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„Vaiko vartai į mokslą” veikla
Organizacija „Vaiko

vartai į mokslą” Pa-
saulio lietuvių centre,

Lemonte, kasmet rengia me-
tinį veiklos pranešimą. Šiemet
popietė vyko vasario 7 dieną.
Pranešimo metu buvo pa-
teikta trumpa praėjusių metų
veiklos apžvalga. Buvo api-
būdinti projektai ir finansinė
bei kita parama, kuri organi-
zacijos dosnių rėmėjų dėka
pasiekė pomokyklinius die-
nos centrus. Praėjusiais me-
tais remiamus centrus lankė
343 rizikos grupės šeimų vai-
kai ir jaunuoliai. Svarbi po-
pietės dalis – 2015 m. savano-
rių pasidalinimas įspūdžiais.
Nuo 2000 metų organizacija
padėjo 76 įvairaus amžiaus
asmenims (daugiausia stu-
dentams ir vyresnių klasių
gimnazistams) savanoriškai
padirbėti Lietuvoje. Organi-
zacijos valdyba jiems tarpi-
ninkavo ir koordinavo jų veik-
lą centruose Lietuvoje. Būsimi
savanoriai organizacijos buvo
paruošti darbui su rizikos
grupės šeimų prieaugliu. Sa-
vanoriai ir jų šeimos padengė
visas su kelione susijusias iš-

laidas. 2015 m. į Lietuvą keliavo net penkiolika lietuviškai
kalbančių jaunų savanorių iš trijų Jungtinių Amerikos
Valstijų. Iš jų penki galėjo dalyvauti vasario 7 d. rengia-
moje popietėje ir pasidalinti įspūdžiais bei pabendrauti su
popietės dalyviais.   – 4 psl.

Vasario 16-oji 
L A Šv. Kazi miero lituanistinėje mokykloje

Istorijos mokytojo Dauro Dargio paruošta įsimintina laiko juosta. Ingos Greblikienės nuotraukos   

Lietuvos valstybės atkūri-
mo diena minima ir šven-
čiama visame pasaulyje.

Šie met šventėme  98-ąjį kartą –
kokia didelė ir smagi šventė mū -
sų laukia po dvejų metų!

Valstybinė šventė skambiu
akordu suskambėjo ir vakarinė-
je JAV pakrantėje. Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinė mo-
kyk la šiemet valstybės atkūri-
mo dieną sutiko gražiai pasiruo-
šusi. Šventė mokykloje prasidėjo
Lietuvos trispalvės pakėlimo iš-

kilmėmis. Sugiedoję Lietuvos
him ną, mokiniai išsiskirstė į kla-
ses. Tądien Šv. Kazimiero litua-
nis tinė mokykla sulaukė gar-
bingų svečių – mokykloje sve-
čia vosi LR Seimo narys, Švieti-
mo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Raimundas Pau-
liukas su žmona Ona, LR gene-
ralinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys su žmona Renata bei
LR garbės konsulė Santa Barba-
roje ir Centrinėje Californijoje
Dai va Navarrette. –  2  psl.

INGA GREBLIKIENĖ

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos
Tarybos 1918 m. vasario 16 d. pasirašytas do-
kumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba
atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių,
kada nors buvusių su kitomis tautomis. Do-
kumentas pasirašytas Vilniuje po to, kai dr.
Jonas Basanavičius pasiekė susitarimą tarp
dešinesnių ir social demok ratinių pažiūrų po-
litikų.   Dabar  čia įsikūręs  Signatarų namų
mu ziejus – Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus filialas.

Seselė Onutė Petraiškaitė ir savanorė Marija Čyvaitė su vaikais
iš Šv. Kryžiaus namų. 



Štai perskaičiau Lietuvių kalbos instituto So-
ciolingvistikos skyriaus vadovės, Vilniaus univer-
siteto Skan dinavistikos centro docentės dr. Lore tos
Vaicekauskienės demagogiškus samprotavimus
(delfi.lt), girdi, mes esame lietuvių kalbos bau-
džiau ninkai, nes norime kalbėti taisyklinga lietuvių
kalba, laikytis visų lietuvių kalbos taisyklių. Klai-
ku. Juk tai, ką siū lo ši ponia, atves prie lietuvių kal-
bos chaoso ir mirties.

Štai Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas
žengia vieną tikrai gar bingą žingsnį: atsisako skir-
ti Pat riotų premiją Nerijai Putinaitei, kritikuojan-
čiai poetą Justiną Marcinke vičių dėl puikios lai-
kysenos sovietme čiu. Ir vėl – baugu. Užuot šį sykį
pagyrę socialdemokratą ministrą už tikrai pilietišką
žingsnį, mat jis gina itin sunkiomis sąlygomis (so-
vietmečiu) lietuvybę labai ryškiai, principingai ir
nuosekliai puoselėjusį poetą, sulaukiame priekaiš-
tų, esą Lietuvoje gniuždoma spaudos laisvė. Tarsi N.
Putinaitei būtų kas nors uždraudęs rašyti knygas.

O kai vertėjui Laimantui Jonu šiui skiriama To-

lerancijos premija, nors viename iš
paskutiniųjų savo tekstų nenorinčius
įsileisti svetimų raidžių į lietuviškąją
abėcėlę jis iš vadina degeneratais, – to-
kio didelio pasipiktinimo nėra. Kai fi-
losofas Leonidas Donskis sutinka skir-
ti Na cionalinę premiją ...vamzdžiui, –
di delio pasipiktinimo ir vėl ne su lau kia-
me.

Todėl ir sakau: neskubėkime šai py-
tis iš rusų estrados žvaigždės N. Baskovo. Mes patys
labai dažnai pa našūs į jį, kvailai besišluostantį iš-
 teptą veidą.

Bet pati didžiausia Lietuvos bėda – ta pati. Tai –
menkas gimstamumas. Šio riešuto niekaip nesuge-
bame per kąsti. Nei socialdemokratai, nei konserva-
toriai, nei liberalai. Bijo išsilaužti dantis? O juk vis-
kas kur kas paprasčiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Imkime pavyzdį iš šiandieni nės Lenkijos. Nuo šių
metų balandžio mėnesio lenkų šeimoms, sulauku-
sioms antro ir daugiau vaikų, iki jų pilnametystės
valstybė kas mėnesį mo kės pinigines išmokas – pre-
mijas. Ne milijonai, bet parama – reali. Kas mėnesį
– po 113 eurų. Lyginant su lietuviškomis išmokomis
nuo 28,5 iki 15,2 euro, – tikrai dideli pinigai.

Tiesa, egzistuoja baimių, girdi, Lenkija dėl šių fi-
nansinių įsipareigojimų tiesiog bankrutuos. Nepa-
grįstos baimės. Realiai besirūpinanti kuo di desniu
gimstamumu valstybė nega li bankrutuoti. Žlugti
gali tik toji valsty bė, kuri finansiškai neremia vai kus
auginančių šeimų arba jas remia tik simboliškai.

