sekmadienį, Lietu vių klube pami-
nėta Laisvės gynėjų diena. Klubo pirmininkė Vida
Meilu vienė prie mikrofono pakvietė Aure lijų Kil -
bauską, kuris tais 1991 m. buvo Vilniuje. Kil -
bauskas savo kalboje jautriai nupasakojo to meto
Lietuvos žmonių padėtį ir nuotaikas. Lietuvos
žmo nės tuo metu išgyveno žiaurų ekonominį ir
politinį spau dimą iš Maskvos. Nepaisant ilgai tru-
kusio sunkmečio, lietuvių tauta parodė ryžtą ir
pasiaukojimą. Lietu vių tautos laisvė buvo išpirkta
tau riausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis.
Sausio 13-toji pareikalavo nema žai aukų: apie 700
žmonių buvo su žeisti, 14 žuvo. Žuvusieji pagerbti
su si kaupimo minute.

Klubo pirmininkė ir susirin ku sieji padėkojo
paskaitininkui už vaiz dingą pasakojimą.

LDD kalėdinis pabendravimas

2012 m. gruodžio mėn. 12 d. prie gražiai pa -
puoštų sta lų klubo salėje susirin ko Lietuvos
Dukterų Draugijos (LDD) narės savo tradiciniam
kalėdiniam pabendravimui-susirin ki mui. Sekre -
torė Al vita Kerbelienė perskaitė praeito susirinki-
mo pro to kolą, iždininkė Liuda Petkuvienė su -
pažindino su skyriaus finansine pa dėtimi, kuri
parodė, kad, nors mūsų skyriaus narių skaičius
sumažėjo, bet aktyvių ir dosnių narių dėka veik la
nesustojo. Per praėjusius me tus į Lietuvą išsiuntė-
me 3,400 dol. šalpos, taip pat paskyrėme 700 dol.
mūsų gyven vie tėje sunkioje padėtyje esančioms.

Skyriaus pirmininkė Aldona Stasiukevičienė
nuoširdžiai padėkojo visoms aukotojoms ir LDD
narėms, kurios padėjo per naudotų daiktų išparda-
vimą. Tik visoms sesėms dir bant kartu, galime iš -
tiesti pagalbos ranką vargstantiems. Kalėdinio pa -
bendravimo metu surinkta 961 dol. aukų.

Po pranešimų pirm. Stasiukevi čienė pakvietė
pasivaišinti narių su neštais sumuštiniais, pyra-
gais ir ka vute. Šv. Kazimiero misijos vadovas kan.
Bernardas Talaišis LDD palinkėjo sėkmės ateities
darbuose. Maloniai bendraujant, nepastebimai
prabėgo laikas. Ačiū visoms už aukas ir už nario
mokesčio susimokėjimą.

LDD skyriaus valdyba

Klubo metinis ataskaitinis susirinkimas

Susirinkimas buvo sušauktas šeštadienį, sau-
sio 26 d. Pranešimus padarė pirmininkė Vida Mei -
luvienė, valdybos nariai, veiklos šakų vadovai ir
revizijos komisija. Su liūdesiu ir su sikaupimu pri-
siminti per praėjusius metus Amžinybėn išėję 14-
ka klubo narių.

Pranešimuose atsispindėjo val dy bos dedamos
pastangos rinkti klubui lėšas, tokias reikalingas
senstan čio pastato ir įrengimų priežiūrai. Klubo
pirmininkė padėkojo bu vu sios valdybos nariams
ir pa si džiau gė, kad vis dar atsiranda narių, sutin-
kančių paaukoti savo laiką klu bui – bendram na -
rių labui – ir darbuojasi valdyboje. Padėkojo klubo
pagalbiniams vienetams – Kultūros būreliui,
„Lietuvių žinioms”, „Rit mui” ir visiems, kurie
lankosi klubo renginiuose, aukoja valdybos ren-
giamoms loterijoms bei naudotų daiktų išpardavi-
mams. Apgailestavo, kad dėl amžiaus, negalėjimo
vairuoti ar kitų priežasčių klubo lankytojų skai-
čius smarkiai mažėja.

Klubo pasiūlymu ir revizijos ko misijos pirmi-
ninkei paantrinus, su sirinkimo dalyviai išreiškė
ypatingą padėką klubo pirmininkei už jos sėkmin-
gą, beveik trejus metus trukusį darbą, siekiant
atgauti prieš 14 metų pra rastą „Corporation for
Non-Profit” klubo statusą. Tai didelė finansinė
pagalba, nes pagal jį klubas yra atleidžiamas nuo
nekilnojamojo turto mokesčių (apie 12,000 dol).
Pasibai gus susirinkimui, visi nariai buvo pa -
vaišinti gardžiais blyneliais, pyra gėliais ir kava.

BŪSIMI RENGINIAI

Užgavėnės

Vasario 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. ir po jų
Lietuvių klube lakstys velniukai, raganėlės ir kito-
kie persirengėliai. „Saulutės” lituanistinės mo -
kyk los mokinukai ir „Ritmo” šo kėjai kviečia visus
jungtis prie jų rengiamų Užgavėnių linksmybių. 

Garsios operos solistės koncertas

Vasario 15 d., penktadienį, Nepri klausomybės
šventės išvakarėse, klu bo Kultūros būrelis rengia
operos solistės Stella Zambalis koncertą. Jai akom-
panuos muzikas pianistas Lo gan Brown.

Stella Zambalis yra graikų kil mės amerikietė,
gimusi Cleveland, Ohio, taip vadinamas spinto so -
pra nas. Spinto sopranų balsas ypatingas tuo, kad
turi lyrinę ir dramatinę ko kybę bei spalvą. Tai pla-
čios apimties balsas.

Internetinė en ciklopedija  „Wiki pe   dia” solistę
vadina viena iš ge -
riau sių šiuolaiki-
nių so pra nų. Bal so
studijas bai gė su
Elena Ni  kolaidi.
Lai mė ju si Me  tro -
politan Ope  ra dai-
nininkų konkursą,
dalyvavo jos pa sta -
ty muo  se. Vėliau ta -
po nuolatine Hous -
 ton ope ros daini-
ninke. Kar  jerą pra-
dėjo atlikdama pa -
grindinius vaidme-
nis žymiuose JAV
ir Europos operos
na muose. Taip pat
kasmet surengia ir
daug solinių kon-
certų. Š. m. vasario 1, 3 ir 5 d. St. Peters burg Opera
sta tomoje operoje „Tosca” dainininkė atliks Tos -
cos vaidmenį.

Lietuvių klubo narių susidomėjimas klasikine
muzika ir dainavimu, bei St. Pete Opera ir Lie tu -
vių klubo nario Rimo Karnavičiaus artimi ry šiai

Prie Kūčių vakarienės stalo susibūrė šeimos ir artimieji draugai.

Solistė Stella Zambalis 
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Sao�Paulo,�Brazilija

Šv. Mykolo Arkangelo gimnazijai – 60 metų

Seserų pranciškonių Šv. Mykolo Arkangelo gimnazija, esanti Sao Paulo,
Brazilijoje, švenčia 60 metų sukaktį. Dabartinė mokykla – vos keli žingsniai
nuo 1936 m. statytos lietuvių Šv. Juozapo bažnyčios, esančios Vila Zelina rajo-
ne. 

1922 m. Pitts burgh,  Pennsylvania, įsteigtos lietuvaičių vienuolijos pen-
kias seseris 1938 m. atsikvietė tuometis klebo nas prel. Pijus Ragažinskas.
Pirmoji mokykla tebuvo pastogė už bažnyčios. 

Antrojo pasaulinio karo metu Bra zilijos val-
džia varžė įvairių tautybių veiklą, o ryšiai su
Lietuva buvo nutrū kę. Klebonas Ragažinskas 1941
m. atvyko į JAV ir Kanadą lietuvių parapijas telkti
lė šų mokyklai. 1952 m. Šv. Juozapo mokykla buvo
perkelta į naują sklypą ir pavadinta Šv. Mykolo
Arkangelo vardu pagerbiant vieną pagrindinių
geradarių, Čikagos Šv. Jurgio parapijos kleboną
Mykolą Krušą (1878–1950), padėjusį ir pranciškonių
vienuoliją kurti. Šalia mokyklos yra seserų vienuo-
lynas. 

Ilgainiui mokyklą pradėjo lankyti ne tik lietu-
vių vaikai, tačiau jos ryšiai su lietuvių parapija ir
lietuvių bendruo mene išlikę stiprūs iki šiol.
Mokyk loje kasmet švenčiama Vasa rio 16-oji, repe-

tuoja tautinių šokių grupės, vyksta ki ta veikla.
Dauguma lietuvių į Braziliją atvyko 1926–1929 m. Tais laikais Bra zilijoje

išvis nebuvo valdiškų mokyklų. Lietuvos valdžia lietuvių vaikams pastatė
penkias pradines mokyklas, tačiau kilęs karas jų išlaikymą nukirto. 

Pirmos Dievo Apvaizdos pranciš konių seserys buvo Marija Julija, M.
Karolina, M. Marcelina, M. Evan gelis ta ir M. Norberta. Kaip ir kazi mie rietės,
Nukryžiuotojo Jėzaus sese rys, pranciškonės dirbo su vargs tančiais lietuvių
imigrantais. Ilgai niui Sao Paulo miesto valdžia atidarė Pijaus XII ko le giją tur-

tingesniame rajone, vargingesniems įkūrė
Karmelio Marijos mo kyk lą, įsteigė įvairių sociali-
nių tar nybų. 

Į vienuoles įstojo ir brazilės se serys. Brazilijos
provincijos seserys dirba Nova Veneza, Sao Pedro
miestuose, Sao Paulo, Guajara-Mirim Ron donijoje
(buvusioje kun. dr. Alek sand ro Bendoraičio ligoni-
nėje), Ala goas valstijos sostinėje Maceio, vadovau-
ja misijai Guanay, Bolivijoje. JAV pro vincijos sese-
rys pranciškonės Atgi mi mo laikais Utenoje, Šv.
Klaros ligoninėje, įsteigė pirmą Lietu voje palaiko-
mosios slaugos tarnybą.

Pagal ,,Mūsų Lietuva”, nr. 08/12 (abiejų straipsnių
autorė – Sandra Mikalauskaitė Petroff)

parengė t. Antanas Saulaitis, SJ

su soliste paskatino pa kviesti iškilią dainininkę į
mūsų klubo sceną. Koncertas plačiai reklamuoja-
mas internete, „TampaBay Times” ir „Face book”.
Kviečiame visus dalyvauti koncerte, ku rio visas
pelnas bus skiriamas Lie tuvių klubo iždui.
Koncerto pertrau kos metu Kultūros būrelis vai-
šins vynu ir lietuvišku sūriu.

Bilietus – 20 dol., studentams – 15 dol. – galite
nusipirkti klube ir koncerto dieną prie įėjimo.

Nepriklausomybės minėjimas

Šiais metais Lietuvos Nepriklau somybės šven-
tė Lietuvių klube bus minima vasario 17 d. JAV
Lietuvių Bendruomenės pastangomis į St. Pe -
tersburg atvyksta ansamblis „Iš Ry tų šalelės”.
Menininkai Rūta Pakš  taitė-Cole ir Rimas Poli -
kaitis ves Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – Lie tu -
vos Nepriklausomybės paskelbimo – dienų minėji-
mus.

Vasario 17 d., sekmadienį, 1:15 val. p. p. Šv.
Vardo bažnyčioje bus at našaujamos šv. Mišios už
Lietuvą. Po jų 2:30 val. p. p. Lietuvių klube rengia-

mi pietūs, minėjimas ir meninė programa.
Prašome atkreipti dėmesį, kad tą sekmadienį pietų
laikas yra 2:30 val. p. p.

Pensininkų klubo susirinkimas

St. Petersbug lietuvių Pensi ninkų klubas pra-
neša, kad vasario 22 d., penktadienį, 2 val. p. p.
Lietuvių klube šaukiamas visuotinis narių susi-
rinkimas. Visi nariai ir svečiai ma loniai kviečiami
susirinkime da lyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

XIII Lietuvių golfo metinis turnyras

Lietuvos Respublikos garbės kon sulas Algi -
mantas Karnavičius kviečia visus apylinkių golfo
žaidėjus į konsulato rengiamą jau 13-jį me tinį
„Florida Lithuanian Open Golf  Tournament”,
kuris vyks kovo mėn. 7–11 d. Visa informacija ir
registracijos lapai randami interneto svetainėje
adresu: ltconsulflorida.com.

Jau treti metai, kaip turnyro pelnas skiriamas
organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (Child’s Gate

to Learning), įkurtai 1998 m. Čikagoje su tikslu
rūpintis Lietuvos rizikos gru pės šeimų vaikais.
„Vaiko vartai į mokslą” yra savarankiška, pelno
ne siekianti organizacija, registruota Illinois vals-
tijoje. Organizacija re mia 11 pomokyklinių dienos
centrų ir lai kinosios globos namų Lietuvoje: Vil -
niuje (2), Kaune, Marijampolėje, Kaz lų Rūdoje,
Naujojoje Akmenėje, Rum bonyse, Užpaliuose,
Žemaičių Kalva ri joje, Varėnoje ir Jonavoje.

Konsulas džiaugiasi, kad lie tu viai ir nelietu-
viai golfo žaidėjai noriai ir sparčiai regis truojasi.
Re gis tracijos gautos net iš Londono, Anglijos ir
Ka nados.

Šiais metais susipažinimo po bū vis rengiamas
šeštadienį, kovo 9 d., 6–9 val. v. Lietuvių klubo salė-
je. Kvie čiami dalyvauti ir svečiai, nežai džian tys
golfo. Išankstinė registracija/mokestis būtini.
Platesnę turnyro in  formaciją rasite internete arba
paskambinę į konsulatą tel. 727-895-4811. 

St. Petersburg ,,Lietuvių žinios”, Nr. 438.

Dvi žinios iš Brazilijos

Pirmosios Šv. Juozapo (nuo 1952 m. – Šv. Mykolo
Arkangelo) ko legijos mokytojos.

Olindos vienuolynui vadovauja Brazilijos lietuvis

Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB (João Evangelista Kovas) 2012 m.
lapkričio 21 d. buvo išrinktas benediktinų abatu Olindoje (Pernam buco
valstija, šiaurės rytų

Brazilija) ir kitą dieną įves-
dintas 106-tuoju vy resniuoju
1586 m. įsteigtame vienuo lyne.
Krikštytas Aleksandru, kun.
Ko vas augo Maria Lucia ir dr.
Vicente Kovo šeimoje. Pra dė -
jęs studijuoti me dicinos moks-
lus, įstojo į Sao Paulo Šv. Be -
nedik to vienuolyną. Baigęs se -
nųjų amžių ir viduramžių filo-
sofiją, dėstė Šv. Benedikto ko -
legijoje. Sulaukęs 31 me tų am -
žiaus tapo šio vienuolyno vy -
res niuoju. 

Kas mėnesį rašė religinė-
mis temomis Brazilijos lietu-
vių žurnalui „Mūsų Lietuva”.
Žada ir ateityje bendradar-
biauti. Pernai kun. Kovo glo-
bojamame vienuolyne vyko
už sie nio lietuvių sielovadai
delegato prel. Edmundo Put -
rimo rūpesčiu surengta Dievo
Gailestin gumo konferencija. 

37-erių metų abatas J. E. Kovas šį mėnesį pradeda vadovauti Olindos
vienuo lynui, kuriame gyvena, meldžiasi ir dirba 30 vienuolių

Abato kėdėje sėdi naujasis bene dik tinų vyresny-
sis, kun. Jonas Evan gelistas Kovas.

Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB su Sao Paulo lietuvių tautinių šokių grupe
,,Rambynas”. 

Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB su
buvusiu Šv. Juozapo lietuvių parapijos
klebonu a. a. kun. Petru Rukšiu, SDB. 

Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB su
Vytautu Bacevičiumi, vienu iš pagrindinių
lietuvių veikėjų Sao Paulo.
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SKauTybėS KeliaS

A.S.D./korp! Vytis P R A n E Š I M A S
Labai�kviečiame�tapti�ASD/Korp!�Vytis
Čikagos�skyriaus�,,Facebook”�gerbėjais
(,,like�us”),�kad�galėtume�turėti��kuo
daugiau�pasekėjų!

Pranešimas dėl Čikagos lietuvių skautų 
tradi cinės kaziuko mugės 

Š. m. kovo 3 d. Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont,�IL,�vyksianti�Čikagos�lie�-
tuvių�skautų�tradicinė�Kaziuko�mu�gė�prasidės�9�val.�r.�šv.�Mišio�mis�Palaimintojo
Jurgio�Ma�tulaičio�misijoje.�Mugės�atidarymas�–�10�val.�r.,�Ritos�Riškienės�salėje.
Kvie�čiame�visą�visuomenę�dalyvauti�ir�paremti�lietuvių�skautišką�jaunimą.

Siekdami� padidinti� Kaziuko� mu�gės� pajamas,� kad� lietuviškas� jaunimas
galėtų�toliau�bręsti�ir�augti�lietuviška,�skautiška�dvasia,�kviečiame�se�ses�ir�bro-
lius�į�Koldūnų�vakarą,�ku�ris�vyks�penktadienį,�vasario 8 d., 5 val. p. p. Pasaulio
lietuvių�centro�virtuvėje.�Vakaras�truks�tol,�kol�visi�koldūnai�bus�pagaminti.�Iki
šiol�skautai�ir�skautės�per�vieną�vakarą�yra�pagaminę�per�10,000�koldūnų.�

Norite�pardavinėti�savo�produktus�Kaziuko�mugės�metu?�Daugiau�infor-
macijos�gausite�pas�Danutę�Navickas�(danute@sbcglobal.net).�Jei�turite�klausi-
mų�dėl�artėjan�čios�Kaziuko�mugės,�prašome�kreiptis�pas�Edį�Brooks�(emailed-
diebrooks@gmail.com).

Pasimatysime Čikagos lietuvių skautų ruošiamoje Kaziuko mugėje!

FIL. VILIUS DUNDZILA

„Jaunų dienų” Rako vasaros
sto vykloje Čikagos filisterių
skyrius 2012 m. liepos 17 d.,

antra dienio, vakare su organizavo
vakaronę. Stovyklos vakaro progra-
moms pasibaigus ir stovyklaujan-
čiam jaunimui sugulus, Kerna vės
menėje susirinko apie 20 aka demikų
skautų filisterių, tikrųjų na rių bei
senjorų ir tiek pat kandidačių arba
junijorų. Kandidatės ir junijorai
kepė tradicinius lietuviškus bulvi -
nius blynus. Jaunų šeimų gerosios
fė jos vaišėms iškepė skanių pyragai-
čių ir pyragėlių. Nežinomi nykštukai
iš virė karštos kavos (tiems, kurie ko -
feiną naktį įstengia gerti).

Akademi kai skautai buvo susita-
rę per vėliavų nuleidimą dėvėti savo
stovyklinius tri spalvius kaklaraiš-
čius ir juostas. Visi buvome iškviesti
į aikštę. Trumpai papasakota apie
akademikų skautų sąjūdį, siekiant
mūsų veikla sudominti jaunesnius
skautus, norėta parodyti, kad po vyr.
skaučių, gintarių, skautų vyčių ir
jūrų budžių yra dar viena skautų
pažangumo pa kopa. Atidžios akys
pastebėjo, kad bu vusios jūrų skau-
tų(čių) Korp! Gin taras nariai rikiuo-
tėje dėvėjo savo spalvas ir kaklaraiš-
čius. Tai negalėjo būti atsitiktinu-
mas. Gal jau atėjo laikas ir šias kole-
gas priimti į akademikų skautų gre-
tas? Tai reikės nuspręsti valdybai.

Vakaronėje akademikų būrys,
vadovaujamas ga baus dainininko fil.
Vlado Žukausko, užtraukė lietuvių
studentiškas ir skautiškas dainas.
Tyliai dainavome, kad neprižadintu -
mėme miegančių skautų. Dainos bai -

gėsi akademikų himnu „Dievui, tau,
tėvyne, ir žmonijai” bei studentų
him nu „Gaudemus igitur”. Links mai
padainavę pusvalandį ar ir daugiau,
pajutome, kad imame šlapti. Perkū -
nas, matyt, kažkuo buvo nepatenkin-
tas. Dainavimui įpusėjus, pradėjo ne
tik lyti, bet pilti kibirais. Pučiant vė -
jui, lietus lijo pro menės at virus
šonus. Sušlapo stalai ir daino rėliai.
Visi pasitraukėme į menės gilumą
prie sausesnių stalų ir suolų.

Junijorai ir kandidatės vaišino
visus karštais, kvapniais gardumy-
nais. O jie už savo gerai atliktą dar-
belį gavo dovanėlių iš fi listerių – aka-
demikų marški nėlius. Deja, jų pri-
trūko, nes susi rin ko toks gausus
būrys naujų narių (marškinėlių sto-
vykloje negavę juos gaus per metinę
šventę).

Akademikų skautų sąjūdžio pir -
mininkas fil. Ričardas Chiapetta pa -
rodė skaidres apie akademikų veiklą.
Jo valdyba siekia įgyvendinti tris
tikslus: atgaivinti akademikų veiklą,
suorganizuoti akademikų pastovyklę
2013 m. jubiliejinėje stovykloje ir
2014 m. atitinkamai atšvęsti akade-
mikų 90 metų jubiliejų. Per nepilnus
metus su rinkęs net 19 naujų narių
Čikagoje, Chiapetta pastangos atgai-
vinti veiklą aiškiai yra vaisingos. Jis
daž ną savaitgalį važiuoja į universi-
tetų miestelius aplankyti ten
studijuojan čius skautus bei skautes
ir juos paskatin ti dalyvauti akademi-
kų veikloje.

Smagi vakaronė baigėsi daina
„Ateina naktis”. Tik audrai siau -
čiant, užmiršome bendrai nusifoto -
grafuoti.

„Skautybės kelio” redaktorės prašymas
Norėdama�sklandžiau�atlikti�savo,�kaip� ,,Skautybės�kelio”�redaktorės�pareigas,
prašau� pranešimus� bei� aprašymus� apie� savo� vietovės� skautišką� veiklą� siųsti
man�tiesiogiai�el.�adresu:�ausra67@sbcglobal.net arba�paprastu�paštu:

Aušra Jasaityė Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462
Ačiū�už�supratimą.

Vis�budžiu!
Sesė Aušra

Washington, DC „Mindaugo” ir „Pušyno” draugovių skautai pradė-
jo Dariaus ir Girėno metus š. m. sausio 12 dieną „Smithsonian Air
and Space” muziejuje. Įguloms (skiltims) vadovavo prityrę skautai

kandidatai Gintarė Meižytė, Matas Mickus, Alina Orentaitė ir Ingrida
Skirpaitė. Jie „skraidė” su savo įgulo mis po muziejų, ieškodami atsaky mų
į ieškonės (scavenger hunt) klau simus.

Sesė Ingrida vadovavo Antaninos Liorentaitės įgulai. Jos įgulos temos
buvo aviacijos ir Lietuvos istorija. Sesė Alina vadovavo Antano Gustai čio
įgulai. Ji mokėsi apie orlaivių skridimo būdus ir keturias pagrin dines skri-
dimo jėgas – svorio jėgą, keliamąją jėgą, pasipriešinimo jėgą ir varomąją
jėgą. Brolis Matas, va dovavęs Broniaus Oškinio įgulai, ieškojo atsakymų į
aerodinamikos klausimus. Sesė Gintarė vadovavo Jurgio Dobkevičiaus įgu-
lai, kuri su si pažino su lėktuvo dalimis. Pasi baigus ieškonei, visi kartu
pakartojo stotis ir paaiškino kitiems skautams, ką jie tą dieną sužinojo.

Ateityje Washington skautai ir prityrę kandidatai statys brolių Raitų
1909 m. lėktuvo sparno rėmus, gamins aitvarus ir raketas, skraidins lėktu-
vus ir lankys akrobatinio skraidymo šventę. Jie nori oro skautų programą
baigti ir gauti sparnus iki birželio mėnesio. Vis aukštyn!

Brolis Pilkasis Garnys

Washington, DC „Mindaugo” ir „Pušyno” draugovių skautai prie Dariaus ir Girėno
nuotraukos „Smithsonian Air and Space” muziejuje: Gintarė Meižytė, Matas
Mickus, Alina Orentaitė, Ingrida Skirpaitė, Indraja Kirvelai tytė, Kovas Kirvelaitis,
Angelina Leškytė, Andrius Mickus, Aistė Oren taitė, Marius Orentas, Jurgis
Petraitis, Antanas Petraitis, Viktorija Petraitis, Augustas Senuta, Linutė Senutaitė,
Jonas Skučas, Eva Vebeliūnaitė, Greta Vebeliūnaitė ir Tomas Vebeliūnas. 

Akademikų vakaronė Rake

Dariaus ir Girėno metų pradžia
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GYTIS KRIAUČIŪNAS

Paprastai pirmą sausio dieną
vi si švenčia, nes ta diena yra
Naujųjų metų pirma diena. Bet

šiais metais, sausio 1 d. sukako 150
metų nuo ver gijos panaikinimo JAV.
Tai diena, kai prezidentas Lincoln
pasirašė Išlais vi nimo dokumentą
(Emancipation Pro clamation). Ta
proga, aš, brolis ir pus  broliai nuėjo-
me į kino teatrą pa žiūrėti filmą apie
šį prezidentą.

Lincoln buvo 16-tasis JAV prezi-
dentas. Filmo veiksmas vyksta 1865
metais. Tai metai, kai Lincoln buvo
nušautas. Filmas prasideda JAV ka -
riuomenės stovykloje, kur Lincoln
susi tinka su baltaodžiais ir juoda -
odžiais. Ten jis supranta, kad tikrai
reikėtų panaikinti vergiją Ameri -
koje. 1863 me tais jis panaikino vergi-
ją, pasira šęs Emancipation Procla -
mation. Fil me sakoma, kad tai buvo
tik „karinis sprendimas”. Nors filme
yra aišku, kad jis nori juos išlaisvin-
ti, tai pa da ryti nėra lengva. Oficialiai
tą pa daryti galima tik keičiant JAV
Kons ti tuciją. Teks JAV Kongresui
balsuoti ir reikės gauti 2/3 balsų, kad
būtų ga lima pakeisti Konstituciją.
Lincoln pa samdo kai kuriuos žmo -
nes, kad jie padėtų Lincoln gauti už -
tektinai balsų ir Konstitucijos papil -
dymą būtų galima priimti. Pre zi den -
tas įkalbina Demokra tų partijos
narius, kurie dar neturi savo nuom o -
nės šiuo klausimu. Įkal binti vyrai
bando psichologiškai įtraukti juos,
kad jie balsuotų teigiamai. Likus
kelioms dienoms iki balsavimo, padė-
jėjai yra surinkę tik septynis balsus.

Lincoln lieka 2 keliai: bandyti rasti
taiką su pietinėmis valstijomis arba
tęsti bal sų rinkimą. Kurį Jis pasi-
rinks? Kaip pasikeis Ame rikos istori-
ja?

Filme vaidinantys aktoriai atro-
do lyg būtų iš tų laikų. Vaidina daug
žinomų aktorių: Daniel Day Lewis
(Lincoln), Joseph Gordon-Levitt (Lin -
coln sūnus), James Spader (P. Bilbo),
Sally Field (Mary Todd Lincoln) ir
Hal Holbrook (P. Blair). Visi aktoriai,
ypač Day Lewis, vaidino labai gerai.
Man ir kitiems atrodė, kad Lewis –
„gyveno” savo vaidmenyje kaip Lin -
coln, ir vien dėl to filmas labai gerai
buvo įvertintas.

Šis filmas tikrai skiriasi nuo ki -
tų gerų filmų. Jau seniai nebuvo fil -
mo apie Amerikos prezidentą. Šiais
me tais pasirodė kino juosta „Abra -
ham Lincoln: Vampire Slayer”
(„Vam  pyrų žudytojas”), bet Rotten -
tomatoes.com duomenimis, tik 52
proc. žmonių tas filmas patiko. Rei -
kia prisiminti, kad Lincoln nežudė
vampyrų. 

Naujas Spiel berg filmas yra ypa-
tingas ir tuo, kad aktoriai, vaidinan-
tys šiame fil me, praeityje yra vaidinę
labai skir tinguose filmuose. Šį filmą
būtina žiū rėti, nes jame rodoma
Lincoln antroji prezidentavimo
kadencija.

Ar verta šį filmą žiūrėti teatre?
Žinoma! Šis filmas yra tikrai „kie -
tas”! Aktoriai negali būti geresni, o
režisierius Spielberg – vienas geriau -
sių režisierių. Nors filmas ilgokas,
tačiau istorijos, politikos ir dramos
mėgėjams suteiks daug žinių. Iš de -
šimties taškų aš duočiau 9.5.

Sausio 28 d. Europos Komisijos
jaunųjų vertėjų raštu konkurso
laimėtoja paskelbta iš anglų į

lietuvių kalbą vertusi Žemaičių Nau -
miesčio gimnazijos moksleivė Giedrė
Pupšy tė. Ji pripažinta geriausia jau -
ną ja ver tėja iš Lietuvos.

Giedrę konkursui parengė jos
anglų kalbos mokytoja Danguolė Nau -
 jokienė.

2012 m. lapkritį surengtame kon-
kurse dalyvavo daugiau kaip 3,000
moksleivių iš 750 Europos Sąjun gos
(ES) mokyklų. Konkurse Lie tuvai at -
stovavo 12 mokyklų, iš viso 60 moks-
leivių.

Nugalėtojai – iš kiekvienos šalies
po vieną – bus pakviesti į balandžio 11
d. Briuselyje vyksiančias apdova no -
jimo iškilmes. Čia jiems bus įteikti
lai mėjimai, jie galės susipažinti su
Eu ropos Komisijos vertėjais bei jų
darbo aplinka.

Konkurso laureatė G. Pupšytė
tvir tina, kad užsienio kalbų žinios
praverčia ir keliaujant, ir savoje šaly-
je, ir kad kalbos – neatsiejama jos gy -
venimo dalis. G. Pupšytė mokykloje
mo kosi anglų ir rusų kalbas, o sav a -
rankiškai – dar ir ispanų kalbą.

Konkurso dalyviai vertė vieno
puslapio tekstą, o kalbas, iš kurių ir į
kurias buvo verčiama, galėjo pasi rin -
kti patys iš 23 oficialiųjų ES kal bų.

Lamėtojų pasirinktos kalbos bu -
vo ganėtinai įvairios: 11 moksleivių
vertė iš anglų, penki – iš prancūzų,
penki – iš ispanų, keturi – iš vokie čių,
vienas – iš estų ir vienas – iš ai rių kal-
bos. Tekstus vertino Euro pos Ko mi -

sijos vertėjai.
Konkursas pirmą kartą sureng-

tas 2007 m. 2012–2013 m. į konkursą
užsiregistravo beveik 1,750 mokyklų –
kompiuteriu atsitiktine tvarka at li -
kus atranką šis skaičius dėl logisti nių
priežasčių buvo sumažintas iki 750.

Vertimo tekstai buvo skirti 2012
Europos metų temai – kartų solida ru -
mui, juose buvo paliesti įvairūs šios
temos klausimai: nuo pasakojimų
apie tai, kaip jaunimas moko vyres-
nius žmones naudotis kompiute riais,
iki vyresnių asmenų istorijos pamo -
kų vaikams.

Tekstus rengė Europos Komi sijos
vertėjai, kad būtų užtikrintas vie no -
das visomis kalbomis parašytų tekstų
kalbinio sudėtingumo lygis.

