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Koks didelis skirtumas, ar žmogus teisia save, ar kitus! – J. W. Goethe
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ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvos diena 
Washington, DC– 4 psl.

Migracija ir religija – 5 psl.

Grindinyje iškaltos granitinės lentelės su senaisiais, jau mirusiais žodžiais. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Vienintelis pasaulyje paminklas
kalbai – Lietuvoje

Rusija nekurstys JAV šnipinėjimo skandalo
Maskva (ELTA) – Gegužės 15 d.

Kremlius pareiškė, kad atskleistas įvy-
kis apie šnipinėjimą gali apsunkinti
Rusijos santykius su JAV, bet negrasino
imtis daugiau veiksmų po šnipinėjimu
įtariamo JAV diplomato išsiuntimo iš
šalies.

Dėl šio įvykio gegužės 14 d. JAV
ambasadorius Rusijoje Michael McFaul
buvo iškviestas į Rusijos užsienio rei-
kalų ministeriją. Po susitikimo jis įvy-
kio nekomentavo.

Prezidento Vladimir Putin atsto-
vas Dmitrij Peskov naujienų agentūrai
ITAR-TASS sakė, kad šis įvykis nepa-
dės sustiprinti dvišalio pasitikėjimo,
bet vengė nesantaiką kurstančių žo-
džių. JAV diplomato Ryan Fogle sulai-
kymo jis detaliai nekomentavo.

Trečiasis JAV ambasados Mask-
voje sekretorius R. Fogle buvo sulaiky-
tas gegužės 13-osios vakare. Jis kalti-
namas bandymu užverbuoti Rusijos
žvalgybos pareigūną, kad šis taptų JAV
šnipu. R. Fogle dėl šio įvykio buvo įsa-
kyta išvykti iš Rusijos. 

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdos apskrities viešo-
sios I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio
kiemelyje atidengtas vienintelis pasaulyje pamink-
las kalbai. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo
ir uostamiestyje apsilankiusi Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Iškilmingą renginį pradėjo daugelio Klaipėdos
renginių puošmena pastaruoju metu tampantys
Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai, vadovaujami re-
žisieriaus Valentino Masalskio. Jie susirinkusiems
žiūrovams parode poetinę kompoziciją, sudarytą iš
senųjų, jau išnykusių žodžių.

Iškilmių metu buvo atidengtas ne tik skulpto-
riaus Algirdo Boso sukurtas paminklas kalbai su žo-
džiais ,,Praeivi, penkios baltų šeimos kalbos jau
mirė, po tavo kojomis išnykę lietuvių kalbos žo-
džiai”, bet ir grindinyje, vedančiame bibliotekos
durų link, iškaltos granitinės lentelės su senaisiais,
jau mirusiais žodžiais. Beje, I. Simonaitytės biblio-
tekos direktorius Juozas Šikšnelis užsiminė, jog ša-
lia paminklo iškaltas žodis ,,brąsvus”, reiškiantis
derlingą, našų, skiriamas prezidentei, mat būtent
toks yra jos darbas. – 3 psl.



Dabartinis pasaulis paženklintas reiš-
kiniu, kuris taip akivaizdžiai ne -
kamavo ankstesniųjų kartų. Mes,

šian  dien gyvenantys, skirtingai nei mūsų se-
neliai ir proseneliai, kenčia me nuo informa-
cijos gausos. Beje, ži novų prognozės mažai
paguodžian čios – informacijos tik daugės. O
in formacijos sklaidos ir perdavimo prie -
monės – tobulės. Tuo pačiu nenu maldomai
daugėja „viešosios informacijos žaidėjų”, ku-
rie trokšte trokšta skleisti, jų manymu, itin vertin-
gas, o iš tiesų – menkavertes žinias ir nuo mones.

Nūnai teturime vienintelę išeitį – sugebėti iš in-
formacijos vandenyno sužvejoti vien tai, kas svar-
biausia. Čia galimas ir aštresnis apibūdinimas –
privalome išmokti pasirinkti tik tai, kas gyvybiškai
aktualu. Prie šingu atveju pradėsime kvailėti. Pra -
rasime gebėjimą suvokti, kas vertinga būtent mūsų
tautai, miestui, bendruomenei, šeimai. Bandyti ap-
rėpti kasdien per televiziją, laikraščius ar interne-
tinius portalus plūstančius žinių srautus – titaniš-
kas ir tuo pačiu visai nereikalingas darbas. 

Tad kur pats teisingiausias pasi rinkimas? Pri-
sijungti prie akcijos „Darom” – kartu su kaimynais,
bendraminčiais ir pažįstamais rinkti svetimas
šiukšles Vilniaus pamiškė se ir paupiuose? Stebėti,
kaip lietuviš koji Temidė narplioja „teroristės” Eg-
lės Kusaitės bylą, ar geriau gilintis keistai nagrinė-
jamą Medinin kų žudynių bylą? Dalyvauti Lietuvos
tautinio jaunimo sąjungos organizuojamose lietu-
viškose eitynėse ir piketuose, sakykim, protestuo-
jant dėl ant Žaliojo tilto vis dar teberiogsinčių so-
vietinių skulptūrų? Ar verčiau pa sižiūrėti rusišką
RTVi laidą „Osoboje mnenije”, kurioje savo pozi-
ciją, pa vyz džiui, dėsto rašytojas, demokratas ir KG
„Re: Baltica” svetainėje pasiro džiusį straipsnį
„Maskva Baltijos ša lyse surezgusi žiniasklaidos ir
politikų voratinklį”, ar pabandyti suvokti, kodėl
Lietuvai niekaip nepavyksta štai jau per daugiau
nei du dešimtmečius Lukiškių aikštėje pastatyti di-
dingo Laisvės paminklo? O gal svarbiau išsiaiškinti,
kas kaltas, jog per pastaruosius du dešimtmečius
Lietuva, regis, negrįžtamai prarado įta ką Vilniaus
ir Šalčininkų rajonuo se?

Akivaizdu, kad šios temos aktua lios visos be
išimties. Domėtis derėtų neišskiriant nė vienos. Bet
juk neįmanoma aprėpti neaprėpiamo. Socia li nių
mokslų daktarė Audronė Nuga raitė, duodama in-
terviu Balsas.lt žurnalistui Tomui Čyvui, pateikė
dėmesio vertų pastebėjimų apie didžiausias mūsų
žiniasklaidos bėdas. Nors pagrindinė pokalbio tema
buvo Gar liavos įvykių drama, daugelis dr. A. Nuga-
raitės pastabų pravers plačiau pažvelgti į šiandie-
ninės viešosios erdvės bėdas.

Paklausykime: „Žiniasklaida ne at liko savo
darbo. Visi konstatavo įvy kius, priklausomai nuo in-
teresų, ir neatliko savo profesionalios pareigos.
Buvo prarasta labai gera proga atsi skleisti koky-
biškai tiriamajai žur na listikai. Niekas nepanoro
lįsti giliau, analizuoti, tikrinti faktų (...) Nenoriu
pasakyti, kad viskas buvo viešųjų ry šių darbas, bet
žurnalistai tenkinosi viešais šaltiniais. Viskas ge-
rai: tie šaltiniai gal ir geri, tačiau noro gilintis ir kal-
bėtis, netgi tikrinti informaciją nebuvo. Reikėjo ieš-
koti savo šaltinių, juos lyginti. Deja, žiniasklaida
apžvelgė tą patį vaizdą, kuris buvo aptarinėjamas ir
kituose lygmenyse.”

Sunku ginčytis, šie priekaištai – teisingi. Ta-
čiau minėtame interviu („Garliavos įvykiai: žiniask -
laida eg za mino neišlaikė”), man regis, trūksta kelių
detalių. Pirma – tiriamoji žiniasklaida yra brangus
malonumas net ir tose valstybėse, kurios gerbia ir
myli savo žurnalistus. Tuo tarpu Lietuvoje – itin
nepalanki  aplinka bet kokiems žurnalistiniams ty-
rimams. Mūsų šalyje įstatymai sukalti būtent taip,
kad pajėgtų sočiau gy venti daugmaž tik tie leidi-
niai, kurie aršiai nekritikuoja valdžios sprendi mų
arba yra išlaikomi turtingų vers lininkų. 

Leidiniai, nenorintys priklausyti nei nuo val-
džios finansinių-rekla minių malonių, nei nuo vers-
lininkų užgaidų, teturi ribotas galimybes im tis ana-
litinių  straipsnių rašymo. Tie siog trūksta lėšų ko -
man di ruo tėms ir honorarams. Vaizdžiai ta riant, jei
imsi rim tai gilintis į Garlia vos įvykius, pritrūks jė -

gų kitoms te moms. O vien gilindamasis į Garlia vos
įvykius rizikuoji prarasti skaitytojus ar žiūrovus,
kuriems įdomios vi sai kitos temos. Todėl ir mes ei -
na me lengviausiu keliu – dažnusyk tik apsimetame,
jog atliekame rimtą žurnalistinį  tyrimą.

Be to, negalima pamiršti ir Lietu vos Baudžia-
mojo kodekso, kurio pa gal ba kiekvienas žurnalis-
tas, patei kęs oficialiai nuomonei nepalankią ver-
siją, gali atsidurti už grotų „dėl šmeižimo ir įžei-
dimo”. Arba mažų mažiausiai sulaukti solidžių fi -
nansi nių baudų. 

Tad posakis, esą „žiniasklaida ne išlaikė egza-
mino”, mano supratimu, nėra absoliučiai objekty-
vus. Tiksliau būtų pasakyti, jog žinia sklai da ir ne-
galėjo „išlaikyti egzami no”, nes ji įsprausta į tokią
Prokrusto lovą, kada plaukimas prieš srovę tampa
beveik pačia akivaizdžiausia beprotybe, vedančia
bankroto link. 

Beje, čia puiki proga retoriškai paklausti, ar
Lietuvos valstybinės bei visuomeninės organizaci-
jos sukūrė daug solidžių finansinių fondų, kurių
dėka būtų remiami žurnalistai, besi stengiantys rim-
tai gilintis į korupcijos, teisėsaugos, saugumo te-
mas? Pi ni gų kultūriniams, švietėjiškiems pro -
jektams šiek tiek atsiranda. Žino ma, kultūrinio,
švietėjiško pobūdžio žiniasklaida – taip pat reika-
linga. Tačiau juk reikalingas ir tiriamosios ži-
niasklaidos žanras. Deja, dar  nete ko girdėti, jog
Lietuvos institucijos įsteigtų premiją, kuri būtų ski-
riama būtent toms žiniasklaidos priemo nėms, ku-
rios persekioja korumpuotus prokurorus, teisėjus
ar VSD pa reigūnus. Vaizdžiai tariant, Lietuva vis
dar neturi premijos, kuri būtų skiriama už svetimų
valstybių agentų išaiškinimą.

* * *
Minėtame Balsas.lt interviu buvo paskelbta dar

viena įdomi mintis: dauguma žiniasklaidos prie-
monių bandė gilintis į Garliavos įvykius, tačiau ma-
žai kas iš jų kėlė klausimą, ar tikrai ši tema – pati
svarbiausia bei aktualiausia? „Jei žiniasklaidos
priemonė būtų patyrinėjusi ir įsigilinusi, būtų ga-
lėjusi nutarti, ar verta rašyti, ar ne. Juk ir temas ga-
lima bei reikia atsirinkti”, – teigia dr. A. Nu garaitė.

Taigi pasirinkimo klausimas aktualus mums
visiems – ir skaitan tiems, ir rašantiems, ir žiūrin-
tiems. Mums nederėtų vadovautis, anot dr. A. Nu-
garaitės, „labai keistu ir primityviu principu: jei

visi rašo arba rodo, tai ir mums būtinai rei-
kia.”

Beje, dr. A. Nugaraitės prognozės opti-
mistinės: „laimės žiniasklaida, sugebėsianti
atrinkti tą informaciją, kuri tikrai svarbi.”

Šių eilučių autorius nėra didelis opti-
mistas. Jei mokėtume pasirinkti ir atsirinkti,
šiandien nebūtume taip žemai smuktelėję.

* * *
Juk šiandieninė mūsų žiniasklaida turi dar

vieną ydą: bėdos aprašomos tarsi ir įdomiai, įtai-
giai, tačiau apsiribojama vien faktais. O kur išva-
dos, ką privalu daryti ir padaryti? O kur  pasiūly-
mai, kaip būtų galima išvengti didelių bė dų, ve-
dančių į pralaimėjimą? 

Štai kad ir tas „Re:Baltica” (Bal tijos šalių tiria -
mosios žurnalistikos centras „Re:Baltica”) paskelb -
tas Ingos Springe, Sallija Benfelde ir Miks Salu
straipsnis „Maskva Baltijos šalyse yra surezgusi ži-
niasklaidos ir politikų voratinklį”.

Informatyvus, iškalbingas raši nys. Perskaičius
jį galima susidaryti užtektinai išsamų vaizdą, kaip
Krem lius, pasinaudodamas savo finan si niais re-
sursais ir kai kuriais proru siškai nusiteikusiais
Baltijos šalių politikais, daro įtaką tiek Lietuvoje,
tiek Latvijoje, tiek Estijoje gyvenan tiems rusakal-
biams. Beje, įtaką daro ne tik saviems, rusakal-
biams, bet ir mums, lietuviams, latviams, estams.
Toji įtaka daroma per steigiamas televizijas, laik-
raščius, partijas. 

Propagandinė – informacinė Krem liaus įtaka
akivaizdžiausia. Vi suomenės nuomonės apklausos
byloja, jog Baltijos kraštuose rodomas ar retrans-
liuojamas rusiškas televizijas noriai žiūri ir daug
lietuvių, latvių bei estų. Žiūri dėl to, kad jos, nors ir
tenkindamos Kremliaus paliepimus, savąją propa-
gandą sugeba pateikti subtiliai, išradingai, be ties-
mukiškų, primityvių lozungų. Žodžiu, savus pro-
pagandinius – informacinius ka rus ana pusė ka-
riauja taip, kaip ir būtina juos kariauti, – sumaniai.  

Pavyzdžiui, minėtame leidinyje ra šoma: „Pra -
eitą rudenį buvęs Mask vos dienraščio ‘Komsomols -
kaja Prav da’ redaktorius Oleg Samorodnyj Estijoje
išleido knygą, kurioje at sklei džia, kaip Maskva vi-
sose Baltijos šalyse vykdo informacijos karą. Tiks-
las – integruoti vietinius rusus į Vladimir Putin
kontroliuojamą Rusijos žiniasklaidos pasaulį. Žur -
na listas buvo įsitikinęs, jog sprendimus remti konk-
rečią politinę partiją priimdavo ne redaktorių ta-
ryba. ‘Nemanau, jog Estijoje spren di mus priima
PBK, taip pat nemanau, jog Rygoje sprendimus pri-
ima BMA. Manau, kad sprendimai priimami Mask-
voje’, – sakė buvęs redaktorius.”

Taigi  rašinys – lyg ir be prie kaištų. Daug faktų
apie leidinius, te levizijas, jų savininkus, verslinin -
kus, gausu demaskuojančių pasakojimų apie ryšius
su Kremliaus politikais. Bet straipsnyje nėra svar-
biausiojo akcento – analizės, kaip Baltijos valstybės
galėtų pasipriešinti Rusijos propagandiniams – in-
formaciniams karams? Nejaugi padėtis – be išei-
ties? 

Be abejo, padėtis nėra džiuginanti. Labai jau
skirtingos svorio kategorijos. Tačiau sunku pati-
kėti, jog Lietuva, Latvija ir Estija, suglaudusios pe-
čius, negalėtų bent jau kiečiau priešintis Kremliaus
informaciniams ruporams, stiprindama ir puo se -
lėdama savąsias televizijas bei laikraščius?

Deja, apie tokias pastangas, stra tegijas bei pla-
nus neteko skaityti nei minėtame „Re:Baltica” leidi-
nyje, nei lietuviškuose leidiniuose. Geriausiu atveju
mes apsiribojame nubraukdami ašarą, girdi, anoji
pusė už mus stipresnė, ir „čia nieko nepakeisi”.

Nors išeičių tikrai esama. Tik jų neieškoma.
Nes nemokame pasirinkti dalykų, kurie patys svar-
biausi, ir apsiribojame vien faktais, neieškodami
iš eičių. O kas neieško, tas ir neranda.

Kaip aprėpti
neaprėpiamą?
GINTARAS VISOCKAS
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Turbūt ne vienas skaitytojas at kreipė dė-
mesį į balandžio 23 d. „Re dakcijos žodžio”
straipsnį „Kur nu ves politinis korektiš-

kumas”, kuria me Ramunė Lapas ne be reikalo
nuo gąstauja, kad Amerika gali tapti savo pačios
perdėto tolerantiškumo auka. Davusi daug pa-
vyzdžių iš įvairių Europos kraštų pamažu už-
valdomų islamistų agresyviai bandančių iki šiol
dar krikščioniškoje kultūroje gy ve nantiems eu-
ropiečiams primesti isla miškos kultūros vertybes,
įskaitant ir islamo teisės – šariato – įstatymus, vy-
riausioji „Draugo” redaktorė pripažįsta nesanti to
reikalo žino vė ir nesuprantanti, kaip ir kodėl ten iš-
bujojo toks nesuprantamai perdėtas tolerantišku-
mas.