Niekas nenorėtų patekti į situa-
ciją, į kurią buvo patekęs rusų
daini ninkas Nikolajus Basko-

vas. Tikrai kvailas nutikimas. Atvykus
į svečius pas Čečėnijos diktatorių Ram-
zaną Kadyrovą dainininkui į veidą
buvo mestas didelis gabalas torto. Sal-
dūs kremai ištiško ant veido, brangiai
kaš  tavusio švarko, unikalių marški-
 nių...

Ką tuo metu jautė žymusis Ru sijos dainininkas?
Apmaudą, pyktį, gėdą? Visiems aišku: padoriose
kompanijose svečiai taip nepasitinkami. Be to, N.
Baskovas – ypatingai garbingas svečias. Viešojoje
erdvėje Ramza ną jis buvo pavadinęs ne politines
žmogžudystes organizuojančiu diktatoriumi, bet
būtent „Rusijos patriotu”. Todėl Ramzanas neturė-
jo prie žasties nekęsti dainininko. 

Ir vis dėlto tortas tėkštas tiesiai į veidą. Daini-
ninkui beliko apsimesti, kad ...labai juokinga ir
šmaikštu. Juk tortą sviedė pats Ramzanas, besimė-
gaujantis neribota valdžia ne tik Groz ne, bet ir
Mask voje. 

Galima šaipytis iš pažeminto dai nininko, girdi,
pats privalėjo suvokti, kur, pas ką ir už kiek važiuoja
į sve čius. Galima skaityti moralus: jei vis tik su-
laukei „saldaus antausio”, de rė jo tėkšti atgal, kad ir
ponas Ramza nas būtų priverstas apsimesti, kaip
„juokinga ir šmaikštu”. 

Bet prisipažinkime, jog nepavydėtina situacija,
į kurią pateko Rusi jos žmonių numylėtinis, mums
vi siems daugiau ar mažiau pažįstamas. Tokių dvip-
rasmybių gausu ir valstybių, ir politikų, ir žurna-
listų gyveni muose: kai negali nevažiuoti, kai negali
pasiųsti po velnių.

Pateiksiu keletą asmeninių pas tebėjimų. Kartas
nuo karto mankšti nuosi viename iš Vilniaus spor-
to kompleksų „Impuls”. Per pastaruosius keletą
metų bevaikščiodamas į sporto salę susipažinau su
gausiu bū riu sveikos gyvensenos aistruolių. Drau-
 gyste nepavadinsi, bet vienu ki tu žodeliu nuolat per-
simetame. 

Šiandien toji pažintis apkarto. Ge riau kai kurių
sportuojančiųjų nebūčiau visai pažinojęs. Tikri ag-
re syviosios Rusijos gerbėjai. Tikri im perinės Rusi-
jos šalininkai. Kai politi kuoja, būtinai pabrėš, esą
ukrai niečius rusų armija puola pagrįstai, esą tik
kvailiai Lietuvoje švenčia Vasario 16-ąją, esą mūsų
primityvūs politikai nemoka derėtis su Rusija nei
dėl pigios naftos, nei dėl pigių du jų. Beje, šias „tie-
sas” perša ne rusai, taip tauškia lietuviai. Liūd-
niausia, kad būtent tokių lietuvių sporto salėje – ne
viena dešimtis. Vaizdžiai ta riant, – daugoka.

Gal patartumėte, kaip elgtis pa tekus į šią si-
tuaciją? Nesivelti į ginčus? Apsimesti, jog neišgirdai
jų paistalų? 

Štai Kupiškio miestelio gyventojai nenori, jog
kelios gatvės, iki šiol vadinamos sovietinių veikėjų
pavar dėmis, būtų pakeistos į istorinius arba neut-
ralius pavadinimus. Nejau gi būtina susitaikyti su
šia kelių šim tų kupiškėnų nuomone? 

Štai nueinu į solidų renginį, ku rio anonsas by-
loja, jog bus kalbama apie litvakų indėlį į Lietuvos
istoriją, tačiau tame renginyje, apart įdomių, svar-
bių pranešimų, vis tiek išgirstu lietuvius žeminan-
čių, neteisingai Lie tuvos istoriją traktuojančių išpuo -
lių. Kaip elgtis tada? Dar sykį pa brėž ti, jog žydai buvo
žudomi tik okupuotoje Lietuvoje, kai mes neturėjome
jo kios realios valdžios? Ar tiesiog išeiti iš salės, pa-
reiškiant, kad visi esame lygūs prieš Dievą, todėl, jei
lietuviai privalo suregistruoti visus žydšau džius, tai
žydai privalo išleisti bent vienui vieną knygą, kurioje
būtų su registruoti visi NKVD, MGB ir KGB budeliai
žydai, kankinę bei persekioję lietuvius gūdžiais so-
vietinės okupacijos metais? 
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GINTARAS VISOCKAS

Vasario 16-oji  – Los Angeles 

Atkelta iš 1 psl.
Mokyklos direktorė Marytė Newsom supa-

žindino svečius su mokyklos veikla ir programa bei
pakvietė į šventiškai išpuoštą salę. Valstybės die-
nos paminėjimas šiemet buvo tikrai įsimintinas:
garbingi svečiai visus pasveikino valstybės atkū-
rimo dienos proga,  šauniai grojo mokslei vių or-
kestrėlis ,,Gintarėliai”. Visus sudomino istorijos
mokytojo Dauro Dargio paruošta Lietuvos istori-
nė laiko juosta: buvo pristatyta 13 LR istorijai svar-
bių datų: 6–8 klasių moksleiviai išsamiai apibūdino
tais metais įvykusius lemtingus Lietuvai įvykius,
o mokytojas Dauras apibendrino kiekvieno laiko-
tarpio įtaką istorijos raidai. Po to mokyklos or-
kestrėlis (du smuikai, saksofonas ir violončelė) kar-

tu su moksleivių choru atliko Bernardo Braz-
džionio ,,O atsimenu namelį”   – retai atlieka mą,
bet jautrią ir gražią dainą.  Mo kyk los direktorės
Marytės New som kvietimu Nepriklauso my bės
dienos paminėjimą užbaigėme  Lietu vos himnu, ku-
ris nuskambėjo ypač harmoningai ir galingai. Po
to visi mokiniai, mokytojai, tėveliai ir svečiai
buvo pavaišinti lietuviškais le dais (gra ži Šv. Ka-
zimiero lituanistinės mokyklos tradicija). Šiemet
tai buvo natūralūs vaisiniai ledai  ,,Enjoyer”. Ga-
mintojai pasistengė, nes dauguma smaližių vaiši-
nosi trispal viais  mūsų  vėliavos spalvas atitin kan-
čiais ledais.

Ačiū už šventę, linkime gyvuoti Lietuvai dar
daug daug metų!