Kroatijai prisijungus prie ES ir
kroatų kalbai tapus 24-ąja oficialiąja
kalba, 2013–2014 m. konkurse pirmą
kartą galės dalyvauti ir Kroatijos
moks leiviai.

,,Juvenes Translatore” (liet. jau-
nieji vertėjai) konkursą kasmet ren-
gia Europos Komisijos Vertimo raštu
generalinis direktoratas. Jame gali
dalyvauti septyniolikmečiai moks -
leiviai (šįkart – gimę 1995 m.) ir jis
vienu metu vyksta visose atrinktose
ES mokyklose.

Anksčiau šį konkursą Lietuvoje
yra laimėję Kauno ,,Saulės” gimnazi-
jos, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimna-
zijos, Veisiejų vidurinės mokyklos,
Vilniaus Užupio gimnazijos ir Ma žei -
kių Gabijos gimnazijos moksleiviai.

ELTA

Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai šiemet labiausiai pasiilgo sniego. Nei su
rogutėmis pasivažinėsi, nei paslidinėsi, nei pačiūžomis ledą pabraižysi. Išsiilgę žiemos
jie nutarė nors ant popieriaus lapo Senį Besmegenį ,,nulipdyti”. Kaip tarė, taip ir pada-
rė. O direktorės pavaduotoja Audronė Sidaugienė padarė ,,nulipdytų” senių parodą,
kad visi pamatytų, kad ir be sniego galima juos pasidaryti. 

Nuotraukoje – vaikų ratelio B vaikučių padaryti Seniai Besmegeniai. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Geriausia jaunoji vertėja Lietuvoje –
moksleivė iš Žemaičių Naumiesčio

Steven Spielberg filmas „Lincoln”
Kadras iš filmo. 

JAV�LB�Kultūros�taryba,� filatelistų�draugija� ,,Lietuva”� ir�Čiurlionio�ga�lerija�Čikagoje
kviečia�6–18�metų�JAV� lietuvius�moksleivius�tapti pašto ženklo ir voko autoriumi ir
skelbia�pašto�ženklo�ir�voko�kūrimo�konkursą,�skirtą�Dariaus�ir�Girėno�legendinio�skry-
džio�80-mečiui�paminėti.�Geriausių�darbų�autoriai�bus�apdovanoti�premijomis,�o�pirmos
vietos�laimėtojų�kurtus�darbus�bus�galima�pamatyti�išleistame�pašto�ženkle�ir�voke.�

Piešinius� –� pašto� ženklo� ir� voko�projektus� – komisijai� reikia� pateikti� iki� š.�m.� ba�-
landžio�1�d.� �Darbus� siųsti� adresu:�Pašto� ženklo� konkursas,� Lith�Art�Gallery�Ciurlionis,
5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636

Daugiau�informacijos�galite��gauti�el.�paštu:�kulturmin@gmail.com

Maja Verachtert kartu su močiu-
te Indre Tijūnėliene ir seneliu
Do natu Tijūnėliu 2011 metais
lankėsi Lietuvoje. Ji keliavo po
Lietuvą, pabuvojo daugelyje
vie tų, grožėjosi jos vaizdais.

Gyvendama JAV, Maja savo
mažais darbe liais talkina mo -
čiutei, kuri vadovauja Lietu vos
vaikų globos būreliui ,,Sau lutė”.
Viešėdama Lietuvo je  ji, kar tu su
močiute, Lietuvos vai kams, ku -
riems reikalinga pa gal ba, įteikė
savo surinktą paramą. 

Nuotraukoje: Maja su dru-
geliu ant rankos Kerna vėje.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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,,Niekas nežino, kada ir kaip, ko -
kiu gyvenimo laikotarpiu žmogų ap -
lanko kūrybinės mintys ir jausmai.
Šis klausimas man iki šios die nos
yra didžiausia gyvenimo mįslė. Pir -
mą kartą tas jausmas ap lankė dar tuo
metu, kai mokiausi Telšių rajono
Var nių vidurinėje mokykloje”, – rašo
savo pirmosios poezijos knygelės ,,Aš
rubinas – Tu šviesa” autorius Virgis
Kaveckas, šeštadienį, sausio 26 d.,
kar  tu su moterų klubu ,,Alatėja”  pa -
kvietęs poezijos gerbėjus į šios kny-
gos su tiktuves Lietuvių dailės mu -
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre. 

Kaip  vakaro atidarymo metu sa -
kė Virgis, tai nėra dabar sukurti
eilėraščiai. Juos jis rašė dar bū da -
mas mokinys. Išleisti knygelės jis
taip pat negalvojo, tiesiog parodė
savo draugui eilėraščius, ir tas ėmėsi
visų leidybos darbų. 

Vartant knygelę stebina jauno
žmogaus branda, jo apmąstymai ir
no rai: ,,Noriu būti sveika dalelyte
Dievo organizme – pasijusti esąs sa vo
vietoje, nes tik tada gyvenimas taps
pilnakraujis ir prasmingas. Tuomet
augliams atsirasti ne bus vietos ir
sąlygų” (1995).

Knygoje ne tik eilėraščiai, čia ra -
sime autoriaus apmąstymus apie
poeziją ir dabartį, apie tikslą ir su vo -
kimą.

Leidinėlyje įdėtas ir prozos kū -
rinėlis ,,Vakaro sargas”, kuria me au -
torius pasakoja apie  miestelio keis-
tuolį (koks miestelis jo ne turi?!)
Jokimą. Tai nuoširdus pa veikslas
žmogaus, kurį aplinkiniai myli, net
nežinodami už ką. O gal tai ir yra
tikroji meilė?

Knygą ,,Aš rubinas – Tu šviesa”

nedideliu tiražu – 100 egz. – išleido
leidykla ,,Naujasis lankas”. Knygos
dailininkas – Vladimiras Beres nio -
vas. 

Žiūrint į dabartinį knygelės au -
toriaus gyvenimą, atrodo, kad Virgio
norai išsi pildė – jis atrado save. Daž -
nai jį matome su gitara rankoje,
girdime dainuojant savo ir kitų auto -
rių sukurtas dainas. Jį supa graži
šeima: žmona Vida, renginio pra -
džioje tarusi nuoširdų žodį, ir dukros
Austėja ir Dau man tė. Aplink ir gra -
žus draugų  – tiek programos daly -
vių, tiek klausytojų – ratas, kurie
knygelės pristatymo vakarą buvo
kartu su Vir giu. Eiles skaitė Audra
Rau ge vi čienė, svajingas melo dijas
akor deonu  atliko Bronius Mūras,
dai navo ir gitara gro jo Artūras Jase -
naus kas, smui ku griežė Rasa Sta ne -
vičienė. Žinoma, šalia buvo ir dukros
Austėja Kaveckaitė-Ziemba ir Dau -
mantė Kaveckaitė, kurios tą vakarą
grojo gitara ir dainavo.   

Kaip vakarui baigiantis sakė
viena iš  ,,Alatėjos” įkūrėjų Audronė
Sidau gienė, ji net neįtarė, kad Virgis,
ku ris dažnai talkina jų renginiuose,
kuria eiles. Jis niekada apie tai nie -
kam nepasakojo. Kai jai, viešint Lie -
 tuvoje, paskambino ir paprašė, kad
nuvežtų į Čikagą knygas, ji ne ga lėjo
patikėti, kad tai Virgio poe zijos
knyga. Jai tai buvo didelė staigmena. 

Į vakarą susirinkęs gausus bū -
rys klausytojų tik dar kartą pa ro dė,
kad esame ištroškę poezijos  ir dai -
nos vakarų. Tad sveikindami Vir gį
su leidinuku, tikime, kad savo kny-
gos išleidimu jis paskatins ir kitus
autorius leisti savo knygas. 

Na, o  ,,Alatėjos” moterims no ri -
si padėkoti už gražų, šiltą vakarą.
Tikimės, kad šis klubas mus dar ne
kartą pradžiugins savo renginiais.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Jei pasaulis būtų aiškus, meno ne -
būtų” (Albert Camus). 

Gal ir teisus Camus. Gal todėl
meni ninkai, norėdami išsi-
aiškinti pa  saulio paslap tis, ir

kuria, ieško naujų meno rūšių, mėgi-
na atrasti save įvai riose meno iš -
raiškose. 

Reginos Nedas paroda ,,Kūrybos
posūkiai – veidai” – ne pirmoji paro-
da Čiurlionio galerijoje. 2010 m. sau -
sio 15 – vasario 15 dienomis gale ri joje
žiūrovas galėjo gėrėtis jos tapybos ir
taikomojo meno paroda ,,Gyvenimo
simboliai. Abstrakcijos”.

Dailininkė Regina Nedas gimė ir
augo Lietuvoje. Dar besimokydama
vidurinėje mokykloje priklausė įvai -
rioms menininkų grupėms. Dar bas
kūrybinėse grupėse suteikė jai gal-
imybę pažinti skirtingas meno for-
mas, stilius, technikas, dalyvauti
įvai riose meno parodose.

,,Niekada nenorėjau tapti profe-
sionalia menininke, tačiau dirbdama
technikume dėstytoja su menu nieka-
da nesiskyriau, visada norėjau iš -
reikšti save per meną”, – sako Re gi -
na. 

Lietuvoje ji yra dalyvavusi ne
vienoje rajoninėje ir respublikinėje
parodose. 1990 m. puokščių kompozi-

cijų parodoje jai buvo paskirta pirma
vieta. 1992 m. buvo pakviesta daly-
vauti Maskvos Liaudies ūkio pasie -
kimų parodoje, kur buvo apdovanota
šios parodos medaliu.

Gyvenant Jungtinėses Amerikos
Valstijose atėjo toks gyvenimo tarps-
nis, kai nutarė išbandyti naujas kū -
rybines technikas.

,,Pradėjau ieškoti naujovių savo
kū ryboje. Ankstesnių technikų, ku -
rias naudojau Čiurlionio galerijoje
vykusioje parodoje, neatsisakiau, ta -

čiau labai norėjosi papildyti ir išban -
dyti kažką naujo, sukurti ‘veidus’,
ku riuose atsispin dė tų charakterio
ypatumai, gyvenimas, džiaugsmas ir
skausmas,” – pasakoja apie naujus
vėjus savo kūryboje dailininkė. 

Ji sako pati nežinanti, kas ją pa -
skatino pasukti meno keliu, kaip  at -
sitiko, kad su kūryba ją sužavėjo. Ta -
čiau iš tikrųjų ji dar jaučiasi ieškanti
savo kelio, bandanti suaugti su kūry-
ba ir įsitikinusi, kad šiame gyvenimo
ir kūrybos tarpsnyje jai labai tinka
Erich Fried žodžiai: ,,Tu dar neatėjai,
tik eini!”

Ir eina. Savo naujoje parodoje ro -
domuose kūriniuose Regina mė gina
žvelgti į pasaulį per veidus – žmo nių,
gyvūnų, augalų. Jie  linksmi ir juo -
kingi, liūdni ir rimti, su kau kėmis ir
be jų.

Veidų išraiškos atspindi tai, ką
surado menininkė. Ryšku tai, kuo gy -
vuoja menininko dvasia. Dvasia, nor-
inti save išlaisvinti nuo materialinių
rūpesčių, slegiančių mus šiame pa -
saulyje. Į juos pažiūrėjęs ir pastebė -
jęs savo asme niškumus, giliau įsigi -
lini ir į savo vidų.

,,Parodoje apsilankęs žiūrovas
šiuos veidus matys skirtingai, nei
ma tau juos aš. Tad noriu pakviesti
pa rodos lankytojus paban dyti į juos
žiū rėti kartu”, – kviečia R. Nedas.

Parodoje kartu su mama pirmą
kartą savo darbus rodys ir sūnus

Rokas Nedas, šiuo metu studijuojan-
tis archi tek tūrą.

Parodos atidaryme, kuris Čiur -
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636), vyks vasario 8 d. 7:30 val. v.
dalyvaus dar vienas Reginos sūnus, –
Regis Nedas.

Nuo pat vaikystės  Regis mėgo
dainuoti ir būti scenoje. Jau besi -
mokydamas vidurinėje mo kykloje
grojo klarnetu dūdų orkes tre, kūrė
dainas. Baigęs Vilniaus universitetą,
su įvairiomis etografinėmis gru pė -
mis koncertavo tiek Lietuvoje, tiek
kitose  Europos šalyse.

Parodos atidaryme Regis gros gi -
tara, dainuos savos kūrybos ir kitų
kompozitorių sukurtas dainas.

Tad iki malonaus susitikimo. 

Čiurlionio galerija kviečia į naują parodą 

Knygos ,,Aš rubinas – Tu šviesa” auto-
rius Virgis Kaveckas.

Virgio Kavecko eiles skaitė Audra Raugevičienė, akordeonu grojo Bronius Mūras.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Regina Nedas ,,Arklys”.

Regis Nedas.
Asmeninio archyvo nuotr. 

Atradęs savo vietą gyvenime
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prie puodelio arbatos... daržo vių desertas

Morkos desertui? Tai skanu!

Morkas, vienas iš seniausių šakniavaisinių
dar žovių, senovės Ro mos rašytojai vadino daržo-
vių kara lienėmis, o graikai tapatino su krauju ir
meile, sakydami, kad jos valo krau ją ir atkuria net
labiausiai ap leis to organizmo gyvybines jėgas. Se -
novės judėjai morkas laikė šventais augalais, o se -
nieji slavai jas vadino rojaus valgiu.

Sultingos ir saldžios morkos atrodo tarsi būtų
specialiai sukurtos de ser tams. Ne veltui Indijoje
nuo senų laikų iš šių daržovių gaminama mor kų
chalva ir saldus morkų pudingas su kokosais. An -
glijoje daugeliui po pu liarių desertų nenusileidžia
išvaizdus ir gardus morkų keksas, dažnai tampan-
tis anglų mėgstamo torto pag rindu. Be to, iš morkų
galima pa ga minti įvairių desertų su varške, citru -
siniais vaisiais ir cinamonu. Tokie patiekalai gali
paįvairinti bet kokią dietą: jie ne tik skanūs, nau-
dingi, bet ir mažai kaloringi.

„Lietuviška” bulvė – Saksoni jos deserte

Ką jau ką, o bulves mūsų tautie čiai tapatina su
lašinukais, krapiu kais ir pan. Tačiau jos gali būti
ir desertas. Ir ne vienas. Štai  Saksonijos žemė gar-
sėja savo desertu iš bulvių ir varš kės. 

Virtas bulves (2 dideles) smul kiai sutarkuoki-
te ir išmaišykite su kiaušiniu, varške (¾ sv), cuk -
rumi (2 šaukštai), miltais (1 šaukštas), citrinos žie-
vele ir ¼ citrinos sultimis, razinomis (1 šaukštas)
ir vani liniu cukrumi. Iš gerai išminkytos tešlos iš -
kočiokite ritinėlius (kaip įprastiems verdamiems
varš kė čiams) ir supjaustykite gabaliukais. Iš kiek-
vieno gabaliuko padarykite ne di dukus paplotėlius
ir iš abiejų pusių (po kelias minutes) apkepinkite
ant sviesto keptuvėje. Tuomet paplotėlius sudėkite
į skardą ir kepkite 330 F karštumo orkaitėje apie 7
min. Prieš patiekdami šiuos nuostabius paplo tė -
lius apibarstykite cukraus pudra ir cinamonu.

Iš bulvių gali būti gaminama tešla saldiems
pyragėliams bei kepami pyragai.

Burokėliai – gražu ir skanu

Burokėlių maistinė vertė ir gydomoji galia
buvo pripažintos dar Ro mos imperijos laikais. Iš
pat pradžių jie pradėti vartoti kaip vaistas ir tik
vėliau pripažinti kaip puikus maisto produktas.

Iš burokėlių gaminami įvairiausi patiekalai:
jie gali būti rauginami, ma rinuojami ir kitaip
apdorojami. Na, o desertams burokėliai gali su -
teik ti nepakartojamą ir visiškai na tū ralų ciklame-
nų atspalvį. Sutarkuo ti burokėliai, kur kas geriau
nei maistiniai dažai, egzotiškais pavers sausainius
ar kremus.