Nesu nė aš šiame reikale joks ži novas, bet ma-
nau, kad šiandien ma dingas tolerantiškumas yra li-
beralų ir įvairumo (diversity) politikos sklei dėjų
vaisius. Gal būtų ne pro šalį mes ti žvilgsnį ir į visą
islamo religijos istoriją, kad suprastume ne tik kaip
islamistai taip sugeba įbrukti krikš čio niškajai Eu-
ropai tokį perdė tą tole rantiškumą, bet ir galėtume
spėlioti, kur tai gali nuvesti ne tik Europą, bet ir
Ameriką. Apskaičiuo jama, jog pa sau lyje jau šian-
dien yra 2.2 mlrd. mu sulmonų. JAV jų esama apie
13,5 mln., o Europoje – net 25 mln.

Krikščionybė kaip religija yra ži noma per du
tūkstančius metų, o islamas, prasidėjęs tik VII a.
pradžioje, yra tapęs greičiausiai augančia pa saulio
religija, viena iš trijų didžiųjų monoteistinių reli-
gijų,  pripažįstanti tik vieną Dievą – Alachą, ir jo
pra našą – Mahometą. Musulmonams Jė zus nėra
Dievo sūnus, bet tik dar vie nas pranašas. Jie į krikš-
čionis ir žydus žiūri kaip į netikėlius,  kuriuos rei-
kia atvesti prie „tikrojo” tikėjimo.

Islamo religijos įkūrėjas Mu ham med ibn Ab-
dullah gimė apie 570 m. po Kr. Mecca mieste, dabar-
tinėje Saudo Arabijoje. Sulaukus 40 metų, jam pa-
sirodė arkangelas Gabrielius, ir per kitus 22 metus
Mahometas iš gy veno daug regėjimų, kurie buvo
sura šyti tik po Mahometo mirties (632 m.). Jie ir su-
darė naujosios re ligijos pagrindus. Mahometui mi-
rus, islamas skilo į dvi pagrindines grupes – šiitus
ir sunitus, kurie ir po 1,400 metų kovos negali susi-
taikyti.

Mahometui mirštant, jo valdžioje jau buvo visa

dabartinė Saudo Ara bija, o dar po dešimties metų jo
pase kėjai, paprasti arabai klajokliai, jau buvo už-
ėmę Siriją, Palestiną, Persiją, Egiptą ir didesnę dalį
Irako. Per Per siją jie pasiekė Afganistaną ir viduri -
nės Azijos gentis – turkmėnus, ka zachus ir uzbe-
kus.

Panašus antplūdis vyko ir į Va karų pusę, per
šiaurinę Afriką Iberi jos pusiasalio link. Tuo metu
ten var žėsi įvairių mažų valstybėlių kara liai, kurių
vienas, Achila, pakvietė Ma roką pasiekusius mau-
rus (taip buvo vadinami Maroką užvaldę mu -
sulmonai) jam padėti nugalėti savo varžovus. Nau-
jieji musulmonai, dar degdami naujai priimtos re-
ligijos karščiu, mielai priėmė Achila kvie timą,  711
m. persikėlė per abu že mynus skiriantį sąsiaurį,
ten nu galėjo patį Achilą ir paskutinį vizi go tų kuni-
gaikštį Don Rodrigo. Pirmųjų pergalių padrąsinti,
maurai per ateinančius septynerius metus užėmė
visą Iberijos pusiasalį. Mėginimai įsiveržti į Vidurio
Europą maurams nepavyko,  nes Karolingų dinas-
tijos frankų karalius Charles Martell 732 m. sumušė
įsiveržusius arabus, tuo išgelbėdamas krikščioniš-
kos Vakarų Europos civilizaciją.

Tikras Iberijos pusiasalio nuo arabų atkariavi-
mas prasidėjo tik XII a. 1236 m. Kastilijos ir Leon
karalys čių valdovas Ferdinand užėmė Kor dobą, o po
dvylikos metų – ir Seviliją. Aragon karalius Jaime
užėmė anks čiau legendinio El Cid valdytą Valen ciją,
ir arabams beliko tik Granados miestas ir jo apy-
linkės.

Ferdinand sekę valdovai kivirčijosi tarp savęs,
todėl galutinis Iberi jos pusiasalio atkariavimas iš
maurų  turėjo laukti iki XV a., kai Aragon ka ralius
Ferdinand 1469 m. vedė Kasti lijos karalienę Izabelę
ir taip suvienijo abi svarbiausias krikščionių vals-
tybes. Bendromis jėgomis jie 1492 m. užėmė Grana -
dą. Reconquista karai baigėsi.

Viduramžiuose daugelį musulmonų kraštų
sujungė Otomanų impe rija, kuri gyvavo tik iki
Pirmojo pa saulinio karo. Jai žlugus, didžiosios
Vakarų valstybės pasidalino jos bu vusias teri-
torijas. Atsirado atskiros musulmonų  valsty-
bės, iš jų žymiausios buvo Turkija, Persija ir
Afganis tanas. Arabų valstybės pradėjo atsigauti
tik po Antrojo pasaulinio karo. Musulmonų
skaičius pasaulyje smar kiai paaugo. Jie į krikš-

čionis žiū ri su tam tikra panieka, laikyda mi juos že-
mesnės moralės ir religiją per laisvai interpretuo-
jančiais žmo nėmis, kuriuos išgelbėti gali tik isla-
mas.

Kaip kadaise Hitler norėjo val dyti Europą, o
Stalin – komunizmu užimti visą pasaulį, taip šian-
dien isla mo pasekėjai vykdo misiją išplės ti savo re-
ligiją visose krikščioniškose valstybėse. Prieš dau-
giau negu 35 metus šiitų Ayatollah Khomeini iš to-
limo, bet svetingo Paryžiaus planavo revoliuciją,
kuri ilgainiui nuvertė Irano šachą ir taip sukėlė
musulmo nų jaunimo masėse globalinį islamo reli-
ginį atgimimą. Nieko stebėtino, kad šiandien mu-
sulmonai yra gero kai maldingesni, lanko mečetes,
ir pri silaiko Ramadan pasninko labiau nei jų tėvai
prieš kelis dešimtmečius. Tuo tarpu pamaldų lan-
kymas krikš čio niškose bendruomenėse yra gero -
kai kritęs. Studijas baigę jauni mu sulmo nai ne-
grįžta į savo kilmės kraštus, bet lieka Vakaruose,
kuria žymiai gausesnes šeimas nei jų kai mynai
krikščionys.

Jei Europoje procentualiai daugiausia musul-
monų yra Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir
Danijoje, JAV tuo pasižymi California, New York, Il-
linois, Ohio ir Michigan valstijos. Netrūksta jų nei
tokiose valstijose kaip Texas, Georgia ir net South
Dakota.

Vakarų kultūros žmonės daugiau dėmesio
kreipia į pagrindines žmogaus teises, ir, atrodo,
griež tos islamo religijos nelinkę priimti. Bet islamo
įtaka visur auga, dažnai padedant ir taip dabar ma-
dingu tapusiam korektiškumui. Jei taip vyks  ir to-
liau, isla mo banga užlies pasaulį, taip kaip ji staiga
užliejo jį tuoj po Mahometo mirties. Skirtumas tik
toks, kad anais laikais islamas augo kardo pagalba,
o dabar – dėka teroro baimės ir krikščionių toleran -
cijos ir korektiškumo. 

Politinis korektiškumas –
taip, bet tik su saiku
ALEKSAS VITKUS
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,,Istorija praryja miestus, tautas,
kalbas. Nuolat dingsta gražiausi žo-
džiai. Šiuo paminklu nenorėjome kal-
bos nykimo sustabdyti, tiesiog norime
priminti, ką turėjome, turime ir ko
galime netekti”, – sakė J. Šikšnelis.

Paminklo atidengimo iškilmėse
dalyvavusi prezidentė D. Grybaus-
kaitė džiaugėsi, jog klaipėdiečiai su-
pranta, ką mums reiškia baltiškas žo-
dis, ir kad uostamiestyje yra biblio-
teka, kurios prieigose jis yra įprasmi-
namas.

,,Reikia nepamiršti savo kalbos.
Būtent baltų kalbos ir buvo labiausiai

niokojamos. Iš septynių liko tik dvi –
lietuvių ir latvių. Tauta, kuri išsaugo
savo kalbą, išsaugo ir pačią tautą. Jei
turėsime savo kalbą, mūsų niekas ne-
pavergs ir neužkariaus”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Keliasdešimties granito plokšte-
lėse iškaltų išnykusių lietuvių kalbos
žodžių reikšmę prezidentei paaiškino
lopšelio-darželio ,,Saulutė” auklėti-
niai. Mirę žodžiai buvo pagerbti ir iš
jų sukūrus eilėraštį. 

Paminklo kalbai sumanytojai – J.
Šikšnelis ir Klaipėdos mero pavaduo-
tojas Vytautas Čepas. Mirusius lietu-
vių kalbos žodžius surinko kalbininkė
Danguolė Mikulėnienė.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė ketvirtadienį, gegu-
žės 16 d., atvyksta į JAV, kur jai bus su-
teiktas Jungtinių Amerikos Valstijų
Georgetown University garbės dak-
taro vardas.

Garbės daktaro regalijos Lietuvos
vadovei bus įteiktos gegužės 18 dieną,
šeštadienį, Washington, DC vyksian-
čiame renginyje.

Kaip rašoma universiteto sveiki-
nimo rašte, Lietuvos prezidentei gar-
bės daktaro vardas suteikiamas už
,,skaidrumą, tiesą ir atsakomybę”.
Georgetown University garbės dak-
taro vardą gauna nusipelnę asmenys,
iškilūs vadovai – politikai, moksli-
ninkai, rašytojai, menininkai.

Georgetown University yra se-
niausias JAV ir didžiausias pasaulyje

tarptautinių santykių universitetas.
Lietuvos prezidentė šiame universi-
tete studijavo 1992 metais.

Universiteto garbės daktaro var -
dą yra gavę buvę JAV prezidentai Bill
Clinton ir Ronald Reagan, buvę Jung-
tinių Tautų generaliniai sekretoriai
Kofi Annan ir Boutros Boutros-Ghali,
Europos Komisijos pirmininkas Jose
Manuel Barroso, buvęs Vokietijos
kancleris Helmut Kohl, buvusi JAV
valstybės sekretorė Madeleine Alb-
right, Ispanijos karalienė Sofia, Libe-
rijos prezidentė, Nobelio taikos pre-
mijos laureatė Ellen Johnson Sirleaf,
Afganistano prezidentas Hamid Kar-
zai, dabartinis JAV gynybos sekreto-
rius Chuck Hagel, žinomas ekonomis-
tas Joseph Stiglitz ir kiti.

Vienintelis pasaulyje paminklas
kalbai – Lietuvoje

Lietuvos prezidentė vyksta į JAV

Atkelta iš 1 psl.

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Georgetown University. commons.wikimedia.org nuotr.
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TELKINIAI

Washington, DC

Gegužės mėnesį daugelis Euro-
pos šalių švenčia Europos die-
nas. Jos pažymimos ir Euro-

pos Sąjungos valstybių ambasadose
Washington. Kasmet vis daugiau lan -
ky tojų tomis dienomis užplūsta ir
Lietuvos Respublikos ambasadą.
Šiais metais svečių, neišsigandusių
nei griaustinio, nei ganėtinai smar-
kaus lietaus, buvo apie 2,000. 

Lankytojus pasitiko lietuviškais
tautiniais  drabužiais pasipuošęs am-
basadorius Žygimantas Pavilionis, jų
laukė lietuviška muzika bei šokiai,
vaizdo juostos, gėrimai ir valgiai.
,,Šių metų renginio ypatumai buvo
galimybė vienos socialiniame tinkle
‘Twitter’ išplatintos žinutės apie Lie-
tuvos ambasados ‘Atvirų durų’ die-
nas (#LTembassyUS) autoriui laimėti
lietuvišką šakotį ir pamatyti amba-
sadoje  rodomas  V. Luckaus fotografi -
jas. 1971–1973 metais sukurtas ciklas
‘Improvizuojant pantomimą’, soviet-
mečiu buvo parodytas tik vieną kartą
Nidoje vykusioje neoficialioje vienos
dienos parodoje”, – apie šių me tų Eu-
ropos dienas Lietuvos Res pub likos
ambasadoje pasakojo renginį organi -
zavusi ambasados pirmo ji sekretorė
Liana Vazbienė.

Užsukę į lietuvišką salelę JAV
sve čiai galėjo paragauti ,,Utenos”
alaus, ,,Lithuanian Plaza” savininkų

Taikos vardan

Visą dieną svečių netrūko.

Svečiai į Lietuvos Respublikos ambasadą traukė virtinėmis.

Svečius prie ambasados sutiko David Pivo -
riūnas, grieždamas smuiku.

Renginio šeimininkai (iš kairės į dešinę):  LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis, LR am-
basados pirmoji sekretorė Liana Vazbienė, delegacijos atsiųstos savanorės amerikietės
Deborah Greenbush ir Ciara Richards bei  ambasados kanceliarijos vedėja Agnė Mileikai -
tė.                                                                                                                        Ludo Segers nuotraukos

Vandos bei Algio Morkūnų suspausto
lietuviško varškės sūrio, šviežiai iš-
keptų skanių sausainių, bendrovės
,,Food Depot International” iš Lietu-
vos atvežtų ,,Vilniaus duonos” keptų
,,Močiutės” bei ,,Agotos” duonų, ,,Ja -
vi nės” traškučių, ,,Vilniaus perga-
lės”, ,,Rūtos' bei ,,Naujosios Rūtos”
sal dainių, atsigaivinti ,,Smetoniška”
gira. Pastebėta, kad jei prieš keletą
metų amerikiečiai nenoriai ragavo
girą, tai šiais metais ambasadoriaus
dėka šis gėrimas tapo bene labiausiai
pageidaujamu produktu. O ambasa-
dos darbuotojas Rimas Mackevičius
sakė tą dieną išpilstęs net 3,000 stikli -
nių ,,Utenos” alaus.

Įdomu, kad visiems apsilankiu-
siems labai patiko linksmos ir vaišin -
gos dienos ambasadose, tačiau tik keli
lankytojai galėjo pasakyti, kodėl Eu-
ropos šalys jas pažymi  būtent šiuo
metu.

1950 metų gegužės mėnesį, Pran-
cūzijos užsienio reikalų ministras Ro-
bert Schumann pristatė Europos ang-
lių ir plieno susivienijimo, Europos
Są jungos pirmtako, įsteigimo planą.
Šis dokumentas, vadinamas „Schu-
mann deklaracija”, prasideda tokiais
žodžiais: „Pasaulio taika negali būti
išsaugota be kūrybingų pastangų,
proporcingų pavojams, kurie jai gra-
sina”. Schumann iniciatyva buvo pir-
mas žingsnis link Europos valstybių
federacijos, kurioje vyrautų taika.
Šiuo metu Europos Sąjunga jungia
net 27 Europos valstybes,  tarp kurių
yra ir Lietuva. 

Lietuvoje, taip pat ir Lietuvos am-
basadose, įsikūrusiose įvairiose ša-
lyse, Europos diena plačiau pradėta
švęsti nuo 2002 metų. Organizuojami
Europos dienai skirti renginiai, ku-
rių metu visuomenė supažindinama
su Europos Sąjunga, diskutuojama
visai Europai svarbiais klausimais.
Europos dieną kasmet švenčia tūks-
tančiai žmonių: klausosi koncertų,
dalyvauja ekskursijose, diskusijose
ir kituose renginiuose, per kuriuos
skleidžiama informacija apie Euro-
pos Sąjungą. 

Washington lankytojai galėjo ap-
silankyti net 28 Europos šalių (28-oji
šalis – Kroatija įsijungs į Europos Są-
jungą tik šių metų liepos mėnesį) am-
basadose. Lankytojų patogumui buvo
dalijami leidinukai su ambasadų ad-

resais, maršrutais, žemėlapiai, trum -
pa šventės programa, į ambasadas sve-
čius vežiojo tam skirti autobusai. 

Svečiams išsiskirsčius šventė am -
ba sadoje baigėsi itin linksma nata –
tikru lietuvišku pikniku, kur grojo
mūsų liaudiška muzika, ausį glostė sa -
va lietuvių kalba, skrandį džiugino
skanūs Vandos Morkūnienės išvirti
ce pelinai, taip pat ,,Norvelitos” silkė
bei ,,Grafo” šakotis, kuriais vaišino
,,Food Depot International” preziden -
tė Angelė Kavakienė. 

Tokią dieną supranti, kad taikos
ir tautos gerovės vardan europiečiais
mes galime ir norime būti, tačiau vis
dėlto ,,lietuviais esame mes gimę”. Ir
net būdami toli nuo Lietuvos, mūsų
tė vynės salelėje – Lietuvos Respubli-
kos ambasadoje Washington – giliai
su vokiame, kad Lietuva visada liks
mū sų namais, nes ten viskas sava ir
brangu. 

LR ambasados ir ,,Draugo” info

Po šventės.

Vandos ir Algio Morkūnų spaustas varškės
sūris.