LR gen. konsulas Darius Gaidys ir Seimo narys Raimundas Pauliukas kartu su šventės dalyviais gieda Lietuvos
himną.



mynų ar giminių knygų. Nuteistas 25-eriems me-
tams, bet po Stalino mirties kaip nepilnametis 1956
m. paleistas, grįžęs ieškojo savo vietos po sovietų sau-
le vėl arčiau knygų. Baigė prekybos technikumą ir
gavo darbo knygyne. Ilgainiui jo dokumentuose
„išsitrynė” teistumas už politiką, ir Lietuvos ne-
priklausomybės jis sulaukė būdamas Vilniaus cent-
rinio knygyno direktoriumi. Yra pasakojęs, ką da-
rydavo tais laikais, kai knygos buvo cenzūruojamos
– imdavosi žygių, kad viena ar kita lietuviškai sa-
vimonei reikalinga knyga iš praeities kuria nors
dingstimi būtų išleista, o politiškai nepageidaujama
būtų priglobiama jo knygyne po prekystaliu. Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę jis su bičiuliais atkūrė ir
prieškariu veikusį „27 knygos klubą”.

Knygnešystės bacila mūsų visuomenę tebeveikia
iki šiol. Tiems, kas Vilniaus knygų mugės dienomis
nėra buvęs Lietuvoje, papasakosiu, kaip atrodo Vil-
niaus Lazdynų rajonas, kur veikia Lietuvos parodų
ir kongresų centras LITEXPO (Laisvės pr. 5). Pro čia
tomis dienomis be vargo nei praeisi, nei pravažiuosi.
Jaunimas, kuris užaugęs su kompiuteriais ir mai-
tinasi internetinėmis žiniomis, stebisi, kad lietuvius
vis dar traukia tokia seniena kaip popierinė knyga,
nors ir patys eina į LITEXPO, nes viename paviljo-
ne nuolat vyksta populiarių muzikos grupių kon-
certai, susitikimai su muzikantais bei dainų kūrė-
jais ir galima nusipirkti naujų ir ankstesnių muzi-
kos plokštelių. O tose salėse, kur leidyklos ir spaus-
tuvės rodo savo knygas – tarsi tikroje Mekoje – ne-
išpasakyta spūstis tęsiasi visas keturias dienas – nuo
ketvirtadienio iki sekmadienio. Nieko neįmanoma
pamatyti ir ribotai sužinoti, nes pro žmones nuolat
reikia brautis pečiais. Ir nepaisant viso to, o gal ir
dėl to – važiuoja žmonės ne tik iš Vilniaus, bet ir iš
visos Lietuvos – savomis mašinomis ir ekskursijų au-
tobusais, visokio amžiaus, o sekmadieniais – su ma-
žais vaikais (nes tai šeimos diena). 

Kas iš tikrųjų žmones traukia į
knygų mugę? Čia paprastai būna ma-
žesnė knygos kaina, čia gali pamatyti
daug gyvų rašytojų vienoje vietoje (juk
ne kasdien tokia puota), čia apskritai
pasijauti savos bendruomenės – skai-
tančiųjų klano dalimi. Pasijunti tarp
savų, nors asmeniškai ir nepažįstamų
– vienus matei per televizorių, kiti ma-
tyti iš laikraščių ir knygų, treti daug
kartų sutikti kur nors literatūros va-

karuose, teatruose ir kitokiuose kultūros rengi-
niuose. Taigi į Vilniaus mugę susirenka bendra-
minčiai žmonės kaip į kokį mitingą, tik ne protestuoti,
bartis ir keikti valdžią, o džiaugtis ir švęsti. Nors kny-
gos brangios, bet ir tuo čia niekas nesipiktina, trau-
kia iš mašnelės šiai šventei gal visus metus taupytus
pinigėlius, kad galėtų atgauti širdį ir didžiuodamasis,
kaip koks turtuolis grįžti namo su pilnu krepšiu. To-
dėl viskas čia su ta knygos manija gerai. 

Šiemetinė knygos mugė buvo pavadinta „Per-
sonažas ieško autoriaus”. Šiemetinės knygos šven-
tės organizatoriai: LITEXPO, Lietuvos kultūros ins-
titutas, Lietuvos leidėjų asociacija, mugės globėja –
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė. Mugėje kasmet dalyvauja apie 300 leidyklų iš
Lietuvos ir užsienio šalių, mugę per keturias dienas
aplanko daugiau kaip 60 tūkst. lankytojų. Bendras
Vilniaus knygų mugės plotas – daugiau kaip 12
tūkstančių kv. m. Mugės metu vyksta knygų pri-
statymai, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašy-
tojais, veikia meno parodos, kūrybinė studija „Tu
gali sukurti knygą”, diskusijų klubas, įrengiamos te-
levizijos ir radijo studijos, vyksta filmų peržiūros
knygos kino salėje, poezijos skaitymai literatų sve-
tainėje, šurmuliuoja amžinai gyvas bukinistų pa-
sažas, kuriame parduodamos senų ir retesnių lei-
dimų knygos, audio įrašai. Šiemet ypač audringai
vyko diskusija apie skaudamas aktualijas, ir čia stip-
riausiai reikėjo laikytis sovietinių žvaigždžių nu-
vainikuotojai Nerijai Putinaitei už kritiką poetui Jus-
tinui Marcinkevičiui ir Rūtai Vanagaitei už žyd-
šaudžių etiketės klijavimą visiems lietuviams. Į
mugę buvo atvykę 35 svečiai iš 13 šalių (Slovakijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Ukrainos, Jungtinės Kara-
lystės, Rusijos, Portugalijos, Norvegijos ir kt.). Pa-
skelbta, kad kitais metais Vilniaus knygų mugė vyks
vasario 23–26 d. Jos šūkis – „Lietuviški ženklai pa-
saulyje”. 

Ne, ne, sakydama „knygos tauta”
turiu galvoje ne žydus, kurie
turi Bibliją. Knygos tauta va-

dinu mūsiškius – lietuvius. Nes apie tai
kasmet primena jau septynioliktą kar-
tą rengiama Vilniaus knygų mugė.
Taigi stebiuosi ir negaliu atsistebėti lie-
tuvių prisirišimu prie knygos, rašto,
kalbos (nors ir lietuvių yra visokių). 

Žinoma, pirmasis ir niekur pa-
saulyje nepakartotas tokio lietuvių būdo
pasireiškimas buvo knygnešystė XIX a. Apie tai
daug prirašyta, daugiau nieko naujo nebepasaky-
siu. Tik nusistebėsiu – kodėl? Kodėl lietuviai taip
rūpinosi sava knyga? Juk nei raštas, nei knyga Lie-
tuvoje, lyginant su kitais kraštais, neatsirado anks-
čiausiai Europoje, o tuo labiau pasaulyje. Pirmoji
lietuviška knyga, kaip prisimename, buvo protes-
tantiškas Martyno Mažvydo katekizmas (šiandie-
nine kalba pavadinimas skambėtų taip: „Katekiz-
mo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir gies-
mės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų nau-
jai suguldytos”), išleista tik XVI a. (1547 m. sausio
8 d.). Seniausia knyga Europoje laikoma 1979 m. Bri-
tų bibliotekos už 9 mln. svarų (37,6 mln. litų) įsigyta
VII a. Evangelija, rasta vieno šventojo kape daugiau
kaip prieš 900 metų. Tai rankraštinė Jono Evange-
lijos kopija, vadinama Šv. Kutberto Evangelija. Ji
buvo įdėta į Šv. Kutberto karstą Lindisfarno saloje
galbūt 698 metais.