Pomidoras – juk uoga

Kilę iš Amerikos, į Europą pomidorai pateko
tik XVI a. Europiečiai juos pavadino pomidorais,
t. y. „mei lės obuoliais”. Tikrasis „indėniškas” po -
midorų pavadinimas yra tomatai. Kad ir kaip juos
vadintume, pomidorai jau užkariavo mūsų širdis
ir dar žus. Jie skanūs, maistingi, žadina ape titą, tu -
ri įvairių naudingų me džia gų. 

Botanikų požiūriu pomidorai yra ne kas kita,
o puiki uoga. Kai ku riose šalyse jie ir šiandien
patiekiami kaip desertas, pabarstyti cukrumi ir
ki tais saldėsiams įprastais prie sko niais. Iš tiesų
pomidorai nuostabiai dera su visokiais įdarais. Iš
jų sėkmingai galima ruošti pyragų įdarus ar
desertus. Tačiau mes labai retai naudojame pomi-
dorus kaip saldžiųjų patiekalų sudedamąją dalį.
Be reikalo, nes iš pomidorų galima pagaminti ne -
mažai patiekalų smaližiams. Vien pomidorų uogie-
nė su razinomis, grai kiniais riešutais ir apelsinais
ko verta!

Moliūgas – ne tik Pelenei

Moliūgas – vienas iš seniausių kultūrinių au -
ga lų, kilęs iš Centrinės ir Pietų Amerikos.
Meksikoje moliūgai buvo auginami jau 3000 metų
prieš Kristų.

Bene geriausiais moliūgų žinovais galima lai-
kyti amerikiečius. Bū tent Jungtinėse Amerikos
Valstijose užauginama ir turbūt suvalgoma dau -
giausiai moliūgų. Štai tradicinis Padėkos dienos
pyragas ruošiamas su moliūgų įdaru. Be įvairiau-
sių py ra gų, iš moliūgų ruošiamos uogienės, želės
ir daugybė kitokių desertų.

Avokadas irgi gali būti saldus?

Iki šiol nesutariama, ar avokadai – daržovės ar
vaisiai. Savo gimtinėje Centrinėje Amerikoje jie ži -
nomi jau daugiau kaip 8000 metų ir vadinami
„miško sviestu”, nes ilgose kelionėse laivais tai
buvo vienas pag rindinių įgulos maisto produktų.
Ang lai avokadą praminė „garde marinų sviestu”.
Šių augalų žavesį greitai pajuto daugelio pasaulio
šalių gyventojai – avokadai pradėti auginti be veik
visose atogrąžų klimato šalyse.

Dažniausiai avokadus naudoja me kaip įvairių
salotų sudedamąją da lį, valgome su druska ar
lašišo mis… Tačiau jie gerai tinka desertams ir sal-
diesiems patiekalams. Štai sumaišę avokadus su
saldintu sutirš tintu pienu turėsime puikų kremą –
kur kas naudingesnį nei riebūs sviestiniai kremai.
Be to, avokadai labai dera su ledais ar įvairiomis
saldžio mis vaisių salotomis.

Bananai

Bananai turi daug krakmolo, o nuo kitų vaisių
skiriasi tiek, kiek bul vė nuo kitų daržovių. Anot
senovės Rytų gydytojų, pavalgius bananų, pagerė-
ja nuotaika. Tai galime patvirtinti ir mes. Tikrai
malonu valgyti tokius skanius vaisius, o dar sma-
giau – matyti, su ko kiu pasigardžiavimu juos
kemša vai kai. Nėra geresnio vaisiaus ir kūdi-
kiams – sumaigytus bananus jie valgo labai noriai,
kaip jokį kitą vaisių.

O ką jau bekalbėti apie bananų drebučius,
mar meladus ir džemus! Bet argi juos gadinsi
tokiems valgiams? Kai kurie dietologai pataria
pusryčiams valgyti vien bananus. Jie puikiai „su -
taria” su visais saldžiais vai siais, rūgpieniu, bet
ne mėgsta rūgš čių, ypač citrusinių vaisių „drau -
gijos”.

Arbūzai, melionai

Šios arbūzinės šeimos daržovės, vartojamos
daugiau kaip vaisiai. Mat organizmas tiek arbū-
zus, tiek melio nus virškina panašiai kaip vaisius.
Tiesa, Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos dieto-
logai arbūzus mini labai retai (jų tėvynė – dyku-
mos ir Afrikos pusdykumės), bet apie įvai riausius
melionus rašo labai dažnai (arabų kalboje žodis
„ar būzas” reiš kia „indišką moliūgą”).

Dietos žinovas Herbert M. Shelton rašo:
„Alergija arbū zui, melionui – vaizduotės padari-
nys. Su juo susidoroja silpniausia ir net nesveika
virškinimo sistema.” Bet kokie moliūgai, kaip
arbūzai, žarny ne būna labai trumpai (tuo jie pana -
šūs į vaisius) – ne daugiau kaip keletą minučių.
Melionus ar arbūzus reikia valgyti atskirai,
nemaišyti jų su kitu maistu, kuriam būtinos seilės
ar skrandžio fermentai. Jiems rūgstant, skrandyje
susidaro dujos. Tuo galima įsitikinti gerai įsižiū-
rėjus į perpjauto meliono ar arbūzo minkštimą.
Palai kius trumpam šiltoje ar saulėtoje vie toje, net
plika akimi matyti, kad šios daržovės ne tokios
kaip visos kitos. Todėl melionus ar arbūzus būtina
valgyti vienus. Vidutinio klimato zo noje arbūzai ir
melionai valgomi desertui.

Yra išlikusi sena legenda, kurioje pasakojama
apie tai, kad kadaise vienas centrinės Indijos val-
dovas ilgai kosėjo krauju. Kai visai išseko, valgė
tik saldžius patiekalus. Jį išgydė arbūzų uogienė
su medumi.

Kito ketvirtadienio numeryje ieškokite saldžių
daržovių patiekalų.

Parengta pagal Rimą Marcin kevičienę

Turbūt visi pripažinsime, kad mūsų kulinariniai sugebėjimai, gaminant dar-

žoves, dažniausiai apsiriboja salotomis, sriubomis, garnyrais ar ant rai siais

patiekalais. Tačiau daržovės gali būti ir puikiausias gardėsis prie puodelio

arbatos.
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Britai ieško būdų, kaip atbaidyti emigrantus

Valstybės neveiksmingai kovoja su korupcija    

Rusija didina karinį aktyvumą 

Parama nukentėjusiesiems nuo viesulo

Vilnius (BNS) – Lietuvai sie kiant
įsivesti eurą, bus imamasi fiskalinių
ir administracinių prie mo nių, kad
būtų suvaldytas infliacijos augimas, –
pareiškė premjeras Algir das Butke vi -
čius. Dar neseniai jis tikino atvirkš-
čiai – kad siekdama euro, šalis nesi-
ims jokių dirbtinių priemonių. Dabar
jis sako, jog darbo grupė, at sakinga už
mokesčių per žiūrą, pateiks tam tik-
ras priemones, kaip elgtis protingiau,

kad viešajame sektoriuje nebūtų pri-
imti sprendimai 2013 ir 2014 m., kurie
galėtų per mokestines lengvatas dar
padidinti infliaciją. Infliacija yra vie-
nas Mas trichto kriterijų, kurių Lie -
tuva kol kas nevykdo. Sausio 25 d.
prem jeras pareiškė, jog Lietuva sieks
įsivesti eu rą 2015 m., tačiau dirbtinių
prie  mo nių reguliuoti infliaciją nebus
im tasi. 

Lietuva mažins infliaciją 

Vilnius (BNS) – Europos Par -
lamento Konstitucinių reikalų komi-
tetas siūlo mažinti Lietuvai tenkantį
europarlamentarų skaičių – jei pro-
jektui būtų pritarta, nuo 2014 metų
Lietuvoje būtų renkama nebe 12, o 11
europarlamentarų. Kai kurioms vals-
tybėms tenkantį europarlamentarų
skaičių siūloma mažinti atsižvel-
giant į Kroatijos prisijungimą prie
Eu ropos Sąjungos (ES). Kroatijai

Europos Parlamente numatyta taip
pat 11 vietų. Europarlamentaro Al -
girdo Saudargo teigimu, Lietuvai ne -
išvengiamai teks atsisakyti bent vie-
nos vietos, o dėl sumažėjusio gyven-
tojų skaičiaus jų galėtų būti atimta
dar daugiau. Statistikos departamen-
to duomenimis, gyventojų skaičius
per dešimtmetį sumažėjo maždaug
puse milijono.

Siūloma mažinti Lietuvos europarlamentarų skaičių 

Vilnius (ELTA) – Sergamumas
gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis Lietuvoje auga,
gripo epidemijos jau paskelbtos de -
vy niolikoje šalies miestų ir rajonų.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
duomenimis, gripo epidemijos pa -
skelb tos Prienų, Rokiškio rajonuose,

Kauno mieste ir rajone, Kėdainių,
Ra seinių, Kaišiadorių rajonuose,
Kazlų Rūdoje, Alytaus mieste, Telšių,
Jonavos, Lazdijų, Radviliškio rajo-
nuose, Šiaulių mieste, Panevėžio
mieste ir rajone, Joniškio, Marijam -
polės, Ukmergės rajonuose, Klaipė -
dos mieste ir Rietave.

Gripo epidemijas jau paskelbė 21 miestas ir rajonas

Gydytojai tikisi dėmesio senoms problemoms 

Washington, DC (ELTA) – JAV
Kovos su korupcija organizacijos
atliktas tyrimas rodo, kad daugiau
nei du trečdaliai valstybių, įskaitant
didžiausias pasaulyje ginklų tiekė-
jas, taiko netinkamas apsaugos prie-
mones, kad būtų užkirstas kelias
korupcijai gynybos srityje. Vokietija
ir Australija yra vienintelės iš 82
šalių, įtrauktų į organizacijos
„Trans  parency International” tyri-
mą, turinčios stiprius kovos su ko -
rupcija mechanizmus.

57 valstybėse – beveik 70 proc. –
veikia silpna kontrolė dėl korupcijos.
Tyrime šalys buvo vertinamos atsi-
žvelgiant į parlamento vadovavimą
gynybos politikai ir gynybos fir-
moms taikomus reikalavimus. 

Ginklų eksporte pirmaujančių –
Kinijos, Rusijos ir Izraelio – bei
importuotojų: Indijos, Jungtinių
Ara bų Emyratų, Sin ga pūro, Tai lan -
do ir Turkijos – gynybos sektoriai
turi didžiausią korupcijos riziką. 

Anot tyrimo autorių, „kritinė
korupcijos rizika” būdinga devy-
nioms šalims – Alžyrui, Angolai,
Kamerūnui, Kongo Respublikai,
Egip tui, Eritrėjai, Libijai, Sirijai ir
Jemenui, nes jos neturi pagrindinių
atskaitomybės vertinimo priemonių.
Mažiausia korupcijos rizika yra JAV,
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir
Pietų Korėjoje, o į vidutinės rizikos
grupę patenka Prancūzija, Ispanija,
Italija ir Lenkija.  

Vilnius (Alfa.lt) – Prie Pran -
cūzijos ambasados Vilniuje sausio 29
d. asociacija „Dešiniosios minties
cen tras” ir Jaunųjų krikščionių de -
mokratų organizacija išreiškė para-
mą už tradicinę šeimos sampratą
pasisakantiems prancūzams. Išreikš -
dami solidarumą piketo da lyviai atsi-
nešė prancūzų vėliavą ir plakatus,
kuriuose raginama „Ne atiduoti pa -
skutinės šeimos Bastilijos” ir apginti
tradicinės šeimos institutą.

Surengtas mitingas už tradicinę šeimą 

Lietuvos bibliotekose 230,000 naujų leidinių

New York (BNS) – Jungtinių
Vals tijų Senatas pritarė siūlymui
skirti 50 mlrd. dol. nukentėjusie-
siems nuo viesulo „Sandy”. Tropinis
ciklonas, smogęs rytinei JAV pakran-

tei naktį į 2012 m. spalio 30-ąją, nusi-
nešė daugiau nei 120 žmonių gyvy-
bių. JAV Senatas patvirtino įstatymo
projektą, dabar jį turi pasi rašyti ša -
lies prezidentas Barack Obama.

Vilnius (BNS) – Lietuvos kultū-
ros ministerija pranešė, kad praėju-
siais metais šalies bibliotekos įgijo
per 230,000 naujų dokumentų – spau-
dinių, vaizdo ir garso, elektroninių
bei kitų dokumentų. Tai beveik
120,000 dokumentų daugiau negu
2011 m. Apie 77 proc. visų įgytų doku-
mentų sudarė grožinė literatūra ir
kalbotyros leidiniai, 8,5 proc. – visuo-
menės ir taikomųjų mokslų knygos,
beveik 8 proc. – meno, fotografijos,
filosofijos ir psichologijos leidiniai,

2,5 proc. – geografijos, biografijų ir
istorijos dokumentai. Trečdalis vie-
šosiose bibliotekos perkamų knygų
yra skirtos vaikams. Bibliotekos kas-
met įsigyja apie 91 proc. dokumentų
lietuvių kalba. Praėjusiais metais
apskričių ir savivaldybių viešosioms
bibliotekoms dokumentų fondams
atnaujinti iš valstybės biudžeto skir-
ta daugiau kaip 5,6 mln. litų. Apie 2,5
mln. litų viešosios bibliotekos gavo iš
savivaldybių biudžetų, projektų ir
rėmėjų. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lie tu -
vos gydytojų sąjungos (LGS) XIV su -
važiavimo metu patvirtintas krei pi -
masis į šalies Vyriausybę, Seimą ir
Svei katos apsaugos ministeriją, pra -
šant aiškiai suformuluoti valstybės
požiūrį į sveikatos apsaugą. LGS va -
do  vas prof. Liutauras Laba naus kas
sako, kad sveikatos apsaugos siste-
mai, palyginti su kitomis sritimis,
ski riama tikrai nepakankamai dė -
mesio, todėl gydytojai iškėlė opiau-
sius klausimus ir tikisi, kad jų spren-
dimas bus įtrauktas į Vyriau sybės

prog ramą. Svar bus papildomo sava-
noriško sveikatos draudimo sistemos
įdiegimas. LGS savo kreipimesi ragi-
na Vyriausybę nustatyti realius pas -
laugų įkainius, atitinkančius realias
sąnaudas, taip pat  panaudoti ekono-
minius svertus, skatinančius darbda-
vius ir darbuotojus kaupti lėšas savo
sveikatai. Daugelį sveikatos sistemos
darbuotojams svarbių dalykų: gydy-
tojų darbo krūvių, darbo laiko, apmo-
kėjimo bei kitus aktualius darbo san-
tykių klausimus LGS ragina spręsti
sudarant  kolektyvinę sutartį. 

Ryga (BNS) – Rusija pastaruoju
metu didina karinį aktyvumą Bal -
tijos jūros regione, nurodoma Lat vi -
jos ministro pirmininko Valdis Dom -
brovskis pranešime apie Lat vijos
nacionalinį saugumą. Pernai Latvija
ir toliau palaikė pragma tiš kus ir
pagarbą rodančius santy kius, ta čiau
Rusijos karo lėktuvai, ypač bombone-
šiai, dažniau skraidė virš Baltijos
jūros, pažymima pra nešime, kurį ke -
tinama pateikti parlamentui. Be to,
Rusijos karinio jūrų laivyno Baltijos
laivynas šiame regione su rengė kele-
tą rimtų karinės taktikos pratybų. Rusijos povandeninis laivas.

Scanpix nuotr.