Lietuviška ,,Močiutės” duona.
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KRISTINA ŪSAITĖ

Ganėtinai simboliška, jog ak-
tuali religijos ir emigracijos
tema panašiu laiku svarstyta

abiejose Atlanto pusė se. Š. m. balan-
džio 13 d. Lemont (Illinois valstija,
JAV) Ateitininkų namuose surengta
ketvirtoji JAV Lie tuvių katalikų sie-
lovados konferencija. Jos pagrindinė
tema šįkart buvo  sutelkta  į pasaulie -
čių vaidmens Bažnyčios gyvenime
problemą (apie tai 2013 m. balandžio
20 d. „Drau ge” rašė Ramunė Kubi-
liūtė). Praslinkus mė ne siui, gegužės
9 d. VDU lietuvių išei vijos institute,
Kaune, įvyko tarpdalykinė konferen-
cija „Migracija ir religija: tautišku -
mo ir universalumo sankirtos”. Į jau-
kią kamerinę aplin ką – instituto Pa-
saulio Lietuvių Bend ruomenės menę
– šįkart susi rin ko ne toks gausus be-
sidominčiųjų ir gerokai gausesnis re-
ligijos, tautiškumo ir universalumo
sankirtų mig ra ci jos eigoje tyri nėjan -
čių jų būrelis.

Konferenciją sudarė dvi dalys.
Pirmojoje, įvairesnėje dalyje, iki pie -
tų buvo paliestos ne tik lietuviškos,
bet ir žydų diasporos temos. Tuo
tarpu antroji konferencijos dalis bu -
vo  nukreipta į projektinės veiklos
apie lietuvių tautinę katalikų  baž ny -
 čią ty rimų pristatymui.

Margumynai: nuo 
Izraelio iki Čikagos

Pirmąjį pranešimą pristačiusi
Sigita Žemaitytė, VDU Istorijos ka -
ted ros doktorantė, simboliškai ir pras -
 mingai pradėjo konferenciją kal bėda -
ma apie pažadėtąją žemę Izraelį kaip
apie sakralią vietą ir politinį prie -
globstį. Išties, diskutuojant apie reli -
gijos ir migracijos santykį, o taip pat
ir apie šių dėmenų skirtybes, žydų
tau ta neretai tampa tam tikru atra -
mos tašku bandant paaiškinti ar
iliustruoti diasporinės sąmonės ar
religijos žmogaus gyvenime ir žmo-
nijos istorijoje klausimus. Žydų tauta
atstovauja klasikiniam diasporiniam
tautos suvokimui: nuolatinis buvi-
mas be valstybės, gyvenimas išsi-
barsčius po visą pasaulį, nepamirš-
tant savojo ir gimtojo tapatumo tapo
daugelio žydų tapatumo sudedamąja
dalimi. Taigi, Izraelio valstybė gali
būti pristatoma kaip moderni žydų
tautinio tapatumo išraiška. 

S. Žemaitytė savo pranešime pa -
žvelgė į du Izraelio valstybės vaid-
menis – politinį ir religinį, atsisklei-
dusius pokalbiuose su žydų bendruo -
me nės nariais bei litvakais (žydais,
gimu siais ir gyvenusiais buvusios
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
teritorijoje, dabartinėje Lietuvoje ir
Baltarusijoje), šiuo metu gyvenan-
čiais Izraelyje, bei analizuodama is to -
rio grafinę medžiagą. Doktorantės tei-
gimu, Izraelis yra kartu ir namai, ir
metafizinė vieta, sauganti ir sutei -
kianti prieglobstį jo gyventojams. Ki-
taip tariant, Izraelis žydams yra ne
tik šalis, kurioje neišvengę nesuta -
rimų tarpsta tiek religiniai, tiek se -
kuliarūs vaidmenys, bet ir vertybė, o
tuo pačiu galimybė kiekvienam pa -
saulio žydų bendruomenės nariui pil-
nai įesminti savo žydiškumą ir ga-
liausiai su šia žeme susijusius Dievo
įsakymus.

Migracija ir religija
Religijos ir migracijos problemų svarstybos abejose Atlanto pusėse 

Pirmąją, geografiškai margą kon -
ferencijos sekciją tęsė VDU Lietu vių
išeivijos instituto mokslo darbuotojos
dr. Kristinos Ūsaitės pranešimas apie
katalikų kunigų ir parapijos vaidmenį
Pietų Amerikos lietuvių gyvenime.
Prelegentė pažymėjo, kad ypatingai
Pietų Amerikos lietuvių kolonijose
(Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje,
Kolumbijoje ir Venesue loje) būtent pa-
rapija ir bažnyčia buvo tas pagrindi-
nis veiksnys, kuris pirmiausia su-
jungė didžiąją dalį augan čios lietuvių
bendruomenės svetimame krašte ir
skatino lietuvių tautinio sąmonin-
gumo jausmą. Bažny čia tapo ir viena
iš svarbiausių ugdymo šakų – prie pa-
rapijų steigėsi lietuviškos mokyklos,
kur lietuvių vaikai galėjo pramokti
lietuviškai skaityti, katekizmo, Lietu-
vos istorijos ir kitų dalykų. Kunigai
ypatingai rūpinosi jaunosios kartos

socializacija, organizuodami stovyk-
las, globodami ateitininkų, skautų ir
ki tokius jaunimo būrelius. Bažnyčia
ir parapija buvo ta atrama, į kurią rė -
mė si bendruomenė (vieni ryškiausių
pavyzdžių – Urug va jaus ir Brazilijos
lietuvių parapijos). Tokiu būdu dėl
bažnyčios atlie kamų socioedukacinių
funkcijų vyko socializacija, kultūros
paveldo perda vimas, žmonių sutelk-
tumo bei ugdymo raida. 

Prelegentės teigimu, neretai Pie -
tų Amerikos lietuvių kolonijose dirbę
kunigai buvo tikri moderatoriai tarp
lietuvių katalikų ir likusios visuome -
nės, jie rūpinosi ir spausdinto žodžio
sklaida, lietuviškų sekmadieninių ra -
dijo valandėlių transliacijomis, už -
mez gė ir stengėsi palaikyti gerus san-
tykius su vietos valdžios pareigūnais
garsindami Lietuvos laisvės bylą,
rengdami „Lietuvos katalikų bažny -

čios kronikos” vertimus į gyvena -
mųjų kraštų kalbą. Nepaisant to, jog
išsibarstę milžiniškuose Pietų Ame -
ri kos plotuose, dauguma menkai ap -
sišvietę arba bemoksliai ir beraščiai,
neturintys inteligentiškos, veiklios
vadovybės lietuvių išeiviai buvo pa-
smerkti ištirpti svetimųjų jūroje, vis
tik, net ir šiandien lietuviškasis gy -
ve nimas Pietų Amerikoje gyvas: pa -
gal išgales veikia lietuviški centrai,
pavyzdžiui, šimtametę veiklos patirtį
skaičiuoja Lietuvių draugija „Nemu -
nas” ir Lietuvių katalikų kultūros ir
savišalpos draugija „Mindaugas” Ar -
gentinoje, Lietuvos vardą pasaulyje
garsina tautinių šokių  grupės „Ram -
by nas” (Brazilija), „Rintukai” ir „Ąžuo-
 lynas” (Urugvajus), o į kas savai tinius
susitikimus su klausytojais kviečia
internetu transliuojama Argentinos
lietuvių radijo programa „Ecos de Li-
tuania” (isp. „Lietuvos aidai”), kuria
siekiama išsaugoti ir išlaikyti savo lie-
tuvišką tapatybę, skleisti žinias apie
lietuvybę ir Lie tuvą Argentinoje ir vi-
soje Pietų Ame rikoje, puoselėti gim-
tąją kalbą, išlai kyti papročius bei tra-
dicijas, perduo ti tautosaką, žinias apie
Lietuvos istoriją, geografiją ir kt. Be
abe jonės, visa tai net ir šiandien, ga-
lima saky ti, yra darnios katalikų ku-
nigų ir ak ty vių parapijiečių veiklos
vaisius.

Po pranešimo apie Pietų Ameri -
kos lietuvių aktualijas ,,keliavome” į
Vokietiją. VDU Istorijos katedros dok -
torantė Inga Puidokienė kon fe ren -
cijos dalyviams kalbėjo apie Lie tu vos
evangelikus liuteronus 1941–1950 m.
išeivijoje. Jos pranešime buvo pa -
žvelg ta į konfesinės priklausomybės
ir lietuviškos tapatybės problemą per
lietuvių evangelikų liuteronų bažny-
čios prizmę, bandant atsakyti į klau-
simą, ar priklausomybė lietuvių evan-
gelikų religijai kaip nors įtakoja lie-
tuvybę, jos supratimą, ar tarpuka rio
Lietuvoje gimęs požiūris į evangeli-
kus liuteronus (stereotipas, kad evan-

Dr. Kristina Ūsaitė ir dr. Ilona Strumickienė.                                                                                                                   Alvydo Vaitkevičiaus nuotraukos

Nukelta į 12 psl.Konferencijos dalyviai.
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Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Prašome registruotis

Čikagos lietuvių skautų tuntai:  „Aušros vartų/Kernavės”,  „Nerijos”  ir „Lituanica” – š.
m. liepos 7–14 d.   kvie čia  į vasaros stovyklą  „Patyrimų šalis” Rako miš kuose.  Registra -
ci ja bai giasi gegužės 31 d. Anketos  sto vyklos tinklalapyje: www.rakas.org arba kreip-
kitės į tuntininkus:

„Aušros vartų/Kernavės” tun to tuntininkė: s. fil. Nida Petronienė: petro -
niai@yahoo.com, tel. 708-421-7810

„nerijos” tunto tuntininkė j.s. Vilija Sutkutė-Kielienė: vkiela@sbcglobal.net, tel.
630-939-0746

„Lituanica” tunto tuntininkas ps. fil. Audrius Viktora: aud vik@bcglo bal.net, tel.
630-832-2796

Stovyklos tinklalapyje rasite ir in  formaciją apie Lietuvių Skautų sąjungos ruošiamą
Jubiliejinę sto vyk lą, kuri įvyks Camp Manatoc, Peninsula, OH rugpjūčio 7–17 d.

,,Lituanicos” tunto Čikagos draugovės veikla

„Perkūno” draugovės prityrusieji skautai ir skautės po dviračių iškylos žaidžia softbolą. Komandos ilgai
tarėsi, ar žais brolis prieš brolį ar seserį, ar prie šingai.                       

j. b. s. v. kun. Viliaus Dundzilos nuotraukos

Jaunimo centro „Perkūno” draugo vės dviratininkai iškylauja Mi-
chigan eže ro pa krante. Prie 31 gatvės uosto ilsisi: ps. Aud rius Alek-
siūnas, Paulius Ruscitti, psl. Vil mantas Stankus, Lukas Ruscitti, Har-
vey Le vin. Prityrusieji skautai važiavo iš Hyde Park, pro 31 gatvės
uostą, sustojo Navy Pier (pavėlavę į IMAX filmą), Cinco de Mayo
proga prie Oak  gatvės paplū di mio gardžia vosi ledais, apsilankė
Wrigley Field ir grįžo į Gold Coast rajoną – į gegužinę skauto kie -
me.

Prityrusieji skautai dviratininkai apsilankė Navy Pier.

Prityrusieji skautai su palydovais links  minasi gegužinėje po dvira-
čių iš ky los. Iš k.: Harvey Levin, j.b. Vilius Dundzila, psl. Vilmantas San-
kus, Paulius Ruscitti, Lu kas Ruscitti, ps. Audrius Aleksiūnas. Ne -
sutarta tik dėl šypsenų – lietuviškai ar amerikietiškai šypsotis. 

s. Rasos Aleksiūnienės nuotr.

„Lituanicos“  tunto  „Klaipėdos“  lai vo ir „Perkūno“ draugovės  jūrų skautai ir prityrusieji skautai, kartu
su kitais jūrų skautais ir skautėmis Amerikos skautų (BSA) „Spring Icebreaker“  iškyloje.  Vyksta vir vės
tempimo varžybos.

Lai vo denio sueigoje. Iš k.: Lukas Kliars kis, Danielius Kwiat kowski, Gytis Kel me lis, vair. Mikutis Meilus ir
Matas Vait ke vičius.

Šalčiui užklupus Čikagą, „Litua ni cos“ tunto „Perkūno”
drau govės skautai Jau nimo centre vykusioje sueigoje
sta  to lai vų modelius, dažo navigacijos prietaisus ir svajo -
ja apie smagias va saros dienas. Nuotr. Okta vijus Alonso
ir Lukas Sekonas.

Kaziuko mugei Čikagoje ruošiasi  ,,Li tuanicos”
tunto ,,Perkūno” draugovės jū rų jaunis Auri-
mas Bikulčius.

„Lituanicos“ tunto „Klaipėdos“ lai vo ir „Perkūno“ draugovės  jūrų skautai ir prityrusieji skautai įrengė ,,uos -
tą”  su sau gios navigacijos ženklais. 

Iškyloje buvo surengtos kajakų varžybas. Reikėjo perplaukti baseiną ir sugrįžti estafetėje. Jūrų skautų
tikslas – gaudyti, sustabdyti bei apversti kitus kajakus. Visi sušlapo. Kas laimėjo – ne aišku.

Čikagos „Lituanicos” tuntui pri klauso draugovės Lemont, Napervil -
le ir Čikagoje. Visos draugovės ir lai vai labai aktyviai ir smagiai dir -
ba, gi lina savo lietuviškas ir skautiškas žinias. Štai žvilgsnis į šių

metų „Klai pėdos” laivo ir „Perkūno” draugovės veiklą. „Klaipėdos” laivas
(jū rų skautai) ir „Perkūno” draugovė renkasi šeštadieniais Jaunimo centre
Čika go je. Dėkojame broliui Viliui bei ki tiems vadovams už  nuostabų va -
do   va vi mą ir mūsų skautiško, lietuviško jaunimo auklėjimą.
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,,DRAUGO” LIETUVIUKAI

Redaktorė Laima Apanavičienė • El. paštas: laimaa@hotmail.com

Motinos dienos New York šventinės akimirkos

ARŪNAS TIRKŠLIŪNAS

New York Maironio lituanisti-
nės mokyklos iniciatyva New
York Ap reiš kimo parapijoje

buvo surengta Motinos dienos šventė.
Mount Car mel parapijos salėje susi-
rinko pusan t ro šimto New York lietu-
vių – vaiku čių su tėveliais ir kitų tau-
tiečių, nusprendusių gražią sek ma -
die nio popietę praleisti drauge. 

Renginį pradėjo ir vedė Maironio
mokyklos direktorė Faustina Šinkū -
nienė. Sveikindama susirinkusiuo-
sius ji kvietė skleisti informaciją apie
Maironio mokyklėlę, kad į ją savo vai -
kus atvestų kuo daugiau tėvų, no -
rinčių, jog jų vaikai išmoktų ne tik
taisyklingai lietuviškai kalbėti bei ra-
šyti, bet ir susipažintų su Lietuvos
kultūra, istorija, papročiais, tauto-
dailės ir kitomis tradicijomis. F. Šin -
kūnienė papasakojo, kad mokyklėlėje
vyksta pamokos visiems norintiems
– pradedant pačiais mažiausiais, dar -
že lio amžiaus vaikais ir baigiant abi-
turientais. Mokykloje netgi rengia -
mos lietuvių kalbos pamokos suaugu -
siems. Dažniausiai jas lanko ne lietu-
vių kilmės niujorkiečiai, sukūrę šei -
mas su lietuviais, ir norintys bent
kiek pramokti mūsų kalbos. 

Salvijus Kungys, sukalbėjęs mal -
dą drauge su visais renginio da ly -
viais, išreiškė pagarbą motinoms ir
pastebėjo, kad Šventajame Rašte mi -
nimos abipusės vaikų ir tėvų parei-
gos bei atsakomybė: vaikai privalo
gerbti savo tėvus, o šie yra atsakingi
už gerą vaikų išauklėjimą ir išlavini -
mą. Ren ginio dalyvius pasveikino Lie-
tuvos generalinis konsulas New York
Val de maras Sarapinas bei JAV Lietu-
vių Bendruomenės New York apygar-
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė.

Vėliau savo sugebėjimus tėve -
liams rodė mokyklos mokinukai. Pa -
tys mažiausieji, vadovaujami moky-
tojos Šarūnės Karsokaitės, padainavo
ir pašoko „Varlyčių dainelę”; vyres-
nieji padeklamavo Motinos dienai
skirtus eilėraščius,  o broliukai Loris
ir Adris Jautakai pagrojo pianinu ir
fleita. Šventės dalyviai su malonumu
plojo vaikams ir mokyklėlės mokyto-
joms, dėkodami už gražią šventinę
programėlę.

Po programos susirinkusieji vai -
šinosi mokyklėlės tėvų komiteto pa -
ruoštais pietumis. 

Dėkojame New York Maironio
mokyklos kolektyvui už puikiai su -
ruoštą šventę, džiugias akimirkas ir
gerą nuotaiką.

PAVASARIS  ATEINA IŠGELBĖTI 
PASAULIO IŠ TAMSOS 

Pasaulis buvo tylus ir tamsus... Praėjo daug laiko nuo to, kai
Saulės deivė pradingo. Kai kas meldė jos sugrįžimo ir tikėjo,
kad ji nugalės tamsius Mėnulio kerus. Bet tai buvo taip seniai,

kad žmonės jau nustojo laukti. O tie, kurie tikėjo, buvo baudžiami
tamsiojo Mėnulio tarnų. Iš baimės visi slėpėsi žemėje. Tamsa kara -
liavo.