Lietuvių knygnešystėje pirmoji mintis grei-
čiausiai buvo ne tiek knyga, kiek kalba. Taip reiš-
kėsi ypač stipri lietuvių savimonė – ginti savo kal-
bą kaip patį save. Po 1863–1864 m. sukilimo rusų caro
valdžios įvestas draudimas europinės imperijos da-
lies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietu-
viškus (o taip pat ir latvių katalikų) leidinius loty-
niškomis raidėmis buvo tik pirmasis išbandymas,
baigęsis rašto grąžinimu 1904 m. Tai įkvėpė, –
mūsų protėviai suprato, kad tai sėkmingas būdas
kovoti už save. Knyga ir raštas įsitvirtino kaip tau-
tinės savimonės svarbiausias pasireiškimas, ir jis
tebegalioja štai jau antrą šimtą metų. Negaliu pa-
sakyti ko nors daugiau apie lietuvio ir knygos
santykį prieškariu, nes specialiai tuo nesidomėjau,
bet mano gyventu sovietmečiu lietuviška knyga vėl
buvo įgavusi ypatingą – simbolinę reikšmę. Tegu ir
sužalota, su svetimybių inkliuzais – marksizmo, le-
ninizmo citatomis, – bet mes buvome išmokę teks-
tą skaityti tokį, kokį norėjome skaityti – tarp eilu-
čių ir laisvą. Žinoma, viskas, kas vystosi nenatū-
raliai, dažnai iškrypsta. Ir knyga buvo tapusi tam
tikru nesveiku reiškiniu – mados, pasirodymo rei-
kalu. Ilgos knygų lentynos turėjo rodyti inteligen-
tiškumo laipsnį (nors didžioji dalis jų šeimininkų
buvo neperskaitytos). O norėdami įsigyti geresnę
knygą, kaip ir kitų deficitinių daiktų (o kas nebu-
vo deficitas?), taip pat naudodavomės vadinamu bla-
tu. Turėti knygyne pažįstamą buvo ne mažiau
svarbu, kaip mėsos parduotuvėje pardavėją, kuris
iš po prekystalio galėjo ištraukti tikros mėsos ga-
balą, nes vitrinose buvo vien kiaulių galvos ir gal-
vijų kojos. Knygų lentynų ilgis matavo mūsų tuš-
tybę, bet vis tiek smagu, jeigu tuštybė matuojama
knygomis, o ne skalpais ar aukso grynuoliais.

Sovietmečiu turėjome ir to laiko knygnešius.
Pvz., Vilniaus universiteto studentai romuviečiai
lietuviškas knygas gabendavo į Baltarusijos lietu-
viškas saleles ir dėl to būdavo baudžiami – netgi me-
tami iš universiteto, nors knygos ir laikraščiai, ku-
riuos jie tempė savo kuprinėse, buvo legalūs, už sa-
vus skatikus supirkti iš sovietinių knygynų. Matyt,
sovietus erzino pats faktas, kad rūpinamasi lietu-
viška spauda. Jau nekalbu apie Katalikų Bažnyčios
kroniką, kurios leidime dalyvavo ir išeivija. Buvo
ir mažesnio masto vadinamojo „samizdato” – sa-
vilaidos, – dažniausiai rankine spausdinimo ma-
šinėle, o kartais ir iš valdiškų spaustuvių pavogtų
detalių susikonstruota spausdinimo mašina be
valdžios leidimo atspausdintų tekstų – katalikiškų,
filosofinių, istorinių. 

Štai po Vilnių skubiu, tik kiek sutrumpėjusiu
žingsneliu tebevaikšto knygos riteris Albinas Vai-
čiūnas, – jį gerai pažįsta Amerikos literatai ar li-
teratų vaikai, nes jis nuolat prisimena ir Lietuvo-
je mums sukakčių proga primena apie savo krašto
– Zanavykijos rašto didžiuosius, taip pat ir išeivius.
Albinas Vaičiūnas okupacinei valdžiai neįtiko dar
būdamas nepilnametis, nes priklausė pogrindinei
jaunimo organizacijai ir savo tėviškėje buvo su-
kaupęs ir kitiems leido naudotis prieškarinės lite-
ratūros bibliotekėle, sudaryta iš represuotų kai-
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Knygos tauta.
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Ant pašto ženklų – ir cepelinai, ir pabėgėliai

Lietuvos gyventojai kitų metų pašto ženkluose
norėtų matyti ateities vizijas, pasakų ir
kompiuterinių žaidimų herojus, kulinarinį

Lietuvos pasididžiavimą – cepelinus, be ,,balvonų”
likusį Vilniaus Žaliąjį tiltą ir net pabėgėlius. To-
kių pasiūlymų sulaukė Lietuvos paštas.

,,Gyventojai, siūlydami pašto ženklų temas,
dažnai atsižvelgia į to meto aktualijas, todėl su-
laukėme pasiūlymų kitąmet leisimais pašto ženk-
lais atkreipti dėmesį į Lietuvos saugumo proble-
mas, pažymėti šauktinių kariuomenės atkūrimą
ar net atspindėti šiuo metu Europą krečiančią pa-
bėgėlių krizę, ir šitaip esą skatinti toleranciją mig-
rantams”, – pranešime spaudai cituojamas Lie-
tuvos pašto Pašto ženklų leidybos departamento va-
dovas Ervinas Vaišnoras.

Tarp gyventojų pasiūlytų temų 2017 metų paš-
to ženklams leisti – Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių ir Abiejų Tautų Respublikos karalių, poetų, iš-
kilių visuomenės veikėjų gimimo metinės, būsimų

Lietuvos kultūros sostinių – Klaipėdos, Marijam-
polės, Rokiškio – įamžinimas, šalies krepšininkų
laimėjimai ir sambo imtynės, Reformacijos Lie-
tuvoje 500 metų jubiliejus bei kitos istorinės su-
kaktys. 

Pasiūlyta ir originalių temų, kuriomis būtų ga-
lima iliustruoti pašto ženklus: populiaraus kom-
piuterinio žaidimo ,,Super Mario” herojus, lietu-
viškos pirties kultūra, pienių vyno gamybos tra-
dicijos, akmens amžiaus žmogaus kasdienybė,
Lie tuvos dangoraižiai, ateities robotai.