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Bri tanijos valdžia svarsto galimybę
pradėti visuotinę kampaniją, siekda-
ma per spėti Bulgarijos ir Ru munijos
emigrantus apie gyvenimo Di džio jo -
je Britanijoje sunkumus. Prašo jų ne -
vykti į Didžiąją Britaniją, nes čia
nuo lat lyja lietus, o darbo mažai, be
to, jis prastai apmokamas. Tokia

kam panija siekiama sukurti neigia-
mą Britanijos įvaizdį Bul garijos ir
Rumunijos emigrantams. Apie tokią
priemonę susimąstyta kaip tik tada,
kai baigia galioti draudimas gyventi
ir dirbti Di džio joje Britanijoje šių
dvie jų šalių piliečiams, kuriems iki
šiol buvo taikomos griežtos kvotos. 

JAV organizacijos savo darbuotojus iš Rusijos
kelia į Lietuvą

Maskva (AFP-BNS) – Dvi de mo -
kratiją palaikančios JAV nevyriausy-
binės organizacijos išgabeno iš Ru -
sijos kelis savo darbuotojus iš jų šei-
mas, baimindamosi persekiojimo,
kai ši šalis priėmė naują valstybės iš -
davystę apibrėžiantį įstatymą, sausio
30 d. paskelbė įtakingas šalies verslo

laikraštis. Nacionalinis demo kra -
tijos institutas ir Tarptautinis res-
publikonų institutas į Lietuvą perkė-
lė septynis savo darbuotojus, dirbu-
sius Rusijoje, nes neatmeta galimy-
bės, kad jie gali būti apkaltinti vals-
tybės išdavyste, rašo dienraštis
,,Kom  mersant”.

Prancūzijos kariai užėmė Kidalį

Bamako (AFP-BNS) – Pran cū -
zijos kariai sausio 30 d. įžengė į
Kidalį – paskutinę islamistų tvirtovę
šiaurės Malyje, dar neužimtą per žai-
bišką Paryžiaus vadovaujamų pajėgų
puolimą, tačiau gaunama praneši-
mų, kad radikalieji kovotojai persi-
grupavo atokiose kalvose netoli sie-

nos su Alžyru. Kariai pasiekė Kidalį
praėjus kelioms dienoms po to, kai
buvo užimti Gao ir Tombuktu mies-
tai. Paryžius tikisi užbaigti tris sa -
vaites trukusį puolimą ir perduoti
šią misiją jungtinėms Afrikos pajė-
goms.

Protesto akcija prie Prancūzijos ambasa-
dos. Karolio Kavolėlio nuotr.
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Iranas nutraukė naftos ir dujų
eksportą į Europos Sąjungos šalis, at -
sakydamas į Europos valstybių ir
JAV šaliai paskelbtas sankcijas. Ira no
naftos ministerija pareiškė, kad naf-
tos ir dujų embargas galios tol, kol ES
peržiūrės politiką Irano atžvilgiu.
Nepaisant ES ir JAV paskelbtų sank-
cijų, galiojančių jau beveik me tus,
Irano naftos tiekimas nenutrūko.
Priešingai, Iranas pasi rašė keletą su -
tarčių su užsienio bendrovėmis dėl
naftos ir dujų eksporto. Praėjusių me -
tų vasarį Iranas sustabdė naftos ir
dujų tiekimą Prancūzijai ir Didžiajai
Britanijai. 

***
Referendumas dėl galimybės sta-

tyti antrąją atominę jėgainę Bul ga -
rijoje, kuris buvo pirmasis šioje šaly-
je nuo komunistinio režimo žlugimo
1989 m. sausio 27 d., nepritraukė pa -
kankamai balsuotojų, kad būtų pripa-
žintas įvykusiu. Ga lu tiniai balsavu-
sių piliečių skaičia vimų rezultatai
rodo, kad savo valią pareiškė tik 20,5–
21,8 proc. regis truotų rinkėjų – apie
trečdalis iš 4,35 mln. žmonių, reika-
lingų, jog referendumas būtų pripa-
žintas galiojančiu. 

***
Statomų gyvenamųjų namų skai-

čius Prancūzijoje 2012 m., palyginti su
metais anksčiau, sumažėjo 19,6 proc.
Tai rodo Būsto ministerijos pa skelbti
duomenys. Išduotų gyve namų jų na -
mų statybos leidimų skaičius sumažė-
jo 7,7 proc. iki 429,851. Vien ketvirtąjį
ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotar-
piu metais anksčiau, statomų namų
skaičius sumažėjo 30,1 proc., o išduo-
tų leidimų skaičius smuko 24,8 proc.
Per ankstesnius tris ketvirčius smu-
kimas buvo gerokai mažesnis ir ne -
viršijo 1,9 proc. 

***
Rusijos statistikos žinybos „Ross -

tat” duomenimis, 2012-aisiais šalyje
pagaminta 97,7 mln. dekalitrų degti-
nės – 13,2 proc. daugiau nei 2011 m.
Alaus gamyba sumenko 2,1 proc. iki
974 mln. dekalitrų. Konjako, brendžio
rūšies gėrimų gamyba išaugo 20,4
proc. iki 9,8 mln. dekalitrų, vyno – su -
mažėjo 9,2 proc. iki 36,7 mln. dekalit-
rų.

***
Latvijos dujų rinkos monopoli-

ninkė „Latvijas gaze” pirmajam metų
pusmečiui 4–6 proc. sumažino gamti-
nių dujų kainas buitiniams vartoto-
jams. Kainos buitiniams vartotojams
apkarpytos atsižvelgus į numatomą
tarifų pramonės vartotojams mažėji-
mą vasario-kovo mėnesiais. 

***
JAV interneto milžinė „Yahoo!”,

lankomiausio JAV interneto tinklala-
pio savininkė, 2012 m. padidino gry-
nąjį pelną daugiau kaip tris kartus –
nuo kiek mažiau nei 1,049 mlrd. JAV
dol. 2011 m. iki kiek daugiau nei 3,945
mlrd. JAV dol. Įplaukos padidėjo nuo
4,381 mlrd. iki 4,468 mlrd. JAV dol. Per
2012 m. įmonė išpirko 126 mln. savo
akcijų už 2,2 mlrd. JAV dol. Nuo metų
pradžios „Yahoo!” akcijų kursas
paūgėjo 2,1 proc.

***
Vokietijos bankų priežiūros insti-

tucija (BaFin) pradėjo patikri nimą

keturiuose šalies bankuose, kurie įta-
riami tarptautinėmis ma nipu liaci -
jomis, susijusiomis su pa lūkanų nor-
momis. Į priežiūros in stancijų akiratį
pateko ir tokie finansų milžinai kaip
„Deuts che Bank” ir „Portigon”. Ba -
Fin žinovai įtaria, kad bankai mani-
puliavo Europos tarpbankinės rinkos
palūkanų norma ,,Euribor”. ,,Euri -
bor” – tai vidutinė Europos tarpban-
kinės rinkos palūkanų norma, kuria
bankai pasiruošę paskolinti lėšų
eurais kitiems bankams. 

***
Japonijos automobilių pramonės

milžinė „Toyota Motor Corp.” susi-
grąžino pasaulio automobilių pramo-
nės pirmaujančios vardą. 2012 m.
„Toyota” visame pasaulyje pardavė
9,7 mln. automobilių, tai yra 22,6 proc.

daugiau nei per 2011 m. Taigi Ja po -
nijos susivienijimui pavyko ap lenkti
JAV automobilių milžinę „Ge neral
Motors”, kuri 2012 m. pardavė 9,29
mln. automobilių. 2013 m. „To yota”
ke tina padidinti pardavimų ro diklį
iki 9,91 mln. automobilių, nes tikisi
išplėsti pardavimus JAV rinkoje. 

***
Europos Laisvosios prekybos aso-

ciacijos teismas sausio 28 d. pripažino
teisėtu Reikjaviko atsisakymą atly-
ginti Didžiajai Britanijai ir Nyder -
landams apie 5 mlrd. dol. už 2008 m.
subankrutavusio islandų banko sko-
las. Žinovų manymu, teismo sprendi-
mas padės Islandijos ekonomikai atsi-
gauti ir prisijungti prie Europos
Sąjungos, taip pat turės teigiamos įta-
kos jos skolinimosi reitingui. 

***
Kas trečias Europos Sąjungos

gyventojas neturi asmeninių santau-
pų, o pusė Ispanijos ir Italijos piliečių
šiuo metu gyvena už lėšas, atidėtas
,,juodai dienai”. Tokius apklausos
duo menis sausio 30 d. skelbia BBC.
Liuksemburgas užima pirmą vietą
ES pagal santaupas turinčių gyvento-
jų skaičių – 89 proc., o Rumunija –
paskutinę (48 proc.). Labiausiai savo
banko sąskaitomis patenkinti Nyder -
landų ir Vokietijos gyventojai, kurie
sudaro atitinkamai 47 ir 46 proc. visų
šalies gyventojų. O labiausiai nepa-
tenkinti čekai (38 proc.) ir italai bei
ispanai (po 36 proc.).

***
Išaugus išlaidoms, didžiausios

pasaulyje interneto mažmenininkės
,,Amazon.com” grynasis pelnas ket-
virtąjį ketvirtį sumažėjo 45 proc.
Pelnas smuko nuo 177 mln. JAV dole-
rių, arba 38 centų akcijai, tuo pat lai-
kotarpiu metais anksčiau iki 97 mln.
JAV dolerių, arba 21 cento akcijai.
„Amazon” įplaukos padidėjo 22 proc.
– nuo 17,43 mlrd. iki 21,27 mlrd. JAV
dol. 

Parengta pagal BNS, ELTA, Delfi.lt

Lietuvos finansų ministras žada,
kad Lietuvai įsivedus bendrą Euro -
pos Sąjungos (ES) valiutą, didės ir gy -
ventojų pajamos. Rimantas Šadžius
ti kina, jog įprastas kainų augimas,
įvedant eurą, nėra nesusijęs su ben-
dros ES valiutos įvedimu. Tam tikras
ekonominis raidos paspartėjimas, ku -
rį galbūt sukels valiutos pasikeiti-
mas, turės įtakos pirkėjų ir gamintojų
lūkesčiams. Tas ekonominis paspar-
tėjimas gali išprovokuoti tam tikrą
kainų augimą. O kainų augimas tik-
rai nebus kenksmingas valstybei, jei -
gu realios žmonių pajamos tuo pat
metu taip pat augs. 

***
Lietuva tarptautinėse finansų

rinkose sausio 28 d. sėkmingai išplati-
no 400 mln. eurų (1,381 mlrd. litų) no -
mi nalios vertės obligacijų, kurios
papildys 2018 m. išperkamą emisiją.
Išplatintų obligacijų pelningumas yra
2,631 proc., o išleidimo kaina lygi
110,27 proc. jų nominaliosios vertės.
Naujos obligacijos papildys 2007 m.
spalį išplatintą 600 mln. eurų (2,072
mlrd. litų) ir pernai balandį iki 1
mlrd. eurų (3,453 mlrd. litų) jau papil-
dytą emisiją, kurios metų palūkanos
(kuponas) yra 4,85 procento. Finansų
ministerijos tei gimu, papildomos ob -
ligacijos bus apmokamos 2013 m. va -
sario 7 d., gautos lėšos bus naudoja-
mos biudžeto deficito finansavimui,
įskaitant skolų grąžinimą. Lietuvos
Vy riau sybė kovo pradžioje turės iš -
pirkti 2003 m. išleistą ir 2004 m. papil-
dytą 1 mlrd. eurų (3,45 mlrd. litų)
euro obligacijų emisiją. 

***
Bankas „UniCredit” traukiasi iš

Lietuvos. Iki metų vidurio bankas
žada uždaryti visus skyrius Lietu -
voje. Paslaugas klientams žadama ir
toliau teikti iš Latvijos. Šiuo metu
grupės atstovybių yra visose Baltijos
valstybėse – Latvijoje (Rygoje) yra įsi-
kūrusi grupės centrinė būstinė, Esti -
joje (Taline) ir Lietuvoje (Vilniuje)
veikia du banko skyriai; Lietuvoje
taip pat veikia du verslo klientų ap -
tarnavimo padaliniai (Klaipėdoje ir
Kaune).

***
Naujos Visagino atominės elekt-

rinės (VAE) projekto ekonominiai
skaičiavimai ir naudingumas bus ži -
nomi kovo pabaigoje, – sako premje-
ras Algirdas Butkevičius. Jis tei gia,
kad skaičiavimai vėliau bus pateikti
ir galimoms projekto partnerėms. Jo
teigimu, Baltijos šalių atstovai labiau-
siai pasigedo VAE projekto ekonomi-
nio įvertinimo. 

***
Vyriausybė nutarė finansinių

sun kumų kamuojamai „Sodrai” su -
teikti dar vieną – iki 914 mln. litų
paskolą. Ji bus suteikta iki 2021 m.
gruodžio 20 d. už 4,3 proc. metų palū-
kanų. Paskolą „Sodra” pradėtų grą -
žin ti nuo 2021 m. „Sodros” teigimu,
jos skolinimosi poreikis šiemet sieks
2,684 mlrd. litų – šią sumą planuojama
finansuoti Vy riausybės ir komercinių
bankų paskolomis. 2013 m. duomeni-
mis, „Sodra” iš Vyriausybės buvo
paėmusi 8,477 mlrd. litų, iš komerci-
nių bankų – 1,5 mlrd. litų paskolų, o
bendra jos skola suma siekė 9,977
mlrd. litų. 

***

Daugiausiai mokesčių į valstybės
biudžetą pernai sumokėjo naftos susi-
vienijimas „Orlen Lietuva”, daugiau
kaip du kartus aplenkęs antroje vieto-
je esančią tabako gaminių bendrovę
„Philip Morris Baltic”. Vals tybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) duome-
nimis, „Orlen Lietuva” pernai sumo-
kėjo 1,338 mlrd. litų, o „Philip Morris
Baltic” – 525,981 mln. litų mokesčių ir
kitų įmokų. Trečioje vietoje buvo
alkoholio importo ir prekybos ben-
drovė „Mineraliniai vandenys”, kuri
pernai sumokėjo 470,491 mln. litų mo -
kesčių, ketvirtoje    – dujų importo ir

prekybos bendrovė „Lietuvos du jos”,
kurios sumokėtų mokesčių su ma
siekė 397,967 mln. litų, penktoje –
386,44 mln. litų mokesčių sumokėjusi
naftos produktų mažmeninės preky-
bos bendrovė „Statoil Fuel & Retail
Lietuva”. 

***
Lietuvos statistikos departamen-

tas praneša, kad pernai gruodį, paly-
ginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu,
žemės ūkio produktų supirkimo kai-
nos padidėjo 9,5 proc. Įtakos tam turė-
jo padidėjusios augalininkystės bei
gyvulių ir gyvulininkystės produktų
supirkimo kainos – atitinkamai 18,4
ir 4,7 proc.. Labiausiai brango grūdai
ir kiaušiniai. Labiausiai pabrango
kvietrugiai – 39,1 proc., kviečiai – 27,6,
miežiai – 21,9, javų mišiniai – 21,1, ku -
kurūzai – 21, augalai, skirti perdirbti,
– 12,7, rugiai – 11,9, bulvės – 11,7, dar-
žovės – 9,8,  ankštiniai augalai – 7,7,
avi žos – 3,2, o atpigo vaisiai – 17,4 ir
grikiai – 14,2. Iš gyvulių ir gyvulinin-
kystės produktų padidėjo kiaušinių –
28,2 proc., kiaulių – 8,4, galvijų – 4,7,
paukščių – 3,8, natūralaus pieno – 0,5,
o sumažėjo avių ir ožkų – 10  proc. –
supirkimo kainos.

***
Išjungus antžeminę analoginę te -

leviziją nesulaukta šuolio Lietuvos
mokamos televizijos rinkoje – klientų
skaičius padidėjo nežymiai, nes dau-
guma gyventojų įsigijo televi zijos
prie dėlius ir toliau renkasi nemoka-
mus televizijos kanalus. Per paskuti-
nį praėjusių metų ketvirtį labiausiai
klientų pagausėjo tuose miestuose,
kurių gyventojai iki šiol naudojosi
kolektyvinėmis antenomis. 