Staiga kažkas nusileidžia ant žemės. Išgirdę garsą, žmonės bėga
žiūrėti... Vyriausias išminčius atpažįsta iš pranašų raštų, kad tai
Saulės deivės siųstas sūnus, vardu Pavasaris, atėjęs išvaduoti šviesą
ir nugalėti Mėnulį.

Kažkas iš minios surinka:
– Po visų ilgų tamsos metų pasakyk, kaip mums tikėti tavimi ir

tavo gerais norais? Tu juk gali būti Mėnulio siųstas sugriauti mūsų
likusią viltį.

Pavasaris tyli, jo veidas apgaubtas liūdesio. Jis žino, kad liko
mažai laiko sušildyti žemę ir atrakinti žmonių širdis. Jis ištiesia
rankas, o jose spindi žalias ugnies kamuolys.

Pavasaris taria:
– Jei žodžiais netikite, tikėkite mano darbais... Šiame kamuolyje

yra raktas į žaliąją žemės gyvybę.
Staiga žmonės suklūsta, bet per minią nuvilnija juokas.
– Raktas … Į gyvybę... Kokia čia idėja? – nepiktai kalba jie.
Bet viena maža mergaitė išdrįsta pribėgti prie Pavasario ir pa-

sistiebusi paliečia žalią šviesą. Viena ąžuolo sėkla iškrenta ir čia
pat, žmonių akyse, pradeda augti, šakotis galingas ąžuolas.

– Kas tai? Iš kur šis žalias skėtis? – nustebę kalbėjo žmonės.
– Jis didėja, plečiasi, – nenurimo kiti.
– O kas bus, jeigu jis nenustos plėstis, – išsigando ne vienas.
– O kas gi tie garsai?
– Mes niekada negirdėjom tokio grožio...
– Gal angelai? – tarė kažkas.
– Bet jie danguje, o muzika čia pat...
– Ne, tai buvo ąžuolo šakose sutūpę paukščiai, kuriuos iš žalio

ugnies kamuolio paleido mergaitės tikėjimas šviesa, – tarė Pavasa-
ris.

– Žmonės, dabar jūs žinote, kad jūsų rankose yra gyvybės medis.
Jis augs, jame čiulbės paukščiai, jis linksmins jūsų nuo tamsos pa-
vargusias akis, suteiks jums pavėsį. Bet tik jūsų meilė išlaikys že -
mę ir jį gyvą. Ne Saulė, mano motina, ir ne aš... Mano misija baig -
ta, – tarė jis.

Su tais žodžiais papūtė vėjas, sušlamėjo lapai ir žalumoje Pava-
saris išnyko, palikdamas šviesą, šilumą, pavasario garsus ir viltį.

Nortautė Grintalė
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) mokinė 

Šventinės programos atlikėjai. Koncertuoja broliukai Loris ir Adris Jautakai.

,,Varlyčių dainelę” atliko patys mažiausieji mokyklos mokinukai.
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VOKIETIJOJE PAGERBTAS VYDŪNO ATMINIMAS
GABRIELĖ ŽAIDYTĖ

Minint iškilaus lietuvių mąs-
tytojo, humanisto, kultūros
veikėjo Vydūno 145-ąsias gi-

mimo ir 60-ąsias mirties metines, Va-
karų Vokietijos Lipės rajono centre
Detmolde gegužės 10 dieną atidengtas
Vydūnui skirtas paminklas ir atmi-
nimo lenta.

Gegužės 10–11 dieną Detmolde
vykusiuose Vydūnui skirtuose rengi-
niuose dalyvavo Lietuvos kultūros vi-
ceministras dr. Romas Jarockis, Už-
sienio reikalų ministerijos Informa-
cijos ir viešųjų ryšių departamento
direktorius Giedrius Puodžiūnas,
Lie tuvos ambasadorius Vokietijoje
Deividas Matulionis, Lietuvos kultū-
ros atašė Vokietijoje dr. Gabrielė Žai-
dytė ir Vydūno draugijos Vilniuje de-
legacija. 

Savo sveikinimo kalboje Lietu-
vos kultūros viceministras susirin-
kusiems priminė Vydūno kūrybos ir
veiklos svarbą ir džiaugėsi, jog Vokie -
tijoje buvo atidengta memorialinė
len ta bei pastatytas biustas iškiliam
mūsų humanistui, filosofui bei ra -
šyto jui, kurio idėjos savo aktualumo
nepraranda ir šiandien.

Bronzinis filosofo biustas, prie
kurio išliejimo finansiškai prisidėjo
Lietuvos užsienio reikalų ministerija,
įtvirtintas namo Detmolde, kuriame
po Antrojo pasaulinio karo gyveno
Vydūnas, nišoje. Tai yra pirmoji Vy-
dūno skulptūra už Lietuvos ribų.

Vydūno atminimą taip pat pa-
gerbė Europos Parlamento Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Elmar
Brok, Vokietijos užsienio reikalų tar -
ny bos, Šiaurės Reino-Vestfalijos že-
mės, Lipės rajono, Detmoldo miesto,
Li pės krašto bažnyčios atstovai.

Vydūno gyvenimas ir veikla buvo
susijusi su Vokietija ir Lietuva.
1896–1913 m. mąstytojas studijavo Ber-
lyno, Greifsvaldo, Halės ir Leipcigo
universitetuose, Pirmojo pasaulinio
karo metais dėstė lietuvių kalbą ir skaitė kursą
apie lietuvių kultūrą prie Berlyno universiteto vei-
kusiame Rytų seminare. Su Tilžės lietuvių giedo-
tojų draugija jis įnešė nemažą indėlį ne tik į Rytp-
rūsiuose lietuvių tautinio identiteto stiprinimą,
bet ir į viso krašto kultūrinio gyvenimo praturti-
nimą, vokiečių ir lietuvių kultūrinių ryšių stipri-
nimą, abiejų tautų santykių darną.

Vydūnas veikė vokiškose kultūrinėse organi-
zacijose, vokiškoje spaudoje buvo spausdinama jo
publicistika bei eseistika. Vydūno vokiškai rašy-
tas veikalas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietu-
vių santykių” (išleistas 1932 m. Tilžėje, 1982 m. pa-
kartotinai Čikagoje, 2001 m. Vilniuje pasirodė ver-
timas į lietuvių kalbą) ir šiandien tebėra vienas iš

ryškesnių mokslinės vertės nepraradusių istoriog-
rafinių šaltinių, kuriuose plėtojama daugiasluoks-
nių Lietuvos ir Vokietijos santykių tematika. 

Lipės apskrities centre Detmolde prabėgo pa-
skutinieji septyneri šio kultūros veikėjo gyvenimo
metai (1946–1953), čia jis ir buvo palaidotas. Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę, mirusiojo valia jo
palaikai buvo perkelti į Lietuvą. 

Vydūno ryšiams su Vokietija ir jos kultūra
buvo skirta šių metų vasario 20 d. Vilniuje įvykusi
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kartu su
Vydūno draugija surengta konferencija.

Atminimo lentos bei skulptūros Vydūnui ati-
dengimas vyko gegužės 10 d., Wiesenstr. 5, Detmol-
das.

Gegužės 11 d., šeštadienį, Čikagoje,
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo pa -
ra pijos salėje koncertavo  kapela ,,So-
džius”. JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš -
to valdybos kartu su Brighton Park apy-
linke surengtoje vakaronėje dalyvavo JAV
LB Krašto valdybos narė dr. Elona Vaišnie -
nė. Ji susirinkusiems pristatė JAV LB veik -
lą, vykdomus projektus, pakvietė į Bend -
ruomenę ateiti naujus žmones su savo
pa siūlymais ir energija. Ilgametei Brigh-
ton Park apylinkės valdybos pirmininkei
Salomėjai Daulienei už nuoširdų darbą
JAV Lietuvių Bendruomenėje dr. E. Vaiš-
nienė įteikė jubiliejinį Žalgirio mūšio me-
dalį. Po smagaus koncerto susirinkusieji
vaišinosi apylinkės šeimininkių paruoš-
tomis vaišėmis. 

JAV LB KV info
Kapela ,,Sodžius”  su Brighton Park LB apylinkės valdybos pirmininke Salomėja Dauliene
(viduryje).

Visuomenininkei S. Daulienei įteiktas medalis

Dr. E. Vaišnienė (d.) S. Daulienei įteikė
Žalgirio mūšio jubiliejinį medalį.

Loretos Timukienės nuotraukos



Salotomis įdaryti svogūnai

4 porcijoms reikės: 4 svogūnų galvučių, šviežio
agurko, 2 pomidorų, kietai virto kiaušinio, 0,5 puo-
delio ma jonezo, šaukštelio smulkintų pet ra žo lių la-
pelių, šaukšto kietojo tar kuo to sū rio, žiupsnelio drus-
kos.

Nulupkite svogūnus, išskobkite jų vidurėlius, o
išskoptąsias dalis smul kiai sukapokite. Sumaišy-
kite ka potus svogūnus, smulkiai pjaustytus agur-
kus, pomidorus, kiaušinį, ža lumynus, žiupsnelį
druskos (jei rei kės) ir dalį majonezo. Paruoštomis
sa  lotomis įdarykite svogūnų taureles, pašlaksty-
kite likusiu majonezu ir pabarstykite sūriu.

Patarimas: vietoje šviežio agur ko galima dėti
raugintą arba ma ri nuo  tą. Galima įdarui panaudoti
smul  kiai sukapotą silkę, kumpį ar kt.

Sūrio krepšeliai su krabais

2 porcijoms reikės: 2 šaukštų kietojo sūrio,
šaukšto miltų, šaukšto alyvuogių be kauliukų,
šaukšto kra pų, 2 kietai virtų kiaušinių, krabų mė sos,
2 šaukštų majonezo, pi pirų.

Tarkuotą sūrį sumaišykite su miltais ir įkai-
tintoje keptuvėje iškepkite blynelius. Kiekvieną
blynelį dė ki te ant apverstos stiklinės, švelniai ap-
spaudykite, kad įgautų krepšelio formą ir atšaldy-
kite. Sukapokite alyv uo ges, krabų mėsą, krapus,
sudė kite majonezą, tarkuotus kiaušinius, no rimus
prieskonius ir išmaišykite. Gautą įdarą sudėkite į
sūrio   krep še lius.  Papuoškite  žalumynais ir  aly-
v uo  gėmis.

Įdarytos mažos bulvės

Reikės: 20 mažų bulvių, šaukšto augalinio alie-
jaus, pusės puodelio tirštos grietinės, šaukšto pjaus-
tytų kra  pų, pipirų, 8 oz rūkytos lašišos, citrinos, ikrų
papuošti.

Įkaitinkite orkaitę iki 400˚F. Bulves nuplaukite
šepetėliu, apdžio vinkite, sudėkite į kepimo formą.
Tuo met apliekite jas aliejumi, pa bars tykite druska
ir pipirais, viską tolygiai išmaišykite. Kepkite 35–40
min., kol įgaus auksinį atspalvį ir su minkštės. Leis-
kite atvėsti kambario temperatūroje. Nedideliame
dubenėlyje sumaišykite grietinę, tarkuotą cit rinos
žievelę ir sultis bei krapus, įberkite pagal skonį
druskos ir švie žiai maltų pipirų. Kiekvieną bul-
vytę įpjaukite išilgai ir šiek tiek praver kite. Įpjovę
įdarykite šaukšteliu grie tinės ir krapų padažo, pa-
puoškite plono lašišos griežinėlio garbanėle, nedi-
deliu kiekiu ikrų ir krapų šakele. Šioms mažoms
bulvytėms tiks ir kitoks įdaras, pavyzdžiui, pašteto
ar silkės.

Vištiena ant iešmelių

Reikės: 3 vištų krūtinėlių, 3 šaukš   tų sojos pa-
dažo, šaukštelio auga linio aliejaus, ¾ puodelio natū -
ra laus jogurto, citrinos žievelės ir sul čių, žiupsnelio
baziliko lapelių, ¼ tarkuoto agurko, 18 kokteilių
pagaliu kų. 

Vištieną supjaustykite vieno kąsnio gabaliu-
kais ir sumaišykite dube nėlyje su sojų padažu, alie-
jumi, pusės citrinos sultimis ir tarkuota žievele,
įberkite daugiau druskos ir pipirų. Įkaitinkite kep-
tuvę ir ant stiprios ugnies 6–8 minutes pakepkite
vištienos gabalėlius. Paruoškite padažą: sumaišy-

kite dubenėlyje jogurtą, tar kuotą agurką, pjaustytą
baziliką, li ku sios citrinos puselės sultis ir tar kuotą
žievelę, pagardinkite druska ir pipirais. Kiekvieną
vištienos gabalėlį uždenkite baziliko lapeliu, sutvir -
tin kite pagaliuku. Patiekite su padažu. Vištieną
kepkite likus dienai iki šven tės, o padažą paga-
minkite prieš pat patiekiant į stalą.

Įdaryti daržovių žiedai

4 porcijoms reikės: 8 oz nerie bios varškės, 2
šaukštų grietinės, 2 šaukštų smulkintos krapų žalu-
mos, pluoštelio svogūnų laiškų, 2 didelių morkų, švie-
žio agurko, po žiupsnelį maltų juodųjų pipirų, drus-
kos.

Pertrintą per sietelį varškę su mai šykite su
grietine, druska, pipirais ir krapais. Morkas išvir-
kite, nu lup kite ir peiliu išorėje išpjaustykite negi-
lius išilginius rėvelius. Morkas ir agurką supjaus-
tykite skersai nedi delio ilgio cilindrais. Daržoves iš -
skob kite, o ertmes užpildykite varš kės mase. Įda-
rytus daržovių cilind rus 10 minučių pašaldykite.
Prieš juos patiekdami supjaustykite vienodo di-
dumo griežinėliais. 

Patarimas: bus skaniau, jei prie įdarytų dar-
žovių žiedų smaigeliu pri smeigsite po mažą gaba-
lėlį rūkytos lašišos ar sūdytos silkės.

Canapé su krevetėmis

24 porcijoms reikės: 6 riekių batono, ½ sv
virtų išlukštentų kreve čių, 3 šaukštų minkšto lydyto
sūrio, vieno šaukšto aitriųjų paprikų pada žo (čili),
šaukšto tarkuotų krienų, pa gardintų actu, 6 juodųjų
alyvuogių be kauliukų, žiupsnelio maltų raudonų jų
pipirų (Kajeno), pluoštelio kapotų petražolių.

Palikite 24 krevetes patiekalui pa puošti, liku-
sias smulkiai sukapo ki te. Susmulkintas krevetes
sumaišy kite su „Čili” padažu, krienais, pipirais ir
sūriu. Supjaustykite žiedeliais alyvuoges. Nu-
pjaustykite nuo batono riekelių pluteles, minkš-
timą aptepki te paruošta krevečių mase ir kiek vieną
riekelę supjaustykite į keturis trikampius. Pa-
puoškite canapé nepjaustytomis krevetėmis, aly-
vuogėmis ir žalumynais.

Užkandėlės su mėsa

4 porcijoms reikės: pusės kepa lėlio baltos duo-
nos (ne batono), 8 šaukš tų sviesto, 4 šaukštelių garsty -
čių tyrės, 8 oz virto liežuvio, 8 oz virtos arba keptos
vištienos file, 2 šaukš tų majonezo, pipirų, pluoštelio
žalu mynų.

Suraikykite duoną riekelėmis, po to – nedide-
liais trikampiais ir aptepkite kiekvieną sviestu, su-
maišytu su garstyčiomis. Padalykite ant duonos
ga ba lėlių smulkiomis juostelėmis pjaustytą liežuvį,
centre uždėkite smulkintos vištienos ir pašlaksty-
kite majonezu. Papuoškite žalumynais.

Sumuštiniai su menkių
kepenėlėmis

8 porcijoms reikės: 4 riekelių (be plutų) kvie-
tinės duonos, šaukšto svies to, skardinės menkių ke-
penėlių, 4 ža liųjų ir juodųjų alyvuogių.

Įstrižai perpjaukite kvadratines duonos rieke-
les ir pakepinkite įkai tin tame svieste. Supjausty-
kite grie ži nėliais menkės kepenėles. Dėkite jas ant
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MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Daug skonio mažame kąsnelyje
Maži kąsneliai ne tik skanūs, bet ir patrauklūs, o dar daugiau jų norisi, jei jie pagaminti iš deli-

katesinių, ne kasdien vartojamų produktų. Visa bėda, kad mes tada ir suvalgome jų per daug, o  jie
yra maistingi. Kąsne lis po kąsnelio ir mes kertame ribą. Bėda, jei dažnai mėgaujatės to kiais užkan-
džiais, o pasimėgauti tik retkar čiais –  ne tragedija.

Ruošdami užkandėlius dėkime į juos daugiau prieskonių – raudonųjų ar juodųjų pipirų, česnakų
ir kt., tada jie bus aromatingesni ir skanesni. Šalti užkandžiai reikalauja daugiau prieskonių, kitaip
jie bus beskoniai.

duonos, o ant viršaus – žiedeliais pjaustytas aly-
vuoges. Nedidelius su muštinius papuoškite pries-
koniniais žalumynais ir patiekite. 