Gyventojų pasiūlytas temas vertins Pašto
ženklų leidybos komisija, ją sudaro Susisiekimo
ministerijos ir Lietuvos pašto atstovai, dailininkai,
istorikai ir kitų sričių specialistai. Išrinkus pačias
aktualiausias ir įdomiausias temas bus paskelbtas
konkursas pašto ženklams kurti. Pasiūlytų temų,
kuriomis 2017-aisiais bus leidžiami pašto ženklai,
autoriai burtų keliu bus apdovanoti Lietuvos paš-
to atminimo prizais.                                            ELTA

Lietuvos pašto nuotr.
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TELKINIAI

Filmas „Pabaltijo universitetas”
pristatytas Lituanistikos katedroje
Čikagoje

Illinojaus universiteto Čikagoje Lituanistikos
katedroje š. m. vasario 23 d., Estijos nepriklau-
somybės die nos išvakarėse, apsilankė režisierė

iš Olandijos Helga Merits, ją atlydėjo daugiau nei 40
metų šiame universitete dėstęs estas profesorius Siim
Soot, Estijos garbės konsulas Čikago je, padėjęs Me-
rits filmuoti epizodus Čikagoje. Jiedu dalyvavo Lie-
tuvių kult ūros paskaitoje, kurioje 64 studentų au-
ditorijai parodė naująjį savo filmą „Pabaltijo uni-
versitetas” po ka ri nėje Vokietijoje. Studentai susikau -
pę klausėsi, kaip autorė surado to kios įstabios fil-

muotos medžiagos, kaip ji susitiko su tiek daug dar
galinčių pasakoti buvusių Pabaltijo universiteto
Hamburge ir Pinneberge studentų. Be kita ko, Me-
rits papasa kojo, kaip jai pavyko išgelbėti beveik pra-
rastą istorinę filmuotą medžiagą iš universiteto
veiklos 1946–1949 me tais. Vienas žmogus, žinojęs, kie-
no ran kose yra sena filmuota medžiaga Amerikoje,
ją išprašė, perėmė, net per rašė skaitmeniniu for-
matu, kad iš viso būtų galima pasižiūrėti. Bet tos me-
džiagos Amsterdame laukiančiai Merits jis pranešęs,
kad nusivylė, ką pamatęs, kad ten esanti medžiaga
prasta, labai iškarpyta, nekokybiška, ir kad jis vis-
ką išmetęs į šiukšlių dė žę. Bet buvo sekmadienis,
šiukšlių tą dieną nevežė, ir Merits išprašė kad ir pa-
čios blogiausios kokybės medžiagą iškrapštyti iš
šiukšlių. Dabar toji me džiaga yra tapusi įspūdinga
autentiška filmo dalimi. Pasirodo, naujasis savi-

ninkas buvo išmetęs filmus todėl, kad ankstesnis fil-
mo turėtojas ją bu vo labai išcenzūravęs, iškarpęs –
vi sas scenas, kur matyti rūkantys žmo nės – o kadangi
daugumoje epizodų vis kažkas rūkė, tai buvo pra-
rasta di džioji filmuotos medžiagos dalis. 

Pati Helga Merits, olandės ir esto duktė, anksti
mirus tėvui ilgai nežinojo, kad jis lankė Baltijos uni-
versitetą. Kažkada suradusi tėvo studento knygelę,
dabar autorė jau papa sakojo savo tėvo Alma Mater
istoriją. Merits pasidalijo ir savo arti miau siais pla-
nais – ji renka medžiagą naujam filmui apie estą ir
latvį, pabėgusius iš Vermachto kariuomenės ir be-
sislapsčiusius Olandijos kaime Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra

Atkelta iš 1 psl.

Šių metų „Vaiko vartai į mokslą” veiklos pra-
nešimo metu buvo pristatyti šios organizacijos rė-
mėjai ir jiems padėkota. Ypač padėkos nusipelnė šie
rėmėjai: XV Floridos lietuvių golfo turnyras, L. Ti-
jūnėlis meno parodos galerijoje „Siela” rengėjai (Mo-
tekaičių šeima), Rasos Šarauskienės kavos klubas,
„Illinois Tool Works” fondo atitikimo aukų progra-
ma (Al Kazlauskas), Čikagos lietuvių moterų klubas,
Lietuvos vyčiai. Rėmėjų būrelio koordinatorių dėka
Cleveland, OH, vyko skyriaus pavasario pietūs,
Sunny Hill, FL, skyrius surinko kalėdinę auką ir
Washington, DC, dalyvavo skautų Kaziuko mugėje.
Taip pat buvo paminėti keturi mieli rėmėjai (val-
dybos nariai) ir organizacijos padėjėjai, kurie 2015
m. iškeliavo į amžinybę –  Ramojus Vaitys, Danutė
Dirvonienė, Regina Kučienė ir Pranas Pranckevičius.
Dėkinga organizacija prisimins visus mirusius na-
rius bei rėmėjus. Organizacijos tarybos narys Gied-
rius Šulnius tylos minute kvietė prisiminti tuos mi-
rusius, kurių atminimui pagerbti buvo aukota org.
,,Vaiko vartai į mokslą”. Jis pateikė trumpą praė-
jusių metų finansinę ataskaitą (duomenis paruošė
iždininkė Vaida Armanavičiūtė). Praėjusiais metais
organizacijos pajamos neprilygo 2014 m., bet virši-
jo išlaidas. Teigiamą balansą metų pabaigoje pasiekti
padėjo minimalios administracinės išlaidos ir sėk-
mingi lėšų telkimo renginiai. 2015 m. centrams iš-
dalinta 40,368 eurai paramos (išvertus į JAV dolerius,
nors kursas keičiasi, 2015 m. išmokėta maždaug
45,546 dol.), o 2016 m. numatyta paskirstyti daugiau
kaip 54,000 eurų (apie 60,500 dol.).

Po finansų pristatymo penki moksleiviai (Ūla
Lapkutė, Vincas Rušėnas, Lilė Sadauskaitė, Matas
Stankus, Julija Žliobaitė) kalbėjo apie savo patyri-
mus savanoriaujant VVįM (remiamuose centruose)
Lietuvoje praėjusią vasarą. Iš viso keliavo 15 sava-
norių iš Čikagos, Detroito ir Philadelphijos, jų veik-
lą Lietuvoje koordinavo Daina Čyvienė. Savanoriai
buvo paskirstyti į atskiras vietas Lietuvoje ir dirbo
Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Vilniuje ir Žemaičių Kal-
varijoje. Kas dieną jie susitikdavo su rizikos grupės

Popietę vedė Ramunė Kubiliūtė. Įspūdžiais dalijosi: Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Vincas Rušėnas ir
Matas Stankus. Dainos Čyvienės nuotraukos

Helga Merits, Siim Soot su Lietuvių kultūros studentais Illino jaus universitete Čikagoje. Rengėjų nuotr.