***
Pernai Lietuvos statybos įmonės

savo jėgomis atliko darbų už 6,4 mlrd.
litų. Įvertinus kainų įtaką, tai sudarė
6,3 proc. mažiau darbų nei 2011 m.
Pastatų statybos darbų atlikta 6 proc.,
o inžinerinių statinių statybos darbų
– 6,6 proc. mažiau nei 2011 m. Iš -
ankstiniais Statistikos departamento
duomenimis, 2012 m. pastatyta 5,2
tūkst. butų – tai 3 proc. daugiau nei
2011 m.. 64 proc. visų pastatytų butų
buvo individualiuose namuose, dau-
giabučiams namams teko 36 proc. Pa -
gal pastatytų butų skaičių tarp
Lietuvos miestų toliau pirmauja
Vilnius.

,,Orlen Lietuva’’. 

,,Toyota” automobiliai.  ELTA nuotr.



RAMUNĖ LAPAS

Karolis Žukauskas (kūrybinis slapyvardis Gint

Aras) ,,Draugo” skaitytojams pažįstamas kaip roma-

no ,,Finding the Moon in Sugar” (2009 m.) autorius.

Jo mažesni kūriniai nuolat pasirodo JAV ir Lietuvos

periodikoje. Pastarieji mėnesiai Karoliui atnešė du

įdomius projektus: jis pradėjo redaguoti internetinio

žur nalo ,,The Good Men Project” vedybinio gyveni-

mo skyrių bei buvo pakviestas skaityti pranešimą va -

sarą Vilniuje vyksiančiame tarptautiniame jaunųjų

rašytojų seminare ,,Summer Literary Seminars”.

Įkur tas iš Sankt-Peterburgo, Rusijoje, kilusio disiden-

to Mikhail Iossel, seminaras rengiamas triskart per

metus skirtingose vietose (be Vilniaus, jis dar vyksta

Montreal, Kanadoje ir Kenijoje), siekiant suburti ang -

liškai rašančius literatus, jaunus rašytojus, suteikti

galimybę jiems pasidalinti mintimis ir susipažinti su

vienas kito darbais. Mes būtinai paprašysime Karolio

papasakoti savo įspūdžius iš šio renginio, kuris vyks

Lietuvos sostinėje liepos-rugpjūčio mėnesiais. O

šiandien kalbamės apie iššūkius ir problemas, su ku -

riais jis susiduria darbe – redaguojant ir rašant vy -

rams skirtame žurnale ,,The Good Men Project” bei

tęsiant (jau dešimtus metus) dėstytojavimą Morton

College, Cicero, IL. 

– ,,The Good Men Project” – koks tai žurnalas ir
kokie keliai atvedė į jį?

– ,,The Good Men Project” įsteigėjas – versli-
ninkas ir rašytojas Tom Matlack. Projektas gimė iš
jo aistringo noro įžiebti visuotinį pokalbį apie tai,
ką reiškia būti geru vyru šiuolaikinėje visuomenė-
je. Apie žurnalą buvau girdėjęs, ir kai per ,,Twitter”
pamačiau skelbimą, kad jie ieško redaktoriaus,
pasiteiravau. Man paskambino leidėja Lisa Hickey,
ir po dviejų savaičių buvau pasamdytas redaguoti
vedybinio gyvenimo skyrių. Niekada nebūčiau
pagalvojęs, kad užsiimsiu tokia tema! Aš apgyniau
magistro laipsnį meno srityje (MFA) Columbia
University, tad leidėjai tikisi, jog pritrauksiu jaunų
autorių, kuriems būtų įdomu rašyti šeimyninio
gyvenimo temomis. Nežinau, ar man tai pavyks –
praėjo tik du mėnesiai, bet aš stengiuosi. Be to, tai
gera proga rašyti pačiam, galiu bet kada paskelbti

straipsnį žurnale – man taip gyvenime dar niekada
nebuvo.

,,The Good Men Project” yra virtualus žurna-
las, jame dirba apie 20 redaktorių. Išsilaiko jis iš
reklamų. Skaitytojų nuolat daugėja. Šiuo metu per
parą žurnalo svetainę aplanko 96,000 žmonių. Mūsų
vyr. redaktorė sako, kad tai nedaug, ir tikisi, jog
greitai skaitys 147,000. 52 proc. skaitytojų yra vyrai,
daugiausia 18–49 metų amžiaus, nors yra ir vyres-
nių. Jaunesnių yra mažai. Apie 48 proc. skaitytojų –
moterys, jų amžiaus vidurkis šiek tiek didesnis.
Skaitytojų ratas, galima sakyti, tarptautinis – žur-
nalą skaito Anglijoje, Australijoje, Naujojoje
Zelandijoje, Kanadoje. 68 proc. skaitytojų vedę arba
gyvena su nuolatiniu partneriu, 59 proc. turi vieną
ar daugiau vaikų, didesnė dalis – 82 proc. – su aukš-
tuoju išsilavinimu.

– Kuo ,,The Good Men Project” skiriasi nuo kitų
vyrams skirtų leidinių?

– Mane asmeniškai jis patraukė tuo, kad leidžia
vyrui atvirai save išreikšti. Ne  įrodinėti kažkam,
kad esi didvyris, kad viską supranti, viską moki,
kad niekas neerzina – tokių paraiškų pilni ,,GQ” ir
kitų leidinių straipsniai. Populiarių žurnalų, TV
laidų pašnekovai dažniausiai yra sportininkai,
politikai, verslininkai, t. y. vyrai, kurie ,,kažką pa -
sie kė gyvenime”. Bet tai mažumų mažuma. Ir tuose
pokalbiuose jie turi įrodyti, kad viskas taip, kaip

jūs galvojate – kitaip jūs
į mane nekreipsite jokio
dėmesio! ,,The Good
Men Project” leidžia vy -
rui, kuris, galiu pasaky-
ti, dabartinėmis vi suo -
menės sąlygomis yra vi -
siškai apakęs, iš tikrųjų
pareikšti: ,,Aš nieko ne -
suprantu, nežinau ką
da ryti, nežinau, kur
kreiptis, su manimi nie-
kas nekalba, manęs nie-
kas nesupranta… Žo -
džiu, man paprasčiau-
siai ‘šakės’!” Iš tokių
žie žirbų įsiliepsnoja la -
bai įdomūs pokalbiai.  

Kas man patinka –
čia rašantys žmonės nė -
ra iš vieno sluoksnio,
nė ra vieno tipo. Tai
žmo nės iš kiekvieno pa -
saulio kampo ir atstovai
visokių nuomonių. Rašo
profesionalai. Gauname
gerų laiškų, ne tik iš
vyrų. Rašo daug mote-
rų, ir labai įdomiai.
Apie kiekvieną gyveni-
mo atvejį. Pvz., straips-
nis ,,Nice Guys Commit
Rape Too”, paskelbtas
lapkričio 30 d., įžiebė
rimtą diskusiją apie tai,
ar prievartautojas gali
būti ,,geras vaikinas”,
ar visuomenė su dabar

vyraujančia sekso kultūra turi prisiimti atsakomy-
bę už tokius ,,atsitiktinio” išprievartavimo atvejus.
Kitur tokių straipsnių nebūna.

Mano darbas žurnale yra dviejų krypčių: aš
redaguoju skyrių ir pats rašau. Rašau ne tik apie
vedybinį gyvenimą, rašau apie dabartinių vyrų
nuotykius, mąstyseną. Tie rašiniai spausdinami ki -
tuose skyriuose. Pasirodo, šiuolaikinės visuomenės
vyrai jaučiasi visiškai paklydę, neįvertinti ir jiems
sunku rasti gyvenimo tikslą. Kodėl? Man labai
įdomu, ar galima į šį klausimą atsakyti.

– Ar tokio skyriaus redagavimas daro įtaką Tavo
paties vedybinio gyvenimo suvokimui? Ir atvirkščiai, ar
padeda asmeninė patirtis įsigilinti į kitų žmonių proble-
mas?

– Jau galiu pasakyti, kad mano žmona kitaip į
mane reaguoja: ji žino, kad galiu ką nors parašyti!

O jeigu rimtai, mes atviriau dabar pasišnekame
apie mūsų vedybinį gyvenimą, apie vaikus, apie
pinigus. Pasidarė aišku: jeigu aš ieškosiu kitų žmo-
nių paslapčių, savąsias turiu greitai paslėpti arba
kažkaip su jomis susitaikyti. Mūsų buitinės proble-
mos nepasikeitė, bet mes kitaip į jas žiūrime.
Pagrindinė problema, kurią labai greitai pastebė-
jau – tie, kurie tarpusavyje nesugyvena, skundžiasi
vienu dalyku: niekas manęs neklauso, niekas
manęs namuose negirdi! Aš išreiškiu savo norus,
bet niekas jų nepriima – taip kalba ir žmona, ir
vyras. Maža to, tą patį sako psichologai! Vienas psi-
chologas man prisipažino, kad jam taip įkyrėjo
šitos kalbos, jog jis net nori keisti profesiją!
Nežinau, kokia to priežastis – ar mūsų visuomenė
mus moko savanaudiškai žiūrėti į gyvenimą? Ar
mes taip paskendę kažkokiame moderniame atsi-
skyrime, kad negalime išgirsti, ką kiti žmonės
sako? Gal gyvenimo įtampa dabar tokia didelė, kad
žmonėms sunku su kitais kalbėtis, jie užsidaro?
Man visa tai – labai įdomūs filosofiniai ir psicholo-
giniai klausimai. Laukiu, ką kiti parašys, aš savo
nuomonę irgi išreiškiu. Gal per šituos pokalbius
kas nors paaiškės. 

– Galbūt toks pasimetimas susijęs su nusisukimu nuo
klasikinės literatūros – populiarioji kultūra gyvenimo pras-
mės klausimų nekelia...

– Taip, kažkada dalis visuomenės išmetė ,,šalti-
nį”... Čia gali būti vienas iš atsakymų. Aš pats daug
esu išmokęs per klasikinę literatūrą. Mano pagrin-
dinis švietimas buvo tos senos knygos. Ir ne tik
romanai, bet ir tikėjimo tekstai. Diskusijos apie tai.
Net jeigu negauni atsakymų, žinai, kad ir prieš
tūkstantį metų buvo keliamas toks pats klausimas.
Toks jausmas, kad mano klausimai labai seni. Ir ar
jie mano? Jie – mūsų! O studentai, kuriems aš dės-
tau, šito visai nejaučia. Jiems tie klausimai nauji,
ir jie jaučiasi visiškai vieni. Jie neskaito, jų tėvai
neskaitė. Rezultatas – toks paniuręs žmogus, kuris,
vieną rytą atsibudęs ir pagalvojęs apie savo gyveni-
mą, klausia: ,,Iš kur visa tai atsirado? Kaip aš iki
tokio taško atėjau?” Atsakymo, žinoma, nėra. Ir ta -
da jis geria tabletes bei eina pas psichologus. 

Mūsų žurnalas bando būti katalizatoriumi –
pradėti rimtesnį pokalbį. Mes ieškome klausimų ir
žmogaus, kuris nebijo jų užduoti. Stengiamės su -
kurti atmosferą, kad žmonės viešumoje nebijotų sa -
ve išreikšti. Priimame ir anoniminius straipsnius,
nes, mūsų manymu, žmogaus vardas nėra toks
svar bus, kaip jo mintys ir jo klausimai. Mes galbūt
patys nežinome sprendimų, bet norime pokalbių.

– Karoli, Tavo svetainėje ,,Liquid Ink” (http://gint-
aras.com) perskaičiau sarkazmo pilnas ,,instrukcijas” stu-
dentams – temas rašiniams (,,Essay Prompts for Con -
temporary College Students”, 2012 m. gruodžio 1 d.). Ar
iš tikrųjų padėtis mokykloje tokia bloga?

– Yra žmonių, kurie, pasižiūrėję į tuos klausi-
mus, supras, kad jis čia erzina, tyčiojasi iš mūsų.
Galbūt supras, kad reikia kitaip žiūrėti į gyvenimą.
Bet tokių – mažuma. Dauguma pareikš: ,,Aš negaliu
dabar savo darbo atlikti, ką man daryti?” Aš neži-
nau! Paklaus: ,,Kaip tu gali man padėti?” Niekaip.
Buvo užduotis, praėjo terminas, ji neatlikta – vis-
kas! Studentai galvoja, kad aš kažkaip galiu jų atei-
tį sukurti. Jokios asmeninės atsakomybės, visuo-
met kažkas kitas kaltas: tėvai,  valdžia, mechani-
kas, kuris automobilio nepataisė... Tie žmonės, su
kuriais dirbu, kitaip žiūri į gyvenimą, nei mano
karta žiūrėjo. Būdamas studentu aš supratau, kad,
jeigu gaunu tvarkaraštį, turiu su juo susipažinti,
turiu žinoti, kas ten parašyta!

– Kas tuomet laiko koledže? Profesinis idealizmas?
Viltis, kad kažko galima išmokyti?

– Anksčiau buvo vilties. Dabar pripratau prie
to absurdo. Klausi, kas įdomu, kas patinka. Sako –
sportas, krepšinis. Puiku! Paskaitykim apie krepši-
nį. Na, gal tik rungtynių rezultatą supras. Bet
straipsnio šerdies, ką ten žurnalistas nori pasakyti
– ne. Ir visuomet teiraujasi: ,,Ką aš turiu parašyti,
kad gaučiau gerą pažymį?” Sakau: ,,Noriu, kad
sugalvotum kažką pats. Kad perskaitytum knygą,
suprastum, jog autorius siekia ja tau kažką pasaky-
ti. Tada kad savo mintis prie jo minčių prilipdytum
ir ką nors man parašytum”. Reakcija: ,,Tai kokį
pirmą žodį aš čia turiu parašyti?” 

Skirtumas tarp kitų ir manęs yra toks, kad aš
pripažįstu, kad tai absurdas ir blaiviai į jį žiūriu.
Kartais pasitaiko studentų, kurie nori paimti tai,

12 2013�SAUSIO�31,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

KAS PENI RAŠYTOJĄ?

Karolis Žukauskas. 

Nukelta į 14 psl.



tiems, įvairių kraštų rūbus dėvin-
tiems „emigrantams”. Menu tik: „Ici
Maroko, ici Maroko, visi Marokan va -
žiuot, šok... Karštoka... neapsimo-
ka...”

1947 m. birželio 18 d. Gross He se -
pe „Šatrijos” tunto skautai surengė
skautiškus „Užgavėnių blynus”. Bu vo
suvaidinta komedijėlė „Meškerė iš
mokytojo ūsų” ir mano paruoštas
„Ka napinio triumfas”. Kanapinį vai -
di no E. Staugas, Lašininį – M. Žvi lius.

1948 m. sudariau dainų ir poezi-
jos istorinę pynę „Lietuva”. Dainų
pos mai: „Kur banguoja Nemunėlis”,
„Ten Vytautas Didis garsiai viešpata-
vo”, „Oi varge, varge, vargeli mano”,
„Kelkis, kelkis, berneli”, „Jie išėjo tė -
vynei parnešti laisvę”, „Už Ra sei -
nių”, „Iš rytų šalelės”, „Marija, Ma -
rija”, „Lakštingalėle, linksmas pauk -
šteli”, „Užtrauksim naują giesmę bro-
liai”. Panaudotos šių poetų eilės: B.

Brazdžionio, J. Aisčio, A. Ba ranaus -
ko, A. Miškinio, P. Babicko, Maironio.
Tai mano mintinai mokėtų eilėraščių
posmai. Kun. P. Kirvelaitis pynę gyrė,
ir tai mane skatino ir daugiau py nių-
montažų supinti.