Pikantiški kvadratukai

Reikės: 2 riekelių batono, 6 oz krabų lazdelių,
kiaušinio, 2 šaukštų majonezo, raudonos saldžios
papri kos, svogūno, šaukštelio garstyčių, pa gal skonį
druskos, pipirų.

Nupjaukite batono plutelę, minkš timą sutru-
pinkite. Papriką, svogūną, krabų lazdeles smulkiai
su pjaustykite ir sumaišykite su išplaktu kiaušiniu
ir majonezu. Įdėkite garstyčių, pipirų, pasūdykite ir
iš mai šykite. Iš masės padarykite nedi delius kvad-
ratėlius ir kepkite 425˚F įkaitintoje orkaitėje, kol
pasidengs auksine plutele. Iškeptus kvadra tė lius
apibarstykite kapotais žalumynais.

Sumuštinių fantazija

Reikės: juodos rupios miltų duo nos riekelių, fer-
mentinio sūrio, rūkytos dešros, kelių pieniškų dešre-
lių, rū kytos lašišos griežinėlių, žalios paprikos, vyš-
ninių pomidorų, salotų lapų, šviežio baziliko, krapų,
kelių alyvuogių ir ridikėlių, šviežio agurko, sviesto,
smeigtukų sumuštiniams.

Duonos riekeles aptepkite sviestu, supjausty-
kite mažais kvadra tė liais arba trikampiais. Pieniš-
kas deš reles, dešrą ir lašišą supjaustykite grie -
žinėliais. Sūrį – taip pat grieži nėliais, tik dvigubai
didesniais nei  su pjaustėte duo ną. Agurką ir ridikė -
lius pjausty ki te plonais ritinėliais, papriką kvad ra -
tėliais. Salotas suplė šykite gabaliu kais. Ant duonos
riekelių dėkite sa lotų, sūrio, dešros, dešrelių, laši-
šos, daržovių, žalumynų. Sūrį perlenkite, kad jis ap-
gaubtų viską ir persmeikite smeigtuku.

Silkės užkandėlė

Reikės: baltos duonos, silkių file, raudonų vy-
nuogių, svogūnų laiškų, gabaliuko sviesto.

Duoną supjaustykite nedideliais keturkampiais
gabalėliais, apskru din kite svieste, atvėsinkite. Ant
kiek vienos riekelės dėkite silkės gabaliu ką, ant vir-
šaus – vynuogės puselę. Kiek vieną sumuštinuką
dailiai apriš kite svogūno laišku (svogūnų laiškus
trumpam palaikykite karštame vande nyje arba tik
perpilkite juos verdančiu vandeniu, tada bus leng-
viau rišti).

Pagal leidinį „Greitos vaišės”
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Rusijos parlamente galima įsigyti J. Stalin biustų

Patvirtintas „orios mirties” įstatymo projektas

Gen. P. Breedlove perėmė vadovavimą NATO 

JAV ir Didžioji Britanija spaudžia Rusiją 

Dublinas (URM info) – Dėl Lie -
tuvos ambasados Airijoje įsteigtos Iš-
šūkio taurės gegužės 11 d. Dublino
„Carroll” arenoje varžėsi Airijos lie-
tuvių krepšinio lygos žaidėjų rinktinė
ir geriausi Šiaurės Airijos krepšinin-
kai. Ambasados atstovų krepšinin-
kams perduotame Lietuvos ambasa-
doriaus Dubline Vidmanto Purlio
sveikinime pažymima krepšinio svar -
ba Airijos lietuvių bendruomenei.
Lie tuviškos krep ši nio tradicijos puo-
selėjimas užima svarbią vietą Airijos
lietuvių bendruomenės gyvenime,
stiprina tautinius jausmus ir puikiai
pristato Lietuvą globaliame pasau-
lyje. Airijos lietuvių krepšinio lygos
komandoje žaidė buvę profesionalūs
krepšininkai, Šiaurės Airijoje rung-
tyniaujančių krepšininkų gretose iš-

siskyrė buvęs JAV studentų krepši-
nio lygos NCAA žaidėjas Jim Mower.
Gausaus būrio susirinkusių sirgalių
audringai palaikomi Airijos lietuvių
krepšininkai po įdomios, tačiau ga-
nėtinai lengvos kovos nugalėjo prie-
šininkus rezultatu 92:63. Tokio pobū-
džio varžybos, ku riame dėl Lietuvos
ambasados įsteigtos taurės varžėsi ge-
riausi Airijos ir Šiaurės Airijos krep -
šininkai, surengtas pirmą kartą. 2011
ir 2012 metais dėl Ambasados taurės
rungtyniavo Airijos lietuvių rintinė
ir pajėgiausias Airijos nacionalinės
krepšinio lygos klubas. Varžybas or-
ganizavo 2009 m. įkurta Airijos lietu-
vių krepšinio lyga. Šiuo metu jos čem-
pionate dalyvauja 11 komandų, ku-
riose daugumą žaidėjų sudaro krep-
šininkai iš Lietuvos.  

Airijos lietuvių krepšininkai rungtyniavo
dėl ambasados taurės

Nėštumo nutraukimas yra gyvybės atėmimas
konkrečiam žmogui

Washington, DC (BNS) – JAV ge-
nerolas Philip Breedlove tapo nau-
juoju NATO pajėgų Europoje vadu.
Jis gegužės 14 d. Belgijos Monso
mieste iš James Stavridis oficialiai
perėmė vadovavimą Aljanso kari-
nėms misijoms. 57 metų P. Breedlove
iki šiol vadovavo JAV ginkluotųjų oro
pajėgų daliniams Europoje ir Afri-
koje. NATO pajėgų vado postas tradi-
ciškai priklauso amerikiečiams. Eu-
ropa skiria Aljanso generalinį sekre-
torių. Vienas P. Breedlove uždavinių
bus iki kitų metų pabaigos organi-
zuoti NATO kovinių dalinių išvedimą
iš Afganistano. 

Prašo atnaujinti kunigo J. Zdebskio žūties tyrimą

Vilnius (Bernardinai.lt) – Trys
žymūs sovietmečio disidentai: sesuo
Nijolė Sadūnaitė, monsinjoras Alfon-
sas Svarinskas  ir kanauninkas Vy -
tau tas Vaičiūnas paskelbė krei pimąsi
į LR generalinį prokurorą Darių Valį,
prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl kunigo Juozo Zdebskio bei Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios tikinčiųjų per-
sekiojimo ir tyčinio nužudymo. 2009
m. gruodžio 17 d. prokuratūra atsi-
sakė atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl
kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sa-
baliausko ir Danutės Čeikaitės nužu-

dymo. Iš nutarimo turinio akivaizdu
ir neabejotina, kad tariamo patikrini -
mo metu absoliučiai nebuvo patik-
rinti byloje sukaupti įrodomąją reikš -
mę turintys duomenys, jų atitiki mas
tikrosioms įvykio aplinkybėms. Nepa -
tikrintas šio „auto įvykio” atitikimas
sukeltoms pasekmėms, t. y. ku ni go
Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliaus -
ko ir Danutės Čeikaitės žūčiai. Abso-
liučiai nepatikrintas 1986 m. ko vo 25
d. Varėnos rajono prokuroro Artūro
Paulausko nutarimo nutraukti bylą
išvadų pagrįstumas.

Vilnius (BNS) – Nėštumo nu -
traukimas visuomet yra gyvybės at-
ėmimas konkrečiam žmogui, teigiama
trijų Lietuvos religinių bendruome-
nių vadovų gegužės 14 d. išplatintame
pranešime. Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos pirmininko arkivyskupo Si-
gito Tamkevičiaus, Lietuvos evange-
likų liuteronų bažnyčios vyskupo
Mindaugo Sabučio bei Vilniaus ir Lie-
tuvos stačiatikių arkivyskupo Ino-
kentijaus pareiškime teigiama, kad
užsimezgusi gyvybė yra ne moters or-
ganas, bet genetiškai ypatingas žmo-
gaus embrionas, kuris, kai jam nesu-
trukdoma augti ir vystytis, tampa sa-
varankišku asmeniu. Todėl nėštumo
nutraukimas visuomet yra gyvybės

atėmimas konkrečiam žmogui. Jų
tvirtinimu, teisė į privatumą nėra pa-
kankama ir moraliniu požiūriu patei-
sinama priežastis atimti žmogaus gy-
vybę. Lemiamu argumentu apsi-
sprendžiant dėl negimusios gyvybės
negali būti laikomas ir teiginys, jog
jos apsauga pažeidžia teisę į asmens fi-
zinio vientisumo gerbimą. Pranešime
teigiama, kad žmogaus gyvybės ap-
sauga tam tikrais atvejais gali kelti
nelengvai išsprendžiamų dilemų, ta-
čiau tai nėra priežastis prarasti ryžtą
labiau ginti gyvybę, kaip ir sunkūs
pasirinkimai kitose gyvenimo srityse
negali motyvuoti atsisakymo siekti
gėrio. 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama perspėjo,
kad senas įtarumas tarp Rusijos ir Va-
karų gali trukdyti naujam bendram
pagrindui dėl Sirijos krizės užbai-
gimo, net jeigu jis ir Didžiosios Brita-
nijos ministras pirmininkas didina
spaudimą Damasko są jungininkei
Maskvai. B. Obama ir britų ministras
pirmininkas David Cameron per su-
sitikimą Bal tuosiuose rūmuose sten-
gėsi stiprinti pastangas surengti
naują JAV ir Rusijos palaikomą kon-
ferenciją dėl Sirijos, kuri, kaip dabar
tikimasi, įvyks birželio mėnesį. D. Ca-
meron, kuris ką tik baigė vizitą Rusi-
joje – vienoje iš nedaugelio likusių

Bashar al Assad sąjungininkių, sakė
manantis, kad Washington, Londonas
ir Maskva rado bendrą pagrindą Siri-
jos krizės klausimu. Tuo tarpu B.
Obama teigė, kad Rusija turi interesą
ir įsipareigojimą padėti nutraukti
smurtą ir kad panašią žinią jis prezi-
dentui Vladimir Putin perdavė prieš
JAV valstybės sekretoriaus John
Kerry praėjusios savaitės vizitą Mask-
voje. Be to, B. Obama sakė, kad net ir
įtraukus Rusiją, padėtis Sirijoje gali
būti tiesiog per sudėtinga, kad ją būtų
įmanoma išspręsti, ir pažymėjo, jog
su tuo taip pat susiję Iranas, Libano
kovotojų grupuotė „Hizbollah” ir su
„al Qaeda” susiję ekstremistai. 

P. Breedlove. ELTA nuotr.

Vilnius (BNS) – JAV Vermont
valstijos įstatymų leidėjai gegužės 13
d. patvirtino „orios mirties” įstatymo
projektą, pagal kurį mirtinai sergan-
tiems pacientams leidžiama iš savo
gydytojų paprašyti vaistų gyvybei at-
imti. Ši liberali Naujosios Anglijos
valstija tapo trečia Jungtinėse Valsti-
jose po Oregon ir Washington, kurioje
leidžiama nu sižudyti su pagalba. Ta-
čiau Ver mont yra pirmoji valstija, lei-
dusi tai įstatymų leidybos keliu, o ne
rinkėjų pradėtu referendumu. Valsti-
jos gubernatorius demokratas Peter
Shumlin paskelbė, kad pasi rašys Įsta-
tymą dėl gyvenimo pabaigos pasirin-
kimo, kurį Atstovų rūmai valstijos
sostinėje priėmė 75 balsais prieš 65.

Šio įstatymo projekto priėmimas tu-
rėtų sudaryti sąlygas Kongresams ir
kitose valstijose, kurios svarsto pa-
galbos mirštant įstatymų projektus,
juos patvirtinti.  Pagal Vermont pri -
im tą įstatymo projektą, kuris įsiga-
lios jį pasirašius gubernatoriui, mir-
tinai sergantys pacientai, kuriems,
gydytojų nuo mone, gyventi liko ne il-
giau nei šeši mėnesiai, gali prašyti
savo gydytojų išrašyti jiems vaistų,
kurie padėtų numirti. Įstatyme nu-
matyti keli saugikliai, tarp jų – reika-
lavimas gauti dvi medikų išvadas, pa-
sirenkamas psichiatro įvertinimas ir
priva lomas 17 dienų laukimo laikotar -
pis tarp recepto išrašymo ir jo paten -
ki  nimo.

Maskva (ELTA) – Suvenyrų par-
duotuvėje Rusijos parlamente galima
įsigyti buvusio sovietų diktatoriaus
Josif  Stalin biustų. Pirmajame Vals-
tybės Dūmos aukšte veikiančioje par-
duotuvėje bronziniai J. Stalin biustai
kainuoja iki 750 eurų. Ar jie yra pa-
klausūs, iš pardavėjų sužinoti nepa-
vyko. Prezidento Vladimir Putin par-
tijos „Vieningoji Rusija”, liberalde-
mokratų ir komunistų atstovai pa-
reiškė, jog J. Stalin biustų pardavimas

jiems neatrodo keistas. Tuo tarpu ket-
virtosios parlamente atstovaujamos
partijos „Teisingoji Rusija” frakcijos
vadovas Sergej Mironov sakė, kad jų
čia neturėtų būti. J. Stalin diktatūros
metai buvo paženklinti trėmimų ir žu-
dymų. Rusai jį vertina dvejopai. Vieni
smerkia J. Stalin nusikaltimus, kiti
giria jo vaidmenį Antrajame pasauli-
niame kare įveikiant nacistinę Vokie-
tiją.  

Airijos lietuvių krepšininkai.                                                                                        URM nuotr.

Graikijos vyriausybė paskelbė mokytojų mobilizaciją 

Atėnai (ELTA) – Graikijos vy -
riausybė paskelbė civilinę mokytojų
mobilizaciją, siekdama užkirsti kelią
visuotiniam mokytojų streikui, pla -
nuojamam gegužės 17–31 d. 

Graikijos premjeras Anton Sa-
mar pasirašė įsaką, pagal kurį vidu-
rinių mokyklų mokytojai gali būti su-
laikyti, jeigu įgyvendintų savo planus

surengti visuotinę protesto akciją. To-
kia akcija gali sužlugdyti valstybinius
egzaminus, atverian čius mokslei-
viams kelią į ša  lies aukštąsias mo-
kyklas. Moksleiviai priimami į aukš-
tąsias mokslo įstaigas be stojamųjų
egzaminų, vadovaujantis vien mo-
kyklos baigimo egzaminų rezultatais. 
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Šiais metais birželio 3 d. Vilniuje įvyks Pasaulio lietuvių ekonomikos fo-
rumas (PLEF). Šiemet jame lankysis Antanas Mockus – lietuvių kilmės
Kolumbijos sostinės Bogotos meras, į Lietuvą atvykstantis retai. Pasau-

lio lietuvių ekonomikos forume verslo patirtį atskleis tarptautinio verslo va-
dovai, dirbę su tokiomis pasaulyje žinomomis  kompanijomis kaip „McKinsey
& Company”, „Virgin Group”, „General Motors”, „Shell International”, „J.P.
Morgan”, „Luis Vuitton”. 

Renginio organizatorius „GLL | Global Lithuanian Leaders” kviečia įmo-
nes pasisemti forumo svečių tarptautinės patirties, kuria jie dalinsis susiti-
kimų su augančiomis Lietuvos įmonėmis metu. Forume susirinks lietuvių kil-
mės verslo vadovai, kūrėjai ir sėkmingi įvairių sričių korporacijų bei tarp-
tautinių organizacijų atstovai iš JAV, Didžiosios Britanijos, Brazilijos, Kinijos,
Rusijos, Estijos, Belgijos, Prancūzijos ir kitų šalių.

� Gegužės 10 d. Vilniuje pasibaigusi
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės komisija priėmė taip pat
rezoliucijas dėl Lietuvos ekonomikos
problemų ir energetikos projektų. Re-
zoliucijose Lietuvos valdžia raginama
kurti tvirtą teisinę aplinką verslui ir
ekonomikai plėtotis, priimti įstaty-
mus, kurie mažintų „šešėlinės” eko-
nomikos, korupcijos priežastis ir ska-
tintų verslo įmonių konkurenciją.
Taip pat sudarytų palankiausias są-
lygas Europos Sąjungoje pramonei ir
verslui plėtotis, kurti palankią ap-
linką investicijoms Lietuvoje, ypač jos
regionuose. Padidintų savivaldybių
ekonominį ir finansinį savarankiš-
kumą, skatintų darbo jėgos judumą,
tobulintų specialistų rengimą Lietu-
vos pramonei ir verslui, sudarytų są-
lygas mokytis užsienio kalbų.

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisija taip pat ragi -
na siekti Lietuvos energetinės nepri-
klausomybės, vystyti energetinius
pro jektus, įvertinus jų keliamą grės -
mę žmonių sveikatai ir aplinkai; pa-
spartinti daugiabučių namų atnauji-
nimo darbus. 

� Lietuvos profesinių sąjungų konfe-
deracijos posėdyje ministras pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius šešėli-
nės ekonomikos mastus šalyje pavadi -
no katastrofiškais. A. Butkevičius

ypač išskyrė cigarečių kontrabandą.
Ši, pasak jo, esanti ypač didelė. Vy-
riausybės vadovas leido suprasti, kad
tik dabar aukščiausia vykdomoji val-
džia ima suvokti kontrabandos mas-
tus. Ir, aišku, tradiciškai (sekdamas
sa vo pirmtako Andriaus Kubiliaus pa-
vyzdžiu) pažadėjo „žiaurias” akcijas
šešėlinio verslo kapitonams. 