Org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas 

šeimų vaikais ir su jais praleisdavo popietę. Svar-
biausia savanorių darbe buvo – kuo daugiau laiko
praleisti su vaikais ir parodyti jiems meilės ir dė-
mesio. Savanoriai vaikus daug ko išmokė – viso-
kiausių amerikietiškų sporto žaidimų, žodžių, bet sa-
vanoriai ir patys daug ko išmoko iš vaikų. Pvz., Ta-
das Kunickas, kuris savanoriavo Kazlų Rūdoje,
sakė: „Vaikai mus mokino lietuviškų žodžių, o mes
juos – angliškų”. 

Buvo ir sunkesnių atvejų. Savanoriai susidūrė
su tikromis problemomis, kurios vargina Lietuvos
kaimus ir miestus. Savanoriams reikėjo išmokti dir-
bti su vaikais, kurių tėvai yra alkoholikai ar net mirę
nuo alkoholizmo. Amilija Petrulytė, kuri savanoriavo
Žemaičių Kalvarijoje, sakė: „Nepatiko, kad visi [tė-
vai] ten gėrė. Bet ką galim dėl to padaryti? Vaikai ne-
žino kitokio gyvenimo. Reikia daugiau savanorių Že-
maičių Kalvarijoje, kad vaikams parodytų, jog yra
ir kitokių gyvenimo kelių”.

Metinio pranešimo klausytojai įdėmiai klausė-
si popietėje dalyvavusių savanorių įspūdžių ne tik

apie darbą su vaikais, bet ir apie gyvenimą Lietuvoje,
kai kurie net apie patirtį melžiant ožkas išvykos į ūkį
metu. Savanorių buvo paklausta apie planus vėl grįž-
ti į Lietuvą savanoriauti ir pan. 

Savanorių pranešimo metu buvo rodomos skaid-
rės iš Lietuvos, o salėje buvo pastatyti stendai su
nuotraukomis iš veiklos apibus Atlanto. Prieš pra-
nešimą ir po jo popietės dalyviai galėjo apžiūrėti
nuotraukas, pasiimti dalijamas 2015 m. veiklos ap-
žvalgos ir finansines ataskaitas, pabendrauti prie or-
ganizacijos narių suneštų vaišių stalo.

Popietės vedėja, valdybos narė Ramunė Kubiliūtė
baigdama padėkojo visiems už dalyvavimą ir para-
mą. Org. „Vaiko vartai į mokslą” tęsia darbus, telkia
lėšas, palaiko ryšius su remiamų centrų vadovėmis
ir laukia daugiau norinčių savanoriauti Lietuvoje,
jei ne 2016 m., tai gal kitais metais. Iki pasimatymo
kitame organizacijos renginyje.

Org. „Vaiko vartai į mokslą” ir savanorių Ūlos Lapkutės
bei Lilės Sadauskaitės informacija
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

11d. Cicero mieste suplevėsavo trispalvė. Čia
jau tapo tradicija JAV Prezidento dieną ir
Lietuvos Nepriklausomybės dieną švęsti

kartu (renginys plačiau buvo aprašytas „Draugo” va-
sario 13 d. numeryje). Į šventę susirinko lietuviai iš
įvairių parapijų, Cicero miesto pareigūnai, dvasi-
ninkai, moksleiviai. Renginį vedė senas lietuvių
draugas Jonh Kociolko. Sužavėjo jo istorinės žinios.
Buvo parodytas filmas apie Lietuvą. Visi išklausė LR
generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno tu-
riningą kalbą. Skambėjo Cicero lietuvių parapijos
choro, vadovaujamo Vilmos Meilutytės, atlieka-
mos dainos. Padėkos žodį tarė Cicero LB apylinkės
pirmininkė Birutė Zalatorienė.

Vėliavų rikiuotėje matėme Lietuvos šaulių są-
jungos  išeivijoje   (LŠSI) vadą  Julių Butkų,  Jūrų
šau lių kuopos „Klaipėda” vadą Giedrių Bikulčių,
Gen. Teodoro Daukanto jūrų šaulių vadą Sigitą Sa-
vicką, Jūrų šaulių kuopos „Baltija” kuopos vadą Ri-
mantą Šalaviejų, šaulę Ireną Šalaviejienę, Petrą Va-
lių ir Mike Hercman. Minėjime dalyvavo garbės ša-
ulys, ilgametis „Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos va-
das Juozas Mikulis su žmona Brone. 

Tai graži šventė, kuria prasidėjo kiti renginiai,
skirti Nepriklausomybės dienai pažymėti.

***
Čikagos šauliai dalyvavo ir vasario 21 d. Mar-

quette Parko LB surengtame Vasario 16-osios mi-
nėjime. Čia šventė prasidėjo išeivijos šaulių vėliavų
iškilminga rikiuote ir šv. Mišiomis Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, kurias atnašavo iš Lietu-
vos atvykęs kunigas Rimvydas Adomavičius.

Minėjimas vyko parapijos salėje. Marquette Par-
ko LB pirmininkė Aušrelė Sakalaitė tarė sveikini-
mo žodį, pristatė garbingus renginio svečius. Išei-
vijos šaulių rikiuotės vado Sigito Savicko vedini Či-
kagos šauliai įnešė valstybines ir kuopų vėliavas.
Nuskambėjo JAV ir Lietuvos himnai, sukalbėta in-
vokacija, perskaityti Nepriklausomybės paskelbimo
ir Valstybės atkūrimo aktai.

Sveikinimo žodžius tarė LR generalinis konsulas
Čikagoje M. Gudynas, JAV LB Prezidiumo pirmi-
ninkas Juozas Polikaitis, JAV LB Lemonto apylin-
kės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė, o taip pat
LŠSI Centro valdybos (CV) sekretorė Roma Bikul-
čienė. 

,,Konsulas Marijus Gudynas savo sveikinimo kal-
boje priminė mūsų pilietiškas pareigas, LB Prezi-
diumo pirmininkas Juozas Polikaitis padrąsino
kiekvieną tautietį dirbti Lietuvos naudai, kurti jos
gerovę. O jei salėje dar yra abejojančių kaip ir kuo
jie galėtų prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo, aš
turiu atsakymą – tapti išeivijos šauliu! O tada mes,
kaip viena šeima, kartu dirbsime Lietuvos naudai”,

– kvietė šaulė.
Roma Bikulčienė perskaitė ir iš Lietuvos atsiųstą

Lietuvos šaulių sąjungos vado ats. plk. ltn. Liudo
Gumbino sveikinimą, kuriame sakoma:

,,Vasario 16-oji – tai diena, kuri prieš 98 metus
mūsų valstybei ir tautai atnešė Laisvę. Po ilgų ca-
rinės Rusijos vergovės metų mums pavyko nut-
raukti priespaudos grandines. 1918 metų vasario 16
dieną dvidešimt Lietuvos didžiavyrių pasirašė Lie-
tuvos  Nepriklausomybės  Aktą ir visam pasauliui
paskelbė: ‘Mes laisvi!’ Netrukus švęsime dar vieną
reikš mingą mums ir mūsų valstybės istorijai datą –
Kovo 11-ąją. Ginant ir stiprinant Vasario 16-osios ir

Kovo 11-osios pasiekimus akivaizdžiai prisidėjo Lie-
tuvos šauliai. Tai mes įrodėme Lietuvos istorijos pus-
lapiuose, tai įrodysime ir ateityje, nes šaulys – sa-
vanoris, pilietis, patriotas. Linkiu, kad šios datos su-
vienytų visus pasaulio lietuvius vienam tikslui –
‘Vardan tos Lietuvos!’ ”

Čikagos šaulių vėliavų tarnyba išnešė vėliavas
– oficialioji dalis baigėsi. 