„Lietuvą” su ateitininkais sceno-
je parodėme 1948 m. per Vasario 16-tos
minėjimą. Brolio paprašytas, siun -
 čiau ir Belgijos lietuviams Va sario 16-
tosios minėjimui. Pynė buvo atlikta
dar 1948 m. rudenį per moks leivių
ateitininkų studijų dienas Diep holz
stovykloje. Panaudojome ir Ame -
rikoje, Dainavos vasaros stovykloje.
Pynė buvo atspausdinta „Muzi kos
žinių” žurnale 1954 m. balandžio nu -
meryje. 1955 m. su Detroit lie tu viais
studentais padarėme įrašą „Lie tuvių
balso” radijo valandėlei.
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SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Aš parin kau aktorius, režisavau
ir pats švelnųjį bernelį vaidinau. Tu -
rė jau nesmagumų su smarkiojo ber-
nelio pa rinkimu. Buvo du kandidatai:
Baliu kas ir Dobužinskas. Išklausiau
vieną ir kitą, Baliukas buvo smarkes-
nis, bet ne tiek balsingas. Parinkau
Do  bužinską. Premjeros rytą išgirstu,
kad mano solistas serga: 40 laipsnių
C, užkimęs. Ką daryti? Bėgu maldauti
Baliuko, kad gelbėtų padėtį. Jis krei -
vai šyptelėjo, bet sutiko. Parepeta -
vome.

Velykų linksmavakario progra -
mo je pirmoje dalyje buvo vieno veiks -
 mo scenos vaizdelis ,,DP Velykų Šai-
nas” (?), kuriame vaidino 7 da ly viai.
Tuo metu muštravojau Baliuką, nieko
nemačiau. Žinoma, prieš spektaklį
bu vo pra nešta apie Baliuko didvyriš-
kumą, o jis ir sudainavo neblogai. Kai
švelnusis dainavo apie vyšnelių sode-
lį, smarkusis žadėjo: „Mergužėle, eik
už manęs, čiūd dra dralia lia, užlaiky-
siu gražiai tave, vai kukū, vai lylia.”
O kai ir žiedą ant piršto užmovė, tė -
vams teliko atsakyti: „Jau, jau, ber -
nužėli, dabar tavo valioj.” Pilnutinė
salė ilgai plojo, mes solistai ėjom sce -
non kelis kartus. Ir atsitiko, ko nie kas
neplanavo ir nesitikėjo. Stovyk los me -
no vadovas B. Bobelis iš užku lisių pa -
ragino: „Pakartot!” Arminas pradėjo
pianinu iš pradžių. Taip ir nesusto-
jom. Paskui visi juokėsi, kad buvo
bisuota visa „opera”. Dukterį vaidino
Vl. Butkuvienė, Motiną – H. Mau -
rukienė, Tėvą – A. Plytnikas.

Pynę dar suvaidinome, kai sto -
vyk  lą lankė svečias iš Amerikos,
NCWC atstovas Kazys Baltramaitis.
Tik jau šį kartą nebisavome. 1949 m.
jau Diepholz stovykloje „Subatos

vakarėlį” dar kartą pasta tėme. 1950
m. pastatė Detroit Lietuvos vyčiai,
kiek vėliau, su papildymais – scenos
mėgėjai Cleveland ir Los An geles. Dar
ne kartą ji buvo su dai nuo ta ir suvai-
dinta moksleivių ir studentų ateiti-
ninkų stovyklose, iškylose ir šiaip
pobūviuose. Kai ant grei tųjų ne ži -
noma, kokią dainą užvesti, tik pra dėk
„kas subatos vakarėlį, oi, oi, oi”... 1956
m. pynę rotatoriui pa ruošė kun. V.
Kriš čiūnevičius, spausdino A. Ba ra -
kauskas. Leidinėlis buvo išdalintas
stu dentų ateitininkų vasaros stovyk-
loje prie Baltimore. Pynę det roitiškiai
pastatė, įtraukdami visus stovyklau-
tojus. Ją dainavome jau ir XXI šimt-
metį.

„Sekminių vainikas”

1948 m. birželio mėnesį sceną iš -
vydo A. Gustaičio pjesė „Sekminių
vai nikas’’. Režisavo B. Bobelis, sceno-
vaizdis – I. Ferdinando. Buvau gavęs
vaidmenį, bet ištiko apendicitas. Mep -
pen ligoninėje operavo chirurgas Leo -
nardas Plechavičius. Aštuonias die-
nas neleido keltis iš lovos, paskui iš -
laikė ligoninėje du mėnesius. Sakė:
„Va kali, tau reik atsiganyt.” Mat bu -
vau gerokai sulysęs. Kai grįžau į sto-
vyklą, jau buvo žinoma, kad kelsi mės
į Diepholz stovyklą. Turiu pen kias
„Sekminių vainiko” nuotraukas, jose
matyti 13 veikėjų.

Smulkesni scenos vaizdeliai

1947-ųjų Naujuosius metus suti -
kome su „Kaukių baliumi”. Daugybę
kau kių pagamino Dailės studija. Pa -
rašiau tekstus scenoje pasirodan -

Bus daugiau.

Kultūrinė veikla 
Gross Hesepe DP stovykloje 

1946–1948 m.
7

PRANAS ZARANKA

Dainų pynė „Subatos vakarėlį”, 1948.3.29.
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A. Gustaičio „Sekminių vainikas”, 1948 m. birželis.
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padės ir reikalavimas uždrausti ap -
kabas su daugiau kaip 10 šovinių.
Juk užpuolikas visuomet gali atsi -
neš ti ir daugiau negu vieną ginklą ar
net kelias greitai pakeičiamas apka-
bas. 

Statistika rodo, kad 80 proc.
nusikal tėlių perka ginklus iš priva-
čių savi ninkų, kurių dauguma yra
taip pat nusikal tėliai, nekreipiantys
jokio dėmesio į reikalaujamą „praei-
ties patikrini mą”. Nauji įstatymai ar
potvarkiai tik sudarys nepatogumų
įstatymų be silaikantiems legaliems
ginklų savi nin kams, naudojantiems
ginklus įvai  riems nekaltiems tiks-
lams. Oba ma bandymas nebus našes-

nis negu panašūs bandymai praeity-
je.

Ginklus sukontroliuoti nėra tin-
kamo sprendimo. Turbūt visi su -
pran ta, jog protingi, atsakingi pilie-
čiai turi turė ti teisę laikyti ginklą.
Ginklų ir smurto kultūra yra per gi -
liai įaugusi į ame rikiečių sąmonę.
Jei prisiminsime paskutinius vis
daž nėjančius ma sinius šaudymus,
gal suprasime, kad kokį ginklų kont-
rolės įstatymą Kongresas beišleistų,
šaudymai ir žu dynės vyks ir toliau.
Koks nors idiotas, pamišėlis, kvailys,
debilas ar ir paprastas „protingas”
nusikaltėlis visuomet atras būdą įsi-
gyti ginklą ir jį panaudoti savo tiks-
lams.

ką aš jiems galiu duoti. Visuomet
sakau: baigiau mokslus, perskaičiau
daug knygų, apkeliavau 30 šalių,
kalbu trimis kalbomis, mano žmona
gyveno tarybiniame Kijeve, daug ką
žinau – išnaudokit mane! Bet studen-
tas, kuris ieško, pas mus yra reteny-
bė, per metus gal 2–3 tokie žmonės
pasitaiko. Jeigu kas nors nori
pasveikti nuo idealizmo, gali pas mus
[Morton College – R. L.] ateiti dėstyti
kokį kursą. Pasveiks per pusvalandį!
Žmonės galvoja, kad mokytojas ar
profesorius turi būti idealistas. Aš
nesutinku – čia yra darbas. Dirbu
savo darbą, nors jau po savaitės galiu
pasakyti kas turi galimybių. Be to,
turiu laiko savo kūrybai. 

– Koledžas, kaip ir naujas redakto-
riaus darbas – geras minčių šaltinis?

– Man labai įdomu sužinoti, kas
yra likimas, kas nulemia žmogaus
ateitį. Ir kaip, pavyzdžiui, žmogų
paveikia skurdas. Arba visuomeninės
,,kvailystės”, kurių augdamas savo
terpėje aš pats nepatyriau. Tas smal-

sumas manyje nemiršta. Aš supran-
tu, kad pas mus yra rimta švietimo
krizė. Yra didelė grupė žmonių, kurie
baigę gimnaziją skaityti nemoka!
Kurie nesupranta, kad ¾ yra tas pat,
kas 75 proc. Bet pasižiūrėjus iš aukš-
čiau, kam padėti žmonėms suprasti
tai, jei iš jų reikalaujama atlikti
darbą, kuriame nereikia mąstyti?
Gyvas žmogus mąsto, ir, jei kažkas
blogai, jis pradės ieškoti išeities ir dar
išardys mūsų sistemą. Geriau, kad
žmonėms nekiltų jokie klausimai.
Galiu pasakyti – mano studentams jie
nekyla. Pasaulis jiems prasidėjo su jų
gimimu ir baigsis, kai jie mirs. Nors
apie mirtį jie negalvoja – mirtis atsi-
tinka kitiems. 

Man įdomu su savimi žaisti ir
tokį žaidimą: kas man įkyrės?
Tarkime, duodu užduotį ir žinau, kad
už dviejų savaičių, pasibaigus termi-
nui, 80 proc. neatliks to darbo.
Galvoju – kaip aš reaguosiu, jeigu tik
vienas iš trisdešimties atliks? Kai
ateina tas laikas, pastebiu, jog kartais
man būna juokinga, kartais liūdna, o
kartais – vis vien... 

Veiksminga�ginklų�kontrolė
JAV�– neišsprendžiama

Kas�peni�rašytoją?

Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 12 psl.

įteisinantį atvejus, kada dviguba
pilietybė būtų galima. Ir toks išaiški-
nimas tikrai neprieštarautų Kons ti -
tucijos dvasiai. Tad belieka palinkėti
Kons titucinio Teismo teisėjams drą-
sos priimti tokį sprendimą.

Kartu nereikėtų palikti šio atsa-
kingo visai valstybei ir tautai spren-
dimo vien KT teisėjams. Pareigūnai,
kurie priima sprendimus dėl būsimų
KT teisėjų skyrimo (Seimo pirminin-
kas ir nariai, Prezidentas ir Aukš -
čiau sio jo Teismo pirmininkas), turė-
tų išsiaiškinti būsimų kandidatų
pažiūras į šį klausimą ir tų teisinin-
kų, kurie nepritaria dvigubos piliety-
bės idėjai, neskirti KT teisėjais. Tik -
rai nereikėtų jaudintis dėl galimų
kompetentingų kandidatų trūkumo.
Šiandien lietuvių galima sutikti vos
ne kiekviename rimtesniame Eu ro -
pos teisės fakultete. Lietuvių yra ir
tarp praktikuojančių Prancūzijos,

Vo  kie tijos, JAV advokatų. Tad, nera-
dus kompetentingų kandidatų Lie -
tuvoje, atsiveria kelias pakviesti į KT
dirbti išeivijos teisininkus.

O tai Lietuvos teisininkų ben-
druomenės daliai, kuri iš principo
nepritaria dvigubos pilietybės įteisi-
nimui, drįstu priminti vieną senten-
ciją, kuria XIX a. Vokietijos teisės
stu  dentai šaipydavosi iš savo dogma-
tiškų profesorių senamadiškų pažiū-
rų: Fiat iustitia, et pereat mundus (te -
gyvuoja teisingumas, nors ir teiš-
nyksta pasaulis, t. y. bet kuria kai na
tetriumfuoja dogmatiškos pa žiūros).

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Tadas Antanaitis – Sorbonos uni-
versiteto (Paryžius, Prancūzijos Res -
publika) teisės mokslų krypties dokto-
rantas bei Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės advokatūros mokyklos
studentas.

Atkelta iš 2  psl.

Kas�ją�draudžia?

ANTANAS ŽILINSKAS 

Sukilėlių židiniu Marijampolės
apskrityje tapo Antanavo dva-
ras. Čia vykusiame įtakingų ba -

jorų susirinkime karštą kalbą pasa-
kė bajoras Kiprijonas Akordas. Au -
gus tavo vaivadijos kariniu viršinin-
ku išrenkamas Šveikauskas. Kuriasi
sukilėlių būriai, vadovaujami K.
Blonskio, V. Mročkovskio (V. Ka -
minsko), pulkininko A. Andriuške -
vičiaus, P. Suzino ir S. Katiliaus.

Iš gyventojų prisiminimų ir ar -
chyvų įdomios medžiagos yra paskel-
bęs kunigas, istorikas Vaclovas Stri -
maitis. Istorinių apybraižų knygelėje
,,Bagotoji”, jis aprašo Čystos Būdos
(Pilviškių), liaudyje dar vadinamą
Šilakojo, mūšį. Dar 1959 m. jis iš
Bagotosios apylinkių gyventojų, aklo
smuikininko Dainiaus Sutkaus užra-
šęs baladę apie lenkmečio laikų mū -
šį, o iš Petrės Tampauskienės dainą,
kurioje skamba šie žodžiai: ,,Šilakojį
ant kalnelio ten juos užkapojo, o
Gavaltuvoj ant kapinių kūnus palai-
dojo.” 

Tolimas šių įvykių aidas išlikęs
net iki šių dienų. Kai šį rudenį su
Antanavo seniūnu Urbonu aplankė-
me Šilakojo mišką, vietinis gyvento-
jas prisiminė, kad jo mama pasakoju-
si, jog prie šio miško kazokai sukapo-
ję K. Kalinausko sukilėlius. Kiek nu -
stebino šio sukilimo vado vardo pri-
siminimas Suvalkijoje. Tačiau pasi-
domėjus giliau, išaiškėjo, kad K.
Kalinauskas sukilimui vadovavo
Gar dino apylinkėse, tad jo vardas
buvo gerai žinomas mūsų kraštuose.

Istorikas V. Strimaitis sukilėlių
ne idealizuoja ir pateikia apie juos pi -
kantiškų detalių. Pilviškių, Gaval -
tuvos ir Antanavo apylinkėse telkėsi
pagrindinės sukilėlių jėgos ir čia
buvo lemta įvykti pirmam sukilėlių
mūšiui ne tik Suvalkijoje, bet ir Lie -
tuvoje. Sukilėlių būriai rinkosi Be -
bruliškėse, nes čia buvo Pilviškių
urė dijos centras ir eigulių mokykla.
Pirmiesiems būriams vadovavo Čys-
tos Būdos palivarko lankytojas K.

Jastrzebskis (Jaščemskis). Jo vado-
vaujami sukilėliai ir Marijampolės
gimnazistai, vadovaujami mokytojo
Žilinsko, ir buvo pirmieji susikovę su
caro generolo Suchodolskio vadovau-
jamais trimis husarų eskadronais.

Pasak istoriko V. Strimaičio,
sukilėliai turėjo lauko virtuvę, bude-
lį koriką ir virvių. Laukdami para-
mos, Čystoj Būdoj linksminosi su
degtinės taurele rankose. Iš žvalgy-
bos grįžęs Klimas (slapyvardis Jonas
Bazilius), pranešė apie artėjančius
baudėjus. Sukilėliai traukėsi prie Pil -
vės į Šilakojo mišką, kaudamiesi
Regio lauke. Šį epizodą kunigas V.
Stri maitis aprašo iš išlikusio sukili-
mo dalyvio pasakojimo. Tas sukilėlis
kaip elgeta miręs Bardauskuose, Gi -
žų valsčiuje.

Nelygioje kovoje sukilėliai buvo
raitelių užkapoti. Likę gyvi slapstėsi
Pilvės pakrantėse, kiti – Nendrinių
pašešupiuose ar pačiame Šilakojyje.
Prie šito miško buvo užkapotas ir
sukilėlių vadas, manoma, Čystos Bū -
dos palivarko lankytojas K. Jastr -
zebskis. Jo žuvimo vieta buvo žymi-
ma kryžiumi, įkeltu į eglę. Šio krašto
gyventojai išsaugojo tradiciją. Dar ir
dabar Šilakojo pakraštyje eglėje kabo
kryželis. Sukapotus sukilėlius (apie
30–40), mūšio lauke esą matė Kalvio
Dielininkaičio pati su dukra. 