Finansų ministras Rimantas Ša-
džius taip pat nepanoro atskleisti, ko-
kių konkrečių veiksmų bus imamasi
kovojant su kontrabanda. Jis tik gana
diskretiškai parodė pirštu į ankstes-
nės kadencijos Seimo priimtas gar-
siąsias „naktines” įstatymų pataisas:
girdi, šešėlinė ekonomika gerokai
smarkiau ėmė vešėti po 2008 m. gruo -
dį priimtų sprendimų. 

Ir premjeras, ir finansų minist-
ras pripažįsta: kovoti su kontrabanda
vienkartinėmis priemonėmis – bevil-
tiškas dalykas. Tačiau abu Vyriausy-
bės nariai mano, kad administracinis
spaudimas (nuo muitininkų iki mo-
kesčių deklaracijų) visada turi būti
stiprus ir tvirtas. Lietuva visoje Eu-
ropos Sąjungoje (ES) pagal šešėlinės
ekonomikos mastą užima trečiąją
vietą.  Jei pavyktų daugiau ar mažiau
likviduoti šešėlinę ekonomiką Lietu-
voje, į biudžetą būtų  surinkta apie
7,5 mlrd. Lt.

Parengta 
pagal internetinę žinias klaidą

Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumas vyks Vilniuje 

Valiutų santykis (2013 m. gegužės 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,65 LT
1 EUR – 3,45 LT
1 AUD (Australijos doleris) – 2,65 LT
1 CAD (Kanados doleris) – 2,63 LT
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,07 LT
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,21 LT

Ž. Pavilionis ir J. Baer.        

Suomijos prez. S. Ninisto ir  LR Seimo pirm. V. Gedvilas. ELTA nuotr.

Lietuvos ambasadorius Žygimantas Pavilionis gegužės 13–14 d. su Was-
hington dirbančių ambasadorių grupe lankėsi Texas valstijos sostinėje
Austin. Apsilankymo tikslas – susipažinti su vienu labiausiai augančiu

JAV miestu, kurio vienu iš pagrindinių augimo varikliu tapo naujovės.
Ž. Pavilionis su pagrindinio Austin verslo inkubatoriaus „Capital Factory”

direktoriumi Joshua Baer, 2013 m. pripažintu Austin bendruomenės metų va-
dovu, aptarė bendradarbiavimo ryšius.

Ambasadorius pristatė verslo Lietuvoje galimybes ir pakvietė „Capital
Factory” bei pagrindinius verslo vadovus  į Lietuvą. Savo ruožtu Austin vers -
lo inkubatoriaus direktorius teigė, kad laukia ir Lietuvos verslininkų dėmesio
verslo galimybėms ir bendriems projektams Austin mieste, kuris verslo ben-
druomenei dar žinomas kaip „Silicio kalvos” (angl. „Silicon Hills”). 

Ambasadorius Ž. Pavilionis  apsilankymo metu taip pat susitiko su kitais
Austin verslo, kultūros, akademinio pasaulio ir politikos vadovais – Texas
Prekybos rūmų vadovais, valstijos Atstovų rūmų nariais, Texas universiteto
bei energetikos ir naujovių kompanijų vadovais. Texas valstija yra antra pa-
gal dydį JAV ekonomika šalyje, o žurnalo „The Business Journals” teigimu,
Austin miestas yra pripažintas geriausiu JAV miestu smulkaus verslo vysty-
mui.

� Lietuvoje viešėjęs Suomijos prezidentas S. Ninisto gegužės 14 d. pareiškė, jog
Klaipėdoje statomas suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas nekonkuruos
su Suomijos įlankoje planuojamu statyti regioniniu terminalu. Lietuvos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė pridūrė, jog Lietuva SGD terminalą stato savo
reikmėms. Be to, jis bus pastatytas gerokai greičiau nei regioninis terminalas.
Regioninis terminalas vadinamas tik dėl to, kad galbūt sugebės aptarnauti ke-
lias šalis. 

Bet Baltijos šalių regione galėtų būti pastatyti dar keli terminalai. Euro-
pos Komisijos užsakymu konsultacijų įmonės „Booz&Company” atlikta studija
dėl regioninio SGD terminalo parodė, jog tinkamiausia vieta regioniniam
SGD terminalui yra Suomijos įlankoje, prie Estijos bei Suomijos. Lietuvos
valdžia ne kartą yra pareiškusi, jog SGD terminalas Klaipėdoje galės tapti re-
gioniniu ir dujomis aprūpinti kaimynines Baltijos šalis. Lietuva iki 2014 metų
pabaigos ketina pastatyti nuosavą SGD terminalą, kurios pajėgumas būtų 2-3
mlrd. kubinių metrų per metus. Regioninis terminalas aprūpintų dujomis
Baltijos valstybes ir Suomiją, kurios dabar yra visiškai priklausomos nuo Ru-
sijos. 

Ambasadorius Ž. Pavilionis lankėsi 
Texas verslo inkubatoriuje
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gelikas liuteronas yra vokietis) per-
sikėlė į emigraciją. I. Puidokienė pa-
stebėjo, kad bene labiausiai tapaty-
bės problema buvo keliama tarp maž -
lietuvių (lietuvių iš Mažosios Lietu -
vos teritorijos) ir emigrantų iš di-
džiosios Lietuvos ir, nors emigraci-
joje per skirtingas organizacijas buvo
stengia masi skleisti visų lietuvių vie-
nybės idėją, į mažlietuvius neretai
žiū rė ta netgi su priešiškumu, nes jie
bu vo laikomi vokiečiais. Prelegentės
teigimu, Lietuvoje nebuvo atskirų,
vien tik lietuvių evangelikus liutero -
nus jungiančių parapijų, o ėjimas į
bažnyčią drauge su vokiškos tauty-
bės asmenimis ilgainiui ir suformavo
stereotipą, jog evangelikas liuteronas
tolygus vokiečiui. Būtent emigraci-
joje (šaltiniai liudija, jog emigravo
net du trečdaliai evangelikų liute-
ronų baž ny čios) bandyta ieškoti su-
sitarimo, pavyko sukurti vien tik lie-
tuvių evangelikus liuteronus vieni-
jančią bažnyčią, kurioje pirmąkart
su sijun gė Mažosios ir Didžiosios Lie-
tuvos evangelikai liuteronai.

Konferencijoje kalbėjęs VDU Lie -
tuvių išeivijos instituto mokslo dar-
buotojas dr. Linas Saldukas apžvelgė
religingumo apraiškas lietuvių vi -
suo meniniame gyvenime DP stovyk-
lose. Jo manymu, religija vaidino di-
delį vaidmenį tiek Lietuvoje, tiek už
jos ribų, o emigracijoje josios įtaka
dar labiau sustiprėjo. Remdamasis
isto ri ko Mark Wyman įžvalgomis,
prelegentas pažymėjo, jog bejėgišku-
mas ir vilties neturėjimas nemažai
išvietin tųjų asmenų (DP – displaced
persons) stovyklų gyventojų pastū-
mėjo į iš naujo atrastos religijos prie-
globstį. Religija buvo turbūt vienas
tų veiks nių gyvenant stovyklose aki-
vaizdžiai padėjęs išlaikyti savo tau-
tinę valstybinę savimonę: tą puikiai
iliustruoja kaip religinės ir tautinės
simbiozės pavyzdys pristatomas at-
eitininkų ir skautų organizacijos.
Apibendrinda mas L. Saldukas pa -
žymė jo, kad ne paisant to, kad religija
skatino prisi derinimą prie naujų są-
lygų, prie kosmopolitinės aplinkos, ji
išliko tvirta uola lietuvių tautos iden-
titeto formacijoje.

Įdomus ir intriguojantis buvo
kon ferencijos viešnios, Lietuvos isto -
rijos instituto vyresniosios mokslo
dar buotojos, religijų istorijos tyrinė-
tojos dr. Reginos Laukaitytės prane-
šimas apie išeivijos vienuolijų ryšius
su Lietuva. 2012 m. mokslininkė iš-
leido vienos iš išeivijoje gyvuojančių
vienuolijų – Marijos Nekaltojo Prasi -
dė jimo vargdienių seserų kongrega-
cijos – istoriją. Jos teigimu, lietuviš -
kų vienuolijų Amerikoje tyrinėjimai
yra aktualūs, nes tai svarbus indi ka -
torius lietuvių kultūrinės, religinės
emancipacijos XX a. pra džioje Ame-
rikoje bandant išsiskirti iš kitų tautų.
Pirmąja ir pačia didžiausia vi sų lai -
kų vienuolija R. Lau kaitytė įvardijo
kazimierietes; kiek mažesnės buvo
šv. Pranciškaus ir Nukryžiuotojo Jė-
zaus seserų kongregacijos. Visų jų
veikla iš esmės bu vo ta pati: kurti
mo kyklas, prieglaudas, rūpintis so -
cia line veikla lietuvių parapijose.
Anot R. Laukaitytės, išei vijos vie-
nuolijų ryšius su Lietuva tikslinga
aptarti tarpsniais: iki Antrojo pa sau -
linio karo, po jo ir po 1990 metų, kuo-
met Lietuva atkūrė nepriklausomy -
bę. 

Pirmajame tarpsnyje, taip vadi-
namuoju tarpukario laikotarpiu, iš-
eivijos lietuvių vienuolijos augo ir

jau XX a. trečiojo dešimtmečio pa-
baigoje joms teko susidurti su pir-
muoju iššū kiu – lietuvių nutautė-
jimu. Tuo metu išeivijos vienuolijų
ryšiai su Lietuva buvo abipusiai – ir
Amerikai reikėjo Lietuvos, ir Lietu-
vai reikėjo Ameri kos. Kazimierietės
lauktos Lietuvoje, kadangi čia ne-
buvo vienuolijų, jos tiktai kūrėsi ir
neturėjo vienuolinės tapatybės. Ka-
zimierietės buvo tos, kurios parodė,
kaip reikia veikti, ko kia turi būti lie-
tuviška vienuolija. Vie nuolės buvo
su interesuotos važiuoti į Lietuvą, nes
jos įstojo į vienuolijas. Vienuolės bu -
vo siunčiamos į Lietuvą studijuoti.
Po Antrojo pasau linio karo, kuomet
emigracija išaugo kokybiškai ir kie-
kybiškai geografiš kai: išsiplėtė lie-
marijonai išaugo dvigubai, at sirado
benediktinės ir kotrynietės, pranciš-
konės, jėzuitai. Vienuolijų geografija
išplito į Pietų Amerikos valstybes, į
Kanadą. Sovietmečiu, iki J. Stalino
mirties ryšiai palaikomi ne buvo.
Kiek vėliau, režimui sušvelnėjus,
pra dėtas susirašinėjimas, siųs ti siun-
tiniai, kurie Lietuvos vienuolijas ir
kunigus „pastatė ant kojų”. Minėtu
laikotarpiu varomąja jėga, skatinu-
sia išeivijos vienuolijų ryšius su Lie-
tuva buvo sentimentai paverg tai tė-
vynei, pagalba jos gyventojams. Dar
vėliau, po Antrojo Vatikano susi -
rinkimo į Romą atvykus kunigams
iš Lietuvos, prasideda asmeniniai ry -
šiai, o XX a. 7 deš. pab. – 8 deš. pr. pra -
sideda Amerikos lietuvių kelionės į
Lietuvą. Tuomet vienuolijos tarsi su -
sijungė – kasmet atvykstančios vie -
nuo lės perveždavo svarbius bažnyti -
nius dokumentus. 

Paskutiniame tarpsnyje, po Ne -
pri klausomybės atgavimo, ryšiai su
Lie tuva vėl sustiprėjo – išeivijos lie -
tu vių vienuolijos ženkliai prisidėjo
prie Lietuvos vienuolijų gaivinimo ir
pa dėjo joms išeiti iš pogrindžio, nes
tos vienuolijos neturėjo nei sociali-
nio dar bo patirties, nei drąsos įsi-
traukti į šią veiklą. Tokiu būdu vie-
nuolystės ins titutas buvo priartintas
prie žmogaus. Apibendrindama R.
Laukaitytė pažymėjo, kad lietuvių iš-
eivijos vie nuolijos visąlaik buvo per
žingsnelį į priekį nuo Lietuvos. Deja,
dabartinis laikotarpis jau leidžia kal-

Religijos ir migracijos problemų svarstybos abiejose Atlanto pusėse 
Atkelta iš 5 psl. bėti ne pa kilia, bet minorine gaida.

Po Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo išeivijos lietuvių vienuolijų ry-
šiai su Lietuva buvo sumišę su vil-
timi, kad iš Lietu vos vienuolės va-
žiuos į išeiviją, kad išei viškosios vie-
nuolijos pasipildys, atgims. Deja, šios
viltys neišsipildė ir todėl XXI a. jau
stebėsime išeivijos lie tuvių vienuolijų
išnykimo eigą – Amerikoje noviciatai
uždaryti, o Lietuvoje jų skaičiai ma-
žėja. 

Pirmąją konferencijos dalį pa bai -
gė dr. Mykolas Drunga, kuris susirin -
kusiems pristatė tėvų jėzuitų kultū -
rinės ir visuomeninės veiklos Čika -
goje 1950–1990 m. gaires. Trumpai pri -
statydamas pasirinktąją temą pre -
legentas pažymėjo, jog su ja jį sieja as-
meninė patirtis – bendradarbiavimas
su tėvais jėzuitais jų leidžia muo se
žurnaluose „Laiškai lietuviams” ir
kas antrą mėnesį išeinančiame leng -
ves nio turinio žurnale „Žvaigždė”. Pa-
sak M. Drungos, Čikagoje prie vie -

nuolyno pastatydinta graži ir jauki
koplyčia bei didžiulis Jaunimo cent-
ras su salėmis kultūros renginiams,
pobūviams, dailės galerijoms, Litua -
nis tikos tyrimo ir studijų centru ir
per du aukštus išsidėsčiusiais klasių
kambariais, kuriuose nuo 1956 m. vei -
kė Čikagos aukštesnioji lituanistikos
mokykla, o organizacijoms buvo lei-
džiama rengti savo posėdžius ir susi-
tikimus, buvo pagrindinis lietuviš kos
kultūros židinys nuo XX a. 6 deš. vi-
durio iki pat 10 dešimtmečio. 

Visi pirmojoje konferencijos da -
lyje skaityti pranešimai liudijo, jog
svetimame krašte imigrantams religi -
ja esti vienas iš svarbiausių gyvenimo
faktorių, dažnai svarbesnis nei gim-
tajame krašte, o parapijos, dvasi nin -
kų, religinių organizacijų vaidmuo
bei pačios religinės bendruo menės
yra puiki priemonė tautinio tapatumo
išsaugojimui diasporoje. 

Pabaiga kitame numeryje.

Konferencijos dalyvis dr. Ramūnas Kondratas.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DantŲ gyDytojai

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
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GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

REAL ESTATE

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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Atvykę į Heleną, išvydome mi-
nias motociklininkų – dau-
guma jų vidutinio amžiaus

amerikiečių poros, be galo draugiškai
nusiteikusių bendraminčių būrys.
Apėmė jausmas, kad vyks ta didžiulis
bike show, nes miestelyje griaudėjo
varikliai ir kur pažvelgsi, visur vien
motociklai – šalia kavinukių ir saulė-
tose gatvėse matėme tūkstančius
„harlėjų”. Graži patrio tizmo išraiška
ir balzamas Harley-Davidson mylėtojo
dva siai. Pastatėme savo „žirgus” į di-
džiulę motociklų eilę lauko kavinukių
pilnoje gatvelėje ir tuojau pat iškė-
lėme Lietuvos vėliavėles – procedūra,
kurią atliekame kiekvienoje sustoji -
mo vietoje. Mūsų vėliavėlės natūra-
liai sukeldavo nuoširdų praeivių ir
vietinių plento brolių smalsumą, ir
dėl to smalsuo liai įgydavo galimybę
išplėsti savo geografijos žinias. 

Vakare važiavome pažiūrėti įspū-
dingo lazerių reginio į Stone Moun-
tain parką. Ten stūgso vienas didžiau -
sių pasaulio akmenų, kuris, tiesą sa-
kant, labiau panašus į milžinišką

kalną, į kurį galima keltis eskalato-
riumi arba valandą kopti pėsčiomis.
Kiekvieną vakarą žmonės plūsta į
Stone Mountain parką, kad užsiimtų
geresnes vietas pievelėje priešais di-
dįjį akmenį. Kai kurie čia įsitaiso nuo
pietų ir, smagiai iškylaudami, laukia
va karo. 

Prieš septynerius metus esu čia
buvęs. Tuomet mane čia atvežė Va-
lentas ir aš gerai prisimenu, kaip min-
tyse sau pasakiau, kad čia dar kada
nors grįšiu. Tada net nesvajojau, kad
Amerikos žeme vairuosiu savo moto-
ciklą – savo pažadą išpildžiau su
kaupu. Mes atvykome prieš pat laze-
rių renginio pradžią, todėl sugebė-
jome tik prisiglausti ant laisvo žolės
lopinėlio toli miausiame pievos
kampe. Maždaug po penkiolikos mi-
nučių prasidėjo muzikos ir lazerių re-
ginys, kurio metu tiesiai ant milži-
niškos akmeninės uolos buvo projek-
tuojamas patriotinis filmas iš Ameri-
kos istorijos. Filmo turinys net ne-

pretendavo į Oskarų apdovanojimus,
bet įvairiaspalvių lazerio spindulių ir
garso derinys šiltą naktį milžiniškos
uolos papėdėje paliko neišdildomą
įspūdį. 