Gražu, kai Vasario 16-osios minėjimui visos lie-
tuviškos bendruomenės Čikagoje susivienija ir kar-
tu švenčia Lietuvos Nepriklausomybę.

LŠSI CV informacija

LŠSI nariai Nepriklausomybės dienos minėjimuose

Cicero Vasario 16 minėjime:  Rimantas Šalaviejus, Irena Šalaviejienė,  Petras Valius,  Mykolas Hercmanas, Giedrius Bi-
kulčius, Sigitas Savickas ir Juozas Mikulis. J. Kuprio nuotr.

Šventės metu šaulio pažymėjimai buvo įteikti dviems Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nariams – Irenai Zaukienei (d.) ir Petrui Valiui (d.). Juos įteikė LŠSI vadas Julius Butkus
(v.) ir vado pavaduotojas Rimantas Šalaviejus (k.). Irenos Šalaviejienės nuotraukos

Iš kairės: Stefanija Long, Regina Butkus, Albina Stanulis ir Irena Šalaviejienė.
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Vaikų parašyta pasaulio istorija
Pristatome Lietuvos vaikų žemėlapių knygą

Didinga ir nuostabi geografijos sritis: kraštai, kur
kunkuliuoja pietūs ir visa, kas ten yra, trykšta dvigu-
bu gyvenimu, ir kraštai, kur išdarkyti gamtos bruožai
reiškia siaubą ir žemė virsta apledėjusiu lavonu; mil-
žinai kalnai, kylantys į dangų, ir lengva ranka nupieš-
tas, visa augalijos galių prabanga ir įvairove alsuo-
jantis vaizdas, įkaitusios dykumos ir stepės, atplėš-
tas žemės gabalas vidury bekraštės jūros, žmonės ir
menai, ir visa ko, kas gyva, riba! Kur atsirastų dalykai,
dar labiau jaudinantys jauną vaizduotę! Kuris kitas
mokslas galėtų būti gražesnis vaikams, greičiau
pakylėti jų nekaltos sielos poeziją!

Vaiko amžius yra vienas troškimas, vienas nesą-
moningas siekis pažinti. Jis visko reikalauja, viską
nori žinoti. Labiausiai jį domina tolimos žemės: kaip
ten? kas ten yra? kokie ten žmonės? kaip gyvena –
jam kyla aibės tokių klausimų, ir visi jie tiesiogiai su -
siję su geografija, ir todėl  fizinis pasaulio būvis – di -
dingas, prašmatnus, rūstus, pavergiantis – turi la -
biau ir plačiau jį sudominti…

Nikolajus Gogolis.
„Mintys apie geografiją”,1829 m. 

Dvi pačios brangiausios mums šventės -–Va-
sario 16-oji ir Kovo 11-oji. Be jų nebūtume
nei Tu, nei aš. Tas trijų savaičių šventinis

laikotarpis priverčia mus visus susimąstyti, ko-
kia kaina buvo sumokėta kuriant ir atstatant
Laisvę mažoje šalelėje prie Baltijos jūros, kurią
mes žinome vardu  LIETUVA !

Ji – tarsi musytė lakmuso popierėlyje. Kažkada
tai buvo L I T U A – toks pirmą kartą pasaulio ra-
šytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas
(1009 m. vasario 14 d. Kvedlinburgo metraščiuose
– nuo šios datos dabar oficialiai ir skaičiuojamas
Lietuvos amžius). 

Bet kaip nuostabiai toji Litua – Lietuva atrodo
pasaulio gaublyje, ypač vaikų akyse! Vilniaus uni-
versiteto leidyklos tūkstančio egzempliorių tiražu
išleista „Mano nuostabusis pasaulis. Lietuvos
vaikų žemėlapių knyga” (sudarytojos – Vilniaus
universiteto profesorė Giedrė Beconytė ir Lietuvos
kartografų draugijos narė Rita Viliuvienė) – įspū-
dingas 276 puslapių gausiai iliustruotas leidinys.
Ši knyga primena ir geografinį pasaulio atlasą, ir
meno albumą. Joje surinkti įdomiausi vaikų piešti
žemėlapiai, kuriuos Lietuvos kartografų draugija
sukaupė per penkis, 2005–2013 metais vykusius
vaikų žemėlapio konkursus. Kūrinių autoriams –
nuo trejų iki 15 metų. Žaismingi komentarų teks-
tai supažindina skaitytoją su žemėlapių savybė-
mis, geografiniais žemynų, regionų ir šalių ypa-
tumais, atkreipia dėmesį į tradicinius ar neįpras-
tus geografinės erdvės vaizdavimo aspektus pieši-
niuose, netikėtas interpretacijas, asociacijas, au-
torių perduodamas žinutes. Knyga tinka ir suau-
gusiems, ir vaikams, ją galima naudoti kaip pa-

galbinę geografijos mokymo priemonę. Tai spal-
vingas, grožio ir gerų emocijų pilnas albumas, kurį
bet kada malonu pavartyti.

Knygą  logiškai  ir  vaizdžiai sudaro 7 skyriai:
1. Žemė, žemėlapiai ir kartografija; 2. Kartografi-
niai elementai vaikų žemėlapiuose; 3. Mūsų Žemė
(žemė kosmose, žemės istorija, žemės ir žmonės); 4.
Pasaulio žemėlapiai; 5. Žemynai ir šalys; 6. Lietuva;
7. Pažvelkime į pasaulį kitaip.

Autografuose – globaliniai apmąstymai 

Albumo sudarytojų palinkėjimai, įrašyti prieš-
tituliniame puslapyje šių eilučių autoriui, puikiai
atsiskleidžia šios neeilinės knygos esmę:

Ši knyga turtinga piešiniais apie pasaulį.
Nuotaikinga ir žavi spalvomis, netikėtomis kom-

pozicijomis. 
Šilta ir nuoširdi, nes darbeliai spinduliuoja šir-

dies šilumą.
Skaitykite pasaulio istoriją, kurią rašo Lietuvos

vaikai.
Tegul ši knyga padeda stiprinti ryšį tarp lietuvių

pasaulyje ir jų Tėvynės. Nuoširdžiai, Giedrė Beco-
nytė.

Kiek nuostabių pasaulių telpa šioje knygoje – ir
vaiko, ir Žemės.

Kiek spalvų, klegesio, svajonių!
Tai tarsi dovana, viena kaip Saulė, bet pradžiu-

ginsianti visus.
Su linkėjimais iš Lietuvos – Rita Viliuvienė.