Kai kuriuos žuvusius sukilėlius
pasiėmė giminės, kiti buvo palaidoti
Gavaltuvos kapinėse. Esą tris veži-
mus dar nuvežė į Ąžuolo Būdos kapi-
nes ir palaidojo ties Lesickio kripta.
Dar kiti palaidoti Kirsnokiškėje
(Zakryzai arba Buizinė). Plioplių
kapinėse palaidotas Slėkta Karvaus -
kas. Mūšyje sužeistas gyvas išliko
Demikis iš Talkiškių kaimo, Triešių
Virpša ir Petruškevičius. 

Šis mūšis liaudies atmintyje išli-
ko per visą šimtmetį. Prisimindami
kautynes kaimiečiai sakydavę: ,,Tai
buvo, kaip prie Šilakojo.”

Antanas Žilinskas – Vilkaviškio
krašto muziejaus direktorius.

Algis Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, dar metams pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Antanavo koplyčia, kurios rūsiuose buvo slepiami 1863 m. sukilėlių ginklai. 
K. Inkratos nuotr.

1863 m. sukilimo pėdsakai: 
Čystos Būdos (Pilviškių) mūšis
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Išeinam mes, kai lietūs lyja
ir kai ruduo, ir kai žiema...
Žiedų gegužio nepalaukia
mus iš čionai išvesdama Lemtis.
Ne, ne Lemtis – Kelionė...
Ne, ne Kelionė –
tokia Viešpaties valia...

Bern. Brazdžionis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m.
sausio 28 d., sulaukęs 91-erius metus, žemiškąją kelionę užbaigęs,
Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo

A † A
JULIUS ŠIRKA

Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Gyveno Lemont, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona  Zita, svainė Vida Kosmonienė ir

jos vaikai su šeimomis, Lietuvoje mirusio brolio vaikai su šei -
momis, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Mokytojo darbą Julius Širka pradėjo Lietuvoje. Nuo 1945 m.
iki emigracijos Kanadon mokytojavo lietuvių stovykloje Vokie -
tijoje, o atsidūręs šiapus Atlanto, šešerius metus dirbo Toronto
Maironio lituanistinėje mokykloje. 1959 m. įsteigė Kristijono  Do -
ne laičio lituanistinę mokyklą Čikagoje ir buvo pradžios ir aukš -
tesniosios mokyklų direktoriumi iki 1992 m. 1987 m. Pedagoginis
lituanistikos institutas Čikagoje direktoriui Juliui Širkai įteikė
garbės diplomą už lietuvių jaunimo ugdymo darbą. 1989 m. Lie -
tuvių skautų sąjunga apdovanojo už nuopelnus su rėmėjo kaspi -
nu medaliu. 2002 m. J.  Širka buvo apdovanotas Lietuvos Respub -
l i kos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir JAV LB
Švietimo tarybos premija už ilgametę pedagoginę veiklą.

Atsisveikinimas su a. a. Juliumi vyks ketvirtadienį, sausio 31
d. nuo 9 v. r. iki 11 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
Lemonte, kurioje 11 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką šv. Mišioms, „Vaiko
vartai į mokslą” arba Dukterų draugijai.

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

Liūdinti šeima

A † A
ADA TOTORAITIENĖ

Mirė 2013 m. sausio 25 d., sulaukusi 99 metų.
Gyveno Salida, CO.
Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ramune, anūkė Julytė;

duktė Irena ir  Jim Wilder, anūkas Nevil bei kiti giminės.
Velionė palaidota ketvirtadienį, sausio 31 d. Salida, CO,

šalia vyro a.a. Juozo.

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr. ANTANUI LIPSKIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną ALDONĄ, velionio
sū nus dr. DONALDĄ ir dr. EDMUNDĄ, jų šeimas,
PRAURIMĘ ir dr. LEONIDĄ RAGUS bei jų šeimą,
visus gimines, artimuosius ir kartu liūdime.

Jūratė ir Pranas Jurkai
Gražina ir Gediminas Kazėnai

Milita ir Aleksas Lauraičiai
Regina ir Leonas Narbučiai

Dalia ir Romas Povilaičiai
Jūra ir Aleksandras Švedai

A † A
ADAI TOTORAITIENEI

Amžinybėn išėjus, gilią užuojautą vaikams IRENAI
ir JONUI su šeimomis reiškia

Leopoldas ir Izida von Braun su šeima

PADĖKA
A † A

VILIUS HOFFMANAS
Reiškiu nuoširdžiausią padėką giminėms, draugams ir pažįs-

tamiems apsilankiusiems ir palydėjusiems į Amžino atilsio
vietą mano mylimą vyrą Vilių.

Už gerą patarnavimą dėkoju Kosary laidojimo įstaigai ir
karsto nešėjams.

Išskirtinai dėkoju kun. dr. Valdui Aušrai ir jo žmonai Norai
už suteiktą moralinę paramą.

Nuliūdusi žmona Liucija Hoffmanienė

A † A
VYTAUTAS PETRAS BINDOKAS

Mylimam vyrui iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių
Fondo vadovybės vardu reiškiame nuoširdžią ir
gilią užuojautą Lietuvių Fondo narei, buvusiai
Lietuvių Fon do tarybos narei bei ilgametei bendra-
darbei DANUTEI BINDOKIENEI, sūnums ALGIR-
DUI, VY TUI, PAULIUI bei artimiesiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Apolonia Andrašiūnienė, gyve nanti Orland Park, IL, paaukojo
„Draugui” 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Sofija Jelionienė, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Roma M. Žilionis, gyvenanti Baltimore, MD, pratęsė „Draugo” pre-
numeratą. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Genevieve Maldėnas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Irena Kerelienė, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Labai jums ačiū.

Aldona Maciukevičienė, gyvenanti Michiana Shores, IN, pratęsė met-
inę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
paramą.

Dalia Augūnas, gyvenanti Jupiter, FL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

V. Kazlauskas, gyvenantis Hamilton ON, Canada kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol.  Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už dosnumą.

Ona Kolienė, gyvenanti Palos Hills, IL, suprasdama nelengvą
„Draugo” finansinę padėtį, laikraščio išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol.
Dėkojame Jums už paramą.
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� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos vasario 2 d., šeštadienį,
9:30 val. r. Moti niškame name (2601
W. Marquette Rd., Chicago). Mišias
atnašaus kun. Mark Krylowicz. Po Mišių
– kavutė.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
vasario 3 d., 10 val. r.  šv. Mišias at na -
šaus kun. Jaunius Kelpšas.  Po Mišių
parapijos sa lėje – kavutė. Primename,
kad kiek vieną ketvirtadienį 8 val. r. šv.
Mišias  kun. G. Keršys atnašauja lietuvių
kalba. Po pamaldų klausomos iš pa -
žintys.

� Vasario 3 d., sekmadienį, PLC, di -
džiojoje salėje, Lemont, bus pristato mas
organizacijos ,,Vaiko vartai į mok sl ą”
me  tinis veiklos pranešimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Daugiau informacijos
ra  site in ternetiniame puslapyje www.
chil d gate. org arba el. paštu: vvm@
childgate.org

� Amerikos lietuvių teatras ,,Viltis” va -
sario 3 d. 12 val. p. p. kvie  čia  į spek -
taklį ,,Tiktai dėl tavęs”, skirtą Mai ronio
150-osioms metinėms paminėti, kuris
vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos salėje. Po spek taklio – pa ben d -
ravimas su akto riais ir vaišės. Bilieto
kai  na asmeniui – 15 dol.  

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vasario 8 d. 7:30 val. v. kviečia
visus meno mylėtojus  į parodos ,,Kūry -
bos posūkiai – veidai” iš ciklo ,,Šeimos”
atidarymą. Parodos autorė – Regina Ne -
das. Pirmą kartą savo darbus rodys ir
autorės sūnus, architektūros studentas
Rokas Nedas, gitara gros ir savo kū ry -
bos dainas atliks sūnus Regis.

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
maloniai kviečia į tra di cinį 61-ąjį Už ga -
vėnių šiupinį, kuris vyks vasario 9 d.,
šeštadienį, 6 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus ,,Gintaro” salėje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629).
Meninę prog ramą atliks lietu vių tautinių
šokių grupė „Suktinis”. Bus vakarienė,
šokiai (šokiams gros Al gi manto Bar niš -
kio orkestras). Stalus užsisakyti prašo-
ma pas Ramūną Bun tiną tel. 630-969-
1316. 

� Romo Dambrausko koncertas ,,Bun -
keryje” (8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL) vyks va sario 16 d., šeš ta -
dienį, 8 val. v. Bilietus užsisakyti galima
tel. 312-375-2728 arba tel. 708-839-
1000. 

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
va sario 16 d., šeštadienį, 6 val. v. kvie -
čia į Aistės Smilgevičiūtės ir grupės
„Sky   lė” koncertą Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Įėjimas nemokamas.

� JAV LB Marquette Park apylinkės
ruo  šiamas Vasario 16-osios minėjimas
vyks vasario 17 d., sekmadienį. 11 val.
r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje. Po šv.

Mišių programa bus tęsiama parapijos
salėje.  Paskaitą skaitys kun. Gediminas
Keršys, meninę programą atliks Algirdas
Motuza su Loreta Janulevičiūtė. Po
prog ramos – pietūs. 

� JAV LB Cicero apylinkės Vasario 16-
osios minėjimas vyks parapijos kavi nu -
kėje vasario 17 d., sekmadienį, po 9 val.
r. lie tuviškų šv. Mišių Šv. Antano baž    ny -
čioje. Bus meninė programa ir vai šės.

� Pal. J. Matulaičio misijos Jau nimo
Mi šios vyks vasario 23 d., šeštadienį,
4:30 val. p. p. Po Mišių – vaišės ir skau -
tų rengiamas vakaras. Tel. pasiteirauti:
630-257-5613.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kviečia vasario 23 d., šeštadienį, da ly -
vauti Čikagos vyskupijos ruošiamoje
,,Parish Leadership Day”, kuri vyks Mo -
ther McAuley High School (3737 W.
99th St., Chicago, IL 60655) nuo 8:45
val r. iki 5:30 val. p. p. 4:30 val. p. p.
kardinolas Francis George at na šaus šv.
Mišias. Norinčius dalyvauti pra šoma už -
si registruoti el. paštu matulaitismission
@sbcglobal.net arba tel. 630-257-
5613 (Daina).  Misija dalyviams užmo -
kės registra cijos mo kestį ir už pietus. 

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
ko vo 10 d., sekmadienį, nuo 12 val. p.
p. iki 5 val. p. p. kviečia į Navy Pier cen -
tro „Crystal Gardens” salę, į Lietuvos
Ne  priklausomybės atkūrimo šventę „Ce -
le brate Lithuanian Independence”. No -
rin  čius renginio me    tu pristatyti sa vo kūri -
nius, veiklą ar par da vinėti lie tu viškas
pre kes, o taip pat no rinčius tapti šventės
rėmėjais ar kitaip prie jos prisidėti pra -
šoma apie tai pra neš ti generalinio kon -
sulato darbuo tojai Ag  nei Vertelkaitei el.
paštu agne. ver tel kaite@urm.lt arba tel.
312-397-0382, tr. nr. 204.

� Kovo 17 d., sekmadienį: ,,Rasos” li -
tuanistinėje mokykloje, Naperville, IL,
vyks Čikagos ir apylinkių lituanistinių
mo kyklų mokytojų konferencija. Konfe -
renciją globoja JAV LB Švietimo taryba.
Daugiau informacijos galima gauti el.
paš tu: jurate2@hotmail.com. (Jūratė
Liut kienė). 

� Balandžio 5 d., penktadienį, Lietuvių
dailės muziejuje, Pasau lio lietuvių cen tre,
Lemont, IL, vyks Vilijos Kerelytės rečitalis
,,Atnešk man dainą”. Pradžia – 7 val. v. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos generalinis
kon  sulatas New York Vasario 16-osios
proga dovanoja nemokamą Aistės Smil -
gevičiūtės ir gru pės „Sky lė” koncertą.
Kon certas vyks  Saint Peter’s bažnyčioje
(619 Lexin gton Ave. at 54th St.,
Manhattan, New York, NY 10022) va -
sa rio 21 d., ket vir tadienį, 7 val. v. 

� Vasario 22 d., penktadienį, kviečia -
me visus į Aistės Smil gevičiūtės ir gru -
pės „Sky lė” koncertą Baltimore lietuvių
na muose (851-853 Hollins St. Bal ti mo -
re, MD 21201, JAV). Pradžia – 8 val. v.

� Svetainėje: www.neringa.org pa skelb -
 tas 2013 m. Neringos stovyklų tvarka raš -
tis. Registracija į stovyklas prasidės va -
sario 1 d. Daugiau informacijos – el. paš -
tu: regina @neringa.org (Re gi na). 

ČiKagOJe 
IR

apyliNKėSe

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

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

SKELBIMAI

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lankėsi fotografas Tauras Bublys ir dailininkas Ri -
mas Čiurlionis. Svečiai domėjosi LTSC meno archyvu, dailės kūrinių kolekcija. Nuo trau -
koje iš k. Tauras Bublys ir Rimas Čiurlionis LTSC raštinėje. 

LTSC archyvo nuotr.  

JAV LB Archyvų komitetas ieško savanorių,� kurie� galėtų� padėti� ruošiant� Lietuvos
vyriausio� archyvaro� tarnybos� (LVAT)� ir� Pasaulio� Lie�tu�vių� Bendruomenės� projektą
„Klausimynas”.�Projek�to�tikslas�yra�surašyti�visus�pasaulyje�esančius� lietuvių�archyvus� į
vieną�duomenų�bazę�–�Lietuvos�archyvų�EAIS�(Elektroninio�archyvo�informacinė�siste-
ma).�Mūsų�užduotis�yra�trumpai�aprašyti�visus�JAV�esančius�archyvus,�atsakant�į�10�klau-
simų�anketą. kreipkitės į JAV LB Archyvų komiteto pirmininkę Dalę Lukienę, (dale-
lukas@verizon.net; tel. 301-598-6657).

JAV�valstybės�departamento�Šiaurės�Eu�-
ropos� ir� Baltijos� reikalų� skyriaus� direktorius
Dereck Hogan, prieš�paskiriant�jį�į�šias�pa�rei�-
gas,�ėjo�atsakingas�pareigas�Afganistane.�Bu�-
vo� Valstybės� departamento� sekretoriaus
gen.� Colin� Powell� � padėjėjas� ir� ambasado-
riaus� Richard� Holbrooke� vyr.� patarėjas.� Af�-
ganistane� jo� darbo� dėka� išsiplėtė� švietimo
tink�las,�buvo�pastatyta��200�naujų�mokyklų.�

Baigęs�University�of�Pittsburgh�ir�Prince�-
ton�University,� �D.�Ho�gan�yra�tarnavęs�Nika�-
ragvoje,� Domi�ni�kos� Respublikoje� ir� Bal�ta�-
rusijoje.�Kaip�praneša�JAV�ambasada�Vil�niuje,
D.�Hogan�yra�lankęsis�Lietu�voje�ir�su�Lie�tuvos
valdžios� atstovais� aptarė� esminius� JAV� ir
Lietuvos� tarpusavio� santykius,� ener�ge�tikos
sau�gumo�klausimus�bei�Lietuvos�da�ly�va�vimą
NATO.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
vasario 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

vyks
Jaunimo centre 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 
Pagrindinis�kalbėtojas�JAV�valstybės�departamento�atstovas

Dereck Hogan 
Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) maloniai kviečia visus atvykti

Dereck Hogan.
www.state.gov archyvo nuotr.

Stefa kisielienė, „Draugo”� garbės
prenumeratorė,� gyvenanti� Cicero, IL,
dar�metams�pratęsė�laikraščio�garbės
prenumeratą.� Nuoširdžiai� dėkojame
už�tai,�kad�mus�skaitote.