Per septynerius metus renginio
turinys šiek tiek pasikeitė, tačiau te -
ma ta pati – joje išreiškiama pagarba
Amerikos na cionaliniams didvy-
riams, didžiuojamasi nepriklausomy -
be ir šlovinama Amerikos vėliava bei
jos prezidentai. Ir šis renginys kas-
met kiekvieną mielą vakarą stebimas
tūkstančių žiūrovų. Žmonių akyse
ma tyti neslepiamas pasididžiavimas
savo Tėvyne ir pagarba jos lyderiams.
Jau dieną atkreipėme dėmesį, kad
daugybę namų puošia iškelta nacio-
nalinė vėliava, automobilių buferiai
nuklijuoti vėliavėlėmis ir patrioti-
niais šūkiais. Mane žavi toks atsidavi -
mas.

ROKENROLO IR 
BLIUZO LOPŠYJE 

Išaušo kelionės rytas. Susikro-
vėme daiktus į motociklų krepšius ir
entuziazmo nušviestais veidais išvy-
kome iš Kairių kiemo. Mūsų kelionės
pirmos dienos tikslas – už 600 kilo-
metrų esantis Memfis Tenesio valsti-
joje. Ro kenrolo karaliaus Elvio Preslio
miestas, pasaulinė rokenrolo ir bliuzo
sostinė. 

Pirmoji kelionės atkarpa driekėsi
milžiniškų sunkvežimių sausakimšu
aštuonių eilių greitkeliu. Gavome pir-
mąją dozę vairavimo sunkiojo ameri-
kietiško transporto srautuose pa -
tirties. Man tai buvo pirmoji išvyka
motociklu už Lietuvos ribų, Olegui –
pirmasis jo gyvenime „pasivažinėji-
mas” motociklu. Manau, abu aki-
mirką pagalvojome, kad nebūtų itin
malonu, jei tektų panašiais keliais va-
žiuoti dvylika tūkstančių kilometrų. 

Kirtome Alabamos ir Misisipės
valstijas, gavome šiek tiek lietaus,
tiksliau, patekome į 20 minučių truk-
mės tropinę liūtį. Pirmoji mūsų liūtis
jau pačią pirmą kelionės dieną. Ko-

kių dar gamtos stichijos dovanų šioje
kelionėje yra paruošęs mums dosnus
likimas?

Gerokai sutemus, apsistojome
pirmame pasitaikiusiame Memfio
priemiesčio motelyje ir be vargo ga-
vome nakvynę bei nemokamą belaidį
internetą. Tik nusimetę krepšius, šo-
kome atgal ant motociklų ir nubir-
bėme į patį Memfio centrą aplankyti
Beale Street, kurią mums rekomen-
davo du pakelėje sutikti baikeriai iš
Ilinojaus valstijos. Paaiškėjo, kad tai
maža gatvelė, kurioje verda naktinis

Memfio gyvenimas. Jaukios mažos
kavinukės ir bliuzo klubai. Abiejuose
trumpos gatvelės galuose stovėjo už-
tvaros ir policijos automobiliai. Nak-
timis šioje gatvėje uždaromas eismas,
kad klubų lankytojai galėtų netruk-
domi migruoti iš vienos gatvelės pu-
sės į kitą. 

Kiekvieno Beale Street namo du-
rys atsiveria į skirtingą muzikos klu -
bą, kurių garsiausias – paties B.B.
Kin go bliuzo klubas. Atsi tiktinai į jį
už sukę, pataikėme į gyvą bliuzo kon-
certą. Pamatę įspūdingų gabaritų juo-
daodę dainininkę su dar įspūdingesne

šukuosena, netekome amo – nuta-
rėme, kad tokio nuostabaus „bliuzi-
nio” balso mums anksčiau nėra tekę
girdėti. 

Nepamirštamas vakaras Beale
Street – tai atpildas už tai, kad nepais -
ėme prietaringų perspėjimų naktį
vengti juodaodžių pamėgtų pasilinks-
minimo vietų. Kas kitas išmokė pa -
sau lį gro ti bliuzą, džiazą, soul ar rit-
menbliuzą? Kas vengia šios kultūros
ištakų, tas vėliau sako: Amerika ne-
turi savo kultūros. Pagalvo jome, kad
jei būtume paisę kai kurių tautiečių
rekomendacijų, nebūtume patyrę įs -
pū dingo Beale Street naktinio gyveni -
mo, kadangi visoje gatvėje buvome be-
veik vieninteliai baltaodžiai. Man
nuo širdžiai gaila keliautojų, kurie dėl
rasistinių įsitikinimų ir savo susi-
kurtų apribojimų praranda daug pui-
kių galimybių.

GREISLENDAS – ROKENROLO
KARALIAUS NAMAI

Atvykę į Memfį, negalėjome pra-
leisti progos ap silankyti paties El-
vio Preslio namuose, dar vadina-
muose Greislendu. Tai didžiausia
Memfio įžymybė – ištisas muziejinis
kompleksas, kurį sudaro Elvio namų
muziejus, jo automobilių, motociklų
ir nuosavų reaktyvinių lėktuvų ko-
lekcija. Memfyje jo niekas seniai
ne bevadina Elviu, o tiesiog karaliu -
mi – The King. Ir iš tikrųjų pasiju -
to me karaliaus namuose – rokenrolo
karalius negailėjo pinigų praban-
gai: Greislendu pavadintą namą jis
nusipirko būdamas 22-jų, vėliau vis
tobulino interjerą, kol atsirado tele -
vi zorių kambarys (į kuriuos kara -
lius melancholijos akimirkomis mėg -
davo šaudyti pistoletu), džiunglių
kambarys, kuriame nuo sienos teka
krioklys, o grindys ir lubos išmuštos
dirbtiniais kailiais, keletas atskirų
kam barių muzikos įrašų trofėjams
– nesuskaičiuojama daugybė platini -
nių plokštelių ir kitokių apdovano-
jimų. 

Bus daugiau
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VIKTORAS JAUTOKAS

Pastaruoju metu labai daug kal -
ba ma, rašoma, ypač techniki-
nėje spaudoje, kaip sumažinti

oro ir gamtos taršą, kurią sukelia
mūsų pažangioji technologija. Metų
metus ji vis buvo  tobulinama ir geri-
nama mūsų pa togumui. Automobiliai
taip pat yra pažangiosios techno -
logijos dalis, tarnaujantys mums kaip
susisiekimo priemonė. Didžiau sia blo-
gybė, kad jie naudoja benziną, kuris
teršia orą ir gamtą. Bet ne vien tik
automo bil iai atlieka šį kenks min gą
darbą, – taip pat ir lėktuvai, autobu-
sai, sunkve ži miai bei kitos susi -
siekimo priemo nės, naudojan čios
ben ziną ar dizelinį kurą.

Be jų, orą dar teršia elektros jė -
gainės, nes jos naudoja akmens
anglį, – di džiausią taršos šaltinį. Todėl
tu rėtų būti kuo daugiau naudojama
atsi naujinanti gamtai nekenks minga
saulės, vėjo, vandens ir geoterminė
energija. Prie jų galima prijungti ir
atomines jėgaines. Jos taip pat ne -
teršia gamtos, tik yra bėda su sunau-
doto kuro sandėliavimu – jis dar ilgai
lieka kenksmingas ir pavojingas. Šią
draugišką gamtai technologiją jau tu-
rime, bet dar per mažai ją naudoja me
ir tobuliname. Pastaruoju metu vis
dažniau į tai kreipiamas dėmesys, ga-
lėtų būti daug didesnis. Kitos valsty-
bės, ypač Europoje, šioje srityje yra
daug daugiau pasiekusios negu JAV.
Antra vertus, Kinija daugiausia nau-
doja ak mens anglį, todėl ten gamta
yra nepaprastai užteršta.

Nesigilindamas į technines smul k-
   menas, paliesiu tik vieną technologi-
jos šaką – elektra varomus auto mo bi -
lius.

Elektriniai automobiliai nėra
nau  jas išradimas. Jau 1896 m. buvo
pa gaminti lengvi, maži sunkve ži miai,
kurie mieste išvežiojo prekes. 1897 m.
New York mieste pasirodė elektra va-
romi taksi. Kadangi ba terijų technika
tuo metu nebuvo tobula, elektri niai
automobiliai toli nenuvažiuodavo.
Nors buvo ruošiamos elektrinių au-
tomobilių lenktynės ir taksi važi nėjo
mieste, naujovė nepri gijo.

Tuo pačiu metu inžinieriai pato-
bulino vidaus degimo variklį ir pritai -
kė jį automobiliams – su pilnu ben-
zino baku buvo įmanoma nuvažiuo ti

toliau negu elektra varomais auto-
mobiliais. Kai Henry Ford išvystė
masi nę automobilių gamybą, kainos
su ma žėjo ir žmonės lengviau juos
galė jo įsigyti. Tuo metu niekas negal -
vojo, kad benzinas teršia gamtą.

Jau minėjau, kad oro tarša susi -
rūpino ne tik gamtos saugotojai, bet
taip pat politikai ir net automobilių
bendrovės. Pastarosios pradėjo var žy -
tis, kuri iš jų pagamins ekonomiš -
kesnį benzinu varomą automobilį,
kad su vienu benzino galonu būtų ga -
lima kuo toliau nuvažiuoti. Po dauge-
lio metų pradėjo gaminti mišrius
(hybrid) ir net elektra varomus auto-
mobilius. Mišrieji automobiliai nau-
doja elektrą ir vidaus degimo variklį,
o elektriniai – tik iš baterijos gau-
namą elektrą. Vienas trūkumas, kad
pastarųjų nuvažiuotas kelias – trum -
pas, o baterijos brangios, todėl tokie
automobiliai daug daugiau kainuoja.
Tyrinėtojai deda daug pastangų paga -
minti patvaresnes ir lengvesnes ba -
terijas. Kai kurių bendrovių elektri-
niai automobiliai su viena baterijos
įkrova nuvažiuoja iki 100 mylių.
Stengia masi ir sutrumpinti baterijų
pakrovimo laiką. Tam tikslui jau su-
kurtas prietaisas (dar ne visai tobu-
las) – „greitasis kroviklis”. Jis 80
proc. baterijos pakrauna  per pusę va-
landos (paprastai baterija pilnai pa -
krau nama per aštuonias valandas).
Jei automobilis laikomas gara že, jį
įjungus į namų elektros lizdą, bateri -
ja per naktį būtų pilnai pa krau ta.
Nak ties metu elektra yra pigiausia,
to dėl pakrovimas nebūtų brangus.

Kaip išvystyti pakrovimo punktų
sistemą? Pirmiausiai reiktų įrengti
punktus automobilių pastatymo aikš -
tėse. Atvykus į darbą, apsipirkimo
centrą ar kitur, automobilį galima  bū -
tų įjungti į pakrovimo lizdą, kur ba-
teriją krautųsi, o gal ir pilnai pa si -
krau tų. Pakrovimo punktų sistema
keliose valstijose jau plečiama. Kitos
vietovės irgi neatsilieka. Jau atsirado
automobilių, kurie su viena baterijos
įkrova nuvažiuoja net iki 300 mylių.
Šių automobilių baterijoms panau-
dota brangi nešiojamų kompiuterių
baterijų technologija,  todėl  ir tokie
au tomobiliai yra brangūs. Manoma,
kad ateityje, pradėjus ma si nę gamy -
bą, kainos kris.

Tyrinėtojai sako, jog tolimų nuo-

tolių kelionėje pigiausia būtų stote-
lėje už tam tikrą mokestį pakeisti
bate riją, o ne ją pakrauti. Panašiai,
kaip šiandien sustojame, prisipilame
benzino ir užmokame. Atiduotą bate-
riją pakrautų ir laikytų kitiems žmo -
nėms.

Šiandien sparčiai tiriamas bevie -
lis baterijų pakrovimas. Automobi lių
pastatymo aikštėse planuojama įreng -
 ti išdėstytais ir sujungtais elektros lai-
dais bevielius pakrovimo punk  tus. Pa-
stačius automobilį, bufe ris užvažiuoja
ant vienos pakrovėjo plokštės; bufe-
rio apačioje taip pat pritvirtinta kita
pakrovėjo plokštė, kuri magnetiniu
būdu priima energiją ir siunčia į ba-
teriją. Šią bevielę baterijos krovimo
sistemą sukūrė Utah valstijos univer-
sitetas (Utah University) miesto auto-
busams. Ji turi veikti taip: kelyje, po
asfaltu, būtų įmontuotos pakrovimo
plokš tės ir sujungtos su elektros vielo -
mis. Auto buso apačioje taip pat įmon-
tuotos plokštės, kurios, priėmusios be -
vielę energiją, nusiųstų ją į bateriją.
Mies te kursuojančiam autobusui ba -
terija būtų visą laiką kraunama. Nau -
 jąja baterijų įkrovimo sistema labai
su si domėjo viešojo miestų  su sisie -
kimo bendrovė. Šiam tikslui įsisteigė
net nauja bendrovė „WAVE Technolo -
gies”. Ji tobulina šią naują sistemą
vardan geresnio susisiekimo mieste.

Palyginus su benzininiais, elekt-
riniai automobiliai turi ke le tą gerų
savybių: jie daug ekonomiškesni,  apie
60 proc. naudingos elektros jėgos per-

Tarša ir elektriniai automobiliai
Thom Edison (priekyje) stovi prie 1913 metais elektra varomo automobilio, pagaminto Detroit mieste.

duoda  į ratus, kai tuo tarpu benzini-
niai – vos 21 proc. benzino energijos.
Svarbiausia, kad jie neišmeta teršalų
į orą, nekelia triukšmo, va žiuo ja ty-
liai. Jų priežiūra, palyginus su vidaus
degimo varikliais, daug pigesnė, nes
nereikia dažnai sureguliuoti, keisti
alyvos, filtrų ir pan.

Elektriniai automobiliai turi ir
trūkumų. Vienas iš pagrindinių yra
baterija. Šiuo metu dedamos didelės
pastangos sukurti lengvesnę ir pa-
tvaresnę bateriją. Pavyzdžiui, kad
vie nu baterijos pakrovimu būtų ga-
lima nu važiuoti toliau negu 300 my-
lių. To kia baterija bus daug pigesnė.
Šios rūšies baterijos, kaip jau anks-
čiau minėjau, yra pradėtos kurti – pa-
naudojant nešiojamų kom piuterinių
ba terijų technologiją. Dabar šios rū-
šies baterijos labai brangios, todėl ir
elektrinių automobilių kainos gana
aukštos. Bet jeigu inži nieriams pasi-
seks atlikti užsibrėžtą tikslą, elektri-
niai automo bi liai bus pigesni ir dau-
giau perkami. Tada greičiau plis ir
pa krovimo infrastruktūra. Panašiai,
kai prasidėjo benzininių automobilių
amžius, benzino kolonėlės dygte dygo.

Kitas trūkumas – tai žmonių ne-
suvokimas, kad benzino deginimas
teršia orą ir gamtą. Daug žmonių, sė-
dinčių prie valstybės vairo, netiki
moksli ninkų įspėjimais apie gamtai
daromą žalą. Norint išvengti didelės
nelaimės, moksli ninkai ragina jau
šiandien rimtai susirūpinti gamtos ir
oro teršimu.

Prie minėtų elektrinių automo-
bilių trūkumų galima prijungti naf -
tos ir benzino gamintojų bendrovių
požiūrį. Neatrodo, kad šie milijo nie -
riai palankiai žvelgia į elektrinius au-
tomobilius. Jie bet kada gali suma -
žinti naftos ir tuo pačiu benzino kai -
nas. Žmonės, pajutę benzino kainų
kritimą, nuspręs toliau jį naudoti, nes
prie jo pripratę.

Čia bendrai apžvelgiau  automo-
bilių praeitį, vystymąsi ir dabartinę
jų būklę, nesigilindamas į technines
detales. Šiuo metu jau visos automo -
bi lių bendrovės lenktyniauja, kaip
pa gaminti kuo geresnius elektrinius
automobilius. Gal numato, kad vieną
gražią dieną naftos iš tekliai išsibaigs.
O kas tada atsitiktų? Visos su sisie ki -
mo priemonės sustotų, tuo pa čiu su -
stotų ir visa pramonė.

Pabaigai reikia paminėti, kad
2011 metais pasaulyje buvo daugiau
negu 800 mln. automobilių ir sunkve -
žimių, kurie per metus sunaudojo 260
mlrd. galonų benzino ir dizelinio ku -
ro. Tam iš žemės gelmių buvo išsiurb -
ta 70 mln. statinių naftos.

Reikia rimtai ieškoti atsinauji-
nančių energijos šaltinių, kurie pa -
keis tų naftą. Elektra užima pirmą
vie tą.

Dabartinis elektra varomas automobilis.



Brian J. Simnick, gyvenantis Cedar Lake, IN, a. a. kun. John Velutis
prisiminimui, paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Paulina  Rutkauskas, gyvenanti Rockford, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Irena Veleckis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už  paramą.

Valerija Javas, gyvenanti Western Springs, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Ateitininkų namų valdyba, Lemont, IL, atsidėkodama už
Ateitininkų namų veiklos palaikymą atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už dosnią auką.

Birutė Viskanta, gyvenanti Los  Angeles,  CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos  mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.
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Nuoširdžiai dėkojame 2013 m. balandžio mėn.
Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 

LF kapitalas padidėjo $18,245.00 suma! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą. 

$10 Barzdukas, Arvydas ir Daiva,VA($2,090); Razma MD, Jr., Antanas G., IL ($3,290); 
Vertelkaitė, Agnė, IL ($350).

$20 Dinsmonas, Žydrūnas ir Reda, IL ($120); Galeckaitė, Audronė, IL ($133); Morkevičiūtė, 
Rasa, MA ($440); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,575); Šalčiūnas, Jeronimas, LT 
($395); Vailokaitis, Julia, IN ($210); Watts, Aldona, CA ($20); Zievys, Vaidotas, WA ($20);
Budrys, Antanas ir Jūrate, AZ ($1,885).

$25 Ambrose, Marius, MD ($1,075); Banevičienė, Danguolė, CT ($600); Juelis, Albert R. ir 
Marsha S., CA ($55); Kupčinskas, Aidas ir Gita, MA ($295); Lukauskaitė, Ramona, IL 
($25); Petrutienė,  Regina, MA ($625); Tomkutė, Milda, CA ($855); Valeska, Edward 
Daniel, OH ($300); Zableckas, Romualdas, CO ($200).

$40 Grybinas -Lee, Dalia, CA ($190).
$50 Anonimas, FL ; Bileris, Kęstutis J., NY ($850); Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY ($450); 

Gulbenkian, Aylin H., CA ($50); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($360);
Landsbergienė, Teresė, MD ($800); Memėnas, Viktoras ir Vita, MI ($350); Žiedonis, 
Valdonė, OH ($400).

$60 Korzonas, Raimundas ir Danutė, IL ($1,050).
$75 Guzulaitis, Barbora, RI ($375); Petrulis, Algis, MI ($400). 
$100 Alekna MD, Vitas P. ir Dalia, CA ($600); Anužis, Saulius ir Lina, MI ($1,400); Baipšienė,

Rimvyda, CA ($300); Baltutis, Danutė, CA ($100); Barauskaitė, Rymantė Teresė, CA 
($310); Kelyman, Jacqueline S., FL ($100); Dirda, Irena, IL ($3,600); Gramas, Raimundas
ir Rita, IL ($800); Howes, Isabelle Laucka, MD ($475); Jatulis, Mindaugas, NY ($2,400);
Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL ($1,538); Kondratas, Dr. Ramūnas A.,  ($700); Kriaučiūnas,
Dr. Romualdas, MI ($4,000); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($7,600); Laniauskas, Dr. 
Marius ir Eglė, OH ($1,150); Lembertas, Vitalis ir Nijolė, CA ($3,660); Lintakas, Aras R.,
IL ($300); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($1,950); Matulis, Dr. Daumantas, LT ($220);
Momkus, Valcovas ir Margarita, IL ($5,060); Monstavičius MD, Algirdas ir Barbara, NV
($2,100); Naudžius, Aldona, IL ($510); Petokas, Mindaugas ir Ina, CA ($190); Raguckas,
Vincent V., MI ($300); Ratajczyk, Rūta, CO ($1,400); Remeikis, Audrius T., IL ($300); 
Sabaliūnas, Darius, OH ($350); Simanis-Laimins, Kristina, IL ($100); Skučas, Pulk. Ltn.
Donatas ir Dr. Gina A., TX ($500); Tautvydas, Kęstutis J. & Birutė, WA ($500); Underys,
Algirdas, IL ($600); Užgiris, Šarūnas ir Audronė, IL ($1,700); Vailokaitis, Domas ir 
Antanina, CA ($597); Wallace, Joseph ir Milda, PA ($350); Zaparackas,  Algis ir Yolanda,
MI ($580).

$110 Gražys, Jonas, IL ($500). 
$150 Cidzikaitė, Dalia, IL ($1,665). 
$200 Brazdžionis, Algis, CT ($1,200); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,080); Januta, Donatas,

CA ($5,700); Mann, Nijolė, IL ($400).
$300 Gilvydis, Antanas ir Vida, IL ($700); Ginčauskas, Aurelia MD ir Dr. Palčiauskas, Vytautas,

CA ($800); Šukys, Zenonas, IL ($1,100); Talandis, Jonas ir Gražina, CA ($1,000).
$500 Scheidt, Don E. ir Anna J. Kartanaitė, AZ ($4,280).
$1,000 Adamkus, Prezidentas Valdas ir Alma, LT  ($8,000).
$10,000 Ambrozaitis, Ramunė, CA ($10,000).

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF asmeninę narystę) 

mūsų tauta – mūsų ateitis.
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus: 
Kristina Simanis-Laimins, (IL); Ramona Lukauskaitė (IL); Mindaugas ir Ina Petokas (CA); Vaidotas
Zievys (WA); Aldona Watts (CA).

Atminimo įnašais įamžinti Lietuvių Fonde: 
a.a. Algimantas Antanėlis (NE) (aukojo: Barbara Guzulaitis, IR).
a.a. Mykolas Banevičius (CT) (aukojo: Danguolė Banevičienė, CT).
a.a. Povilas ir Joanna Ivaškos (MD) (aukojo: Teresė Landsbergienė, MD).
a.a. Ona Razmaitė-Kanauka ir a.a. Dr. Vincas Kanauka (IL) (aukojo: Aldona Naudžius, IL).
a.a. Wilmonte Nasutavičius (PA) (aukojo: Aylin H. Gulbenkian, CA; Jacqueline S. Kelyman, FL; Albert R. ir
Marsha S. Juelis, CA; ).
a.a. Valerija Norvaišienė (MA) (aukojo: Regina Petrutis, MA).
a.a. Laima ir Jonas Vaičiūnai (CA) (aukojo: Danutė Baltutis, CA).

Liudą Rugienienę (MI) ypatingo gimtadienio proga pasveikino aukodami LF:
Algis ir Yolanda M. Zaparackai (MI).

Anūką Liną Morgan Fitch (TX) 2-jų metukų gimtadienio proga 
pasveikino aukodami LF: Audronė ir Šarūnas Užgiriai (IL).

95–ojo gimtadienio proga įsteigtas Dr. Kazio Ambrozaičio labdaros fondas, 
(aukojo: Ambrozaitis, Ramunė, CA).

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, 

mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA
Tel. 630-257-1616 • admin@lithfund.org • 

www.lithuanianfoundation.org 

A † A
DOMAS „DOMINIC” MISIULIS

Mirė 2013 m. gegužės 13 d., sulaukęs 96 metų.
Gyveno Homer Glen, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Ada Dibulskytė Misiulienė; sūnus

Vytau tas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje
ir Lietuvoje.

A. a. Domas buvo tėvas a. a. Nidos ir a. a. Romos.
Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui.
A. a. Domas buvo pašarvotas trečiadienį, gegužės 15 d.  9 val.

ryto Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Lemont, kurioje 10 val.
ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis buvo pa -
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

2013 m. balandžio 10 d. Farmington Hills, MI, sulaukęs 97
metų amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu

A † A
inž. chem.

BERNARDAS BRIZGYS
Po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje balan-

džio 22 d. buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse.
Visuomenininkas, ateitininkas, lietuvių Krikščionių De -

mok ratų partijos narys ir buvęs ilgametis Detroito lietuvių
organizacijų Centro pirmininkas a. a. Bernardas Brizgys pali-
ko žmo ną Oną, sūnus Bernardą ir Viktorą, seserį Salomėją,
vaikaites Ingridą ir Aleksą Miškinytes, žentą adv. Kęstutį
Miškinį, svainę dr. Martyną Miškinienę, dukterėčias Feliciją
Giedrytę ir Ritą Minkūnienę.

Nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. Gintarui Jonikui už šv. Mi -
šių auką, prasmingą pamokslą ir a. a. Bernardo palydėjimą į
ka pines. Laidotuvių dalyviams už maldas, gėles ir aukas, skir-
tas Mišioms ar Tautos fondui, laidotuvių direktorei Yolandai
Za parackienei už nuoširdžią laidotuvių tvarką ir atsisveikini-
mo kalbą. Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvių apeigo -
se. 

Jaučiame jūsų paramą ir draugiškumą.

Liūdinti žmona ir sūnūs

Ilgamečiui JAV LB veikėjui

A † A
GEDIMINUI KAZĖNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GRAŽINAI,
dukrai RAMUNEI, sūnui KĘSTUČIUI ir kartu liū -
dime.

JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos valdyba

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”!
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� A†a Antano Osteikos, Šv. Antano
parapijos parapijiečio (Detroit, MI), lai-
dotuvės vyks penktadienį, gegužės 17 d.

� Gegužės 18 d. 7 val. v.  kviečiame
į Algimanto Kezio parodos ,,Anks tes nių
laikų  puslapius bevartant” ati da rymą
Lietuvių dailės muziejuje, Pa saulio lie -
tuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont, IL.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių, t. y., 12:30 val. p. p.
Lie   tuvos Dukterų draugija rengia metinį
narių ir lietuvių visuo menės susirinki -
mą, kuris vyks Pasaulio  lietuvių centro,
(Lemont, IL) didžiosios salės vakari-
nėje dalyje. Išgirsi te apie seniausios
labda ros drau gijos atliktus darbus ir
atei ties planus. Kviečiame naujus na-
rius, ypa tin gai atvykusius iš Lie tuvos,
įsijungti į Draugijos veiklą. Gerumas ir
atjauta kitiems tevienija mus visus. Su -
sirinkimo metu pasivaišinsi me ka vu te ir
užkan dė liais.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th  St., Chicago, IL),  šį
sekmadienį, gegužės 19 d., 10 val. r.,
švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios
nužen gimo į žemę šventę. Su Sekmi nė -
mis bai giasi Velykų laikas ir grįžtame į
ei linį baž nyčios laiką. Šv. Mišias atna -
šaus kun. Jaunius Kelpšas.  15 minu-
čių prieš šv. Mišias, kalbėsime Švč.
Mer ge lės Marijos litaniją. Primename,
kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r. šv.
Mi šios yra laikomos lietuvių kalba. Po
šv. Mišių yra klausomos išpažintys.

� Gegužės 19 d. JAV LB Marquette
Park apylinkė ruošia metinį na rių  su-
sirinkimą. 11 val. r. – šv. Mišios Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo pa  rapijos
bažnyčioje, po Mišių – su  si   rin ki mas pa-
rapijos salėje. Vyks rinkimai į valdybą ir
į Kontrolės ko misiją. Kviečiame para-
pijiečius ir svečius aktyviai dalyvauti.

� Eglės ,,Dance World” šokių studija
maloniai kviečia į naują šokio spektak -
lį-koncertą ,,Tada ir dabar – Dance re -
vo lution”. Koncertas vyks sekmadienį,
gegužės 19 d., 2 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centro (Lemont, IL) Ritos Riškus
salėje.

� Gegužės 25 d. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje (Lemont) 8 val. r. šv.
Mišių metu melsimės už prelatą Igną
Urboną, minint jo mirties metines.  Po
Mišių misijos prieangyje – kavutė.  Tą
pačią dieną 12 val. p. p. Šv. Kazimiero
kapinėse vyks a. a. I. Urbono paminklo
pašventinimas.   Visi laukiami ir kvie-
čiami.

� Sekmadienį, birželio 2 d., 12 val.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje isto -

rikė, Signatarų namų vadovė Meilė
Peikš tenienė papasakos apie Vilniuje
esančius Sigantarų namus-muziejų ir
skaitys paskaitą ,,1918 m. vasario 16-
sios Akto publikacija: istorinių žinių šal-
tinis”. Paskaita padės prisiminti svar-
bias datas, įvykius, sprendimus,  as-
menybes, išmokins atkreipti dėmesį į,
atro do, nesvarbias smulkmenas. Į šią
pas kaitą kviečiami visi, kurie domisi
istorija. Įėjimas: 5 dol., muziejaus na-
riams – nemokamai. Muziejaus adre-
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Tel.
pasiteirauti: 773-582-6500. Muzie-
jaus internetinė svetainė: www.balze-
kasmuseum.org

� Sekmadienį, birželio 2 d. Pa saulio
lietuvių centre (14911 127th St., Le-
mont, IL) vyks ateitininkų šventė. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje 9 val. r. šv.
Mišios, 10 val. r. šventė didžio jo je sa-
lėje, o 12 val. p. p. šventė tęsis gegu-
žine Ateitininkų namuose. Visi kvie-
čiami. Jūsų laukia gardus maistas, ma-
lonus pabendravimas. Norintys prisi-
dėti prie talkos, prašomi pranešti Pra-
nutei Domans kienei el. paštu: fld85@
aol.com arba tel. 708-712-7112.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Washington Kristijono Donelaičio li-
tuanistinė (KDLM) mokykla skelbia
konkursą mokyklos vedėjos pareigoms
užimti. Kandidatas/-ė turi turėti aukštąjį
išsilavinimą, puikiai kalbėti ir rašyti lie-
tuviškai. Prašymų laukiame iki gegužės
20 d. Juos siųskite KDLM tėvų komite -
to pirmininkei Nerijai Orentienei el. paš -
tu: nerija@orentas.com

�  Gegužės 19 d. kviečiame į nuosta-
bią New York Apreiškimo parapijos Pir-
mosios Komunijos šventę, kuri vyks 10
val. r. šv. Mišių metu Apreiškimo para-
pijos bažnyčioje (259 North 5th St.,
Brooklyn, New York, 11211). Po Mišių
– vaišės parapijos salėje.

� Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė
rengia Vasaros-Joninių šventę, ku ri
vyks  birželio 22 d., Estų namuo se,
4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson,
NJ 08527. Reikalinga Jūsų para ma ir
pa galba! Labai prašome atsiliepti sava -
norius, galinčius po keletą valandų pa-
dirbėti šventės metu: vyrus – apsau gos/
mašinų statymo darbams, kepsnių ke-
pimui; moteris – maisto gaminimui ir
prekybai. Taip pat kviečiame atsiliepti
as menis, galinčius pasiūlyti savo
namuo se nakvynę svečiams,  atvyku-
siems iš toli. Prašome parašyti:  lietu-
viskabendrija@yahoo.com arba pa-
skambinti tel. 848-992-4222 (Rasa).
Šventės me  tu vyks mugė. Prekeivius
kviečiame registruotis crolit@opton-
line.com arba skambinti tel. 732- 531-
1513 (Vida).

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄ JUN GOS
IR „VILTIES” DRAUGIJOS 
SU VA ŽIAVIMAS

SąJuNgOS IšLEISTOS KNygOS 
„TAuTINėS MINTIES KELIu” 

SuTIKIMAS
gEgužėS 19 D., SEKMADIENį, 12 VAL. P. P. 

ČIuRLIONIO gALERIJOJE, 
5620 S. CLARE MONT AVE., ChICAgO, IL. 

* * *
KNygA – APIE TAuTINėS IDėJOS PRADžIą, JOS PLėTRą 

LIETuVOJE IR TAuTINIų ORgANIZACIJų 
BEI ALT SąJuNgOS SKyRIų VEIKLą JAV.

* * *
MENINę PROgRAMą ATLIKS LIETuVIų LIAuDIES

MuZIKOS ANSAMBLIS ,,gABIJA”.
* * *

PO MENINėS DALIES – VAIšėS.
KVIEČIAME VISuS DALyVAuTI

ALTS vALdybA

Labas vasarėle! Lietuvos  vaikų glo bos būrelis ,,Saulutė” visus maloniai kvie čia
į nuotaikingą koncertą sekmadienį, birželio 30 d., 12:30 val. p. p., kuris vyks Pa -
saulio lietuvių centro (14911 127 th Street, Lemont, IL) didžio joje salėje. Prog-
ramoje – dainininkai Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza. ,,Saulutė” kviečia
nelikti abejingiems vargingai gyvenantiems vaikučiams Lietuvoje, atvykti į lab-
daros koncertą, kur ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir pasivaišinsite kavute bei
užkandėliais.

Gegužės 18 d. 8 val. v. 

TADA! Theater 
(5 W. 28th St., New York, NY 10001)

ruošiamoje spektaklių serijoje ,,Work in
Progress” bus rodomas rašytojos ir atli-
kėjos Rasa Allan Kazlas spektaklis ,,Mi -
ming in and out of Afghanistan”. 

Bilieto kaina – 20 dol.

Daugiau informacijos 
rasite tinklalapyje 

www.brownpapertickets.com/event/373549

Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savininkų draugija praneša, kad šiemet prie
kapinių Steigėjų paminklo tradicinės mirusiųjų pagerbimo iškilmės neį-
vyks. Kviečiame dalyvauti bendrose pamaldose, kurias ruošia kapinių
administracija. Tel. pasiteirauti: 773-581-7554.

Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave., Justice, IL 60458) mirusių-
jų pagerbimo iškilmės vyks gegužės 28 d., sekmadienį, 11 val. r. Kviečiame
visus dalyvauti šiose apeigose. Tel. pasiteirauti: 708-4598-0638. 