Vaikų žemėlapio konkursas – kas tai?

Barbaros Petchenik (buvusi Tarptautinės kar-
tografų asociacijos viceprezidentė, ilgą laiką dir-
busi su žemėlapiais, skirtais vaikams) pasaulinis

vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti
nuo 1993 metų. Tarptautinė kartografų asociacija
(TKA, www.icaci.org) vienija kartografų draugijas
iš daugelio pasaulio valstybių. Konkursas vyksta
kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos me -
tu. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius
konkursus bei atranką savo šalyje ir šešis išrinktus
darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu iš-
aiškinami nugalėtojai. Konkursą Lietuvoje organi-
zuoja Lietuvos kartografų draugija (LKD), įkurta
2002 m. gruodžio 19 dieną. LKD nuo 2003 metų rugp-
jūčio yra TKA narė.

Kaip aiškina Vilniaus universiteto profesorė ir
viena iš knygos sudarytojų Giedrė Beconytė, kon-
kursu siekiama lavinti vaikų supratimą apie kar-
tografiją, geografiją, ne tik gerinti artimiausios ap-
linkos suvokimą, bet ir skatinti juos pažvelgti glo-
baliau, skatinti kūrybiškumą. Ji džiaugiasi, kad
konkurse dalyvauja ir neįgalūs ar socialines prob-
lemas patiriantys vaikai – piešdami žemėlapį jie
geriau pajunta ryšį su supančiu pasauliu ir savo
vietą jame. 

Tarptautiniam konkursui tinkamas darbas gali
būti atliktas ant popieriaus ar ant kitų paviršių
(pvz., audinio), sukurtas naudojant įvairias kitas
technikas, pavyzdžiui, siuvinėtas, megztas, nuvel-
tas, nulipdytas. Darbe būtinai turi būti atpažįsta-
mas kartografinis pagrindas – žemynų, vandenynų,
regionų kontūrai. Žemėlapio pagrindą (ribas tarp
žemynų, valstybių, geografiniam tinkleliui) galima
vaizduoti įvairiais būdais – leidžiama apvedžioti
ar nukopijuoti esamą pasaulio žemėlapį, galima  pa-
sinaudoti kompiuterine programa, tačiau tikimasi
kūrybiško ir originalaus autoriaus indėlio.

Dalyviai skirstomi į keturias grupes: iki 6 metų;
6–8 metų; 9–12 metų ir 13–16 metų. Pagrindiniai ver-
tinimo kriterijai –  ar atpažįstamas ryšys tarp for-
mos, figūros ir naudojamų kartografinių elementų,

Pasaulio autoportretas. 
Vilius Skrinska, 8 m., 2005

Pasaulis šiandien. Lidija Remeikytė, 11 m., 2013 
Šviesos nutviekstas spalvingas pasaulis. Dvi jo pusės – skirtingos, bet visada šalia.

Suverpkime pasauliui gerumą
Gabija Ražanskaitė,12 m., 2005

Kelionė. Rasa Dalinkevičiūtė, 15 m., 2005
Lietuva, Latvija ir Estija – tarsi trys sesės ant gandro sparnų. O kelionės tikslas – žiemos atostogos Ispanijoje?

Reikia pavadinimo
Gabrielė Žukelytė, 14 m., 2005
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kurie kūrybiškai atspindi konkurso temą, ar atpa-
žįstamas viso pasaulio ar didelės jos dalies atvaiz-
das, žemynų bei vandenynų kontūrai; ar vieta at-
vaizduota tokiu tikslumu, kokio galima tikėtis iš to-
kio amžiaus vaiko, ir atsižvelgiant į kartografinio
pagrindo pateikimo būdą. Vertinama, ar panaudoti
tinkami kartografiniai elementai – simboliai, spal-
vos, užrašai, kurie padeda atskleisti konkurso temą,
ar aiški ir suprantama sąsaja tarp simbolių ir žy-
mimų objektų. 

Iš viso pasaulio atsiųsti tarptautinių konkursų
darbai yra kaupiami Carleton universiteto žemėla-
pių bibliotekoje. Juos galima pamatyti internete:
http://children.library.carleton.ca 

Kas slypi vaikų žemėlapiuose?

Vaikų ir paauglių psichiatrė ir psichoterapeutė
Asta Dervinytė-Bongarzoni pastebi, kad vaiko pie-
šinys – jo pasaulio išraiška. Ji cituoja vokiečių gra-
fiką Wolfgang Grözinger, kuris savo 1966 metais iš-
leistoje knygoje „Braižymas, piešimas, tapymas”
rašė: „Pasigėrėjimą ir jaudulį kelia iš piešinio trykš-
tanti vaiko sveikata, stiprybė, vidinis jo žavesys ir
gyvybingumas. Vaiko piešiniai neatsiejami nuo jo
psichinės ir fizinės brandos: po kiek laiko jis virs
sveiku, tvirtu žmogumi, susirasiančiu vietą gyve-
nime… Jie pasiekia mūsų jutimus kaip būgnų dun-
dėjimas, <...> vaikas atskleidžia savo ritmo pojūtį ir
mėgaujasi juo braižydamas.” Labai įdomiai Grö-
zinger apibūdina penkiamečių piešinių figūras:
„Šiuose piešiniuose galima užčiuopti tokį formų
pasaulį, koks teaptinkamas fizikoje. Piešdamas fi-
gūras vaikas jaučiasi esąs vientisa jų dalis. Prieš
mūsų akis blyksteli jo gyvybingumas, kvėpavimas,
išvystame jį bėgantį, šokinėjantį, spurdantį.”

Psichoterapeutė pastebi, kad piešti vaikui reiš-
kia perteikti savo pasitenkinimą, džiaugsmą ir tuo
pačiu metu domėjimąsi išoriniu pasauliu. Vaiko
piešinio studijos sparčiai rutuliojasi XX amžiaus
pradžioje ir psichologijoje tapo vaiko psichologinio
vertinimo priemone. Specialistė pažymi, kad buvo
atskleistos sąsajos tarp vaikų piešinio evoliucijos ir
psichikos raidos. Įvaldyti judesį, tai reiškia įvai-
riapusiškai bręsti. Vaikui augant piešinys evoliu-
cionuoja – pereina į aukštesnes fazes. Remiantis
prielaida, kad vaiko piešinys iš esmės yra realis-
tiškas, išryškėja kiekvienos raidos fazės skiriamieji
bruožai.

Remiantis vaiko intelektinės raidos teorijomis,

yra atlikta nemažai tyrimų, kurie vaiko grafinę
ekspresiją vertino kaip būdą išmatuoti jo intelekto
brandą. Psichoanalitiniu požiūriu vaiko piešinys
vertinamas ne vien kaip intelekto išraiška, bet ir
kaip emocijų atspindys. Taip vaiko piešinys tampa
potencialia komunikacijos priemone, kuri leidžia
gauti labai svarbios informacijos – tokios, kuri gal-
būt nepasireiškia sąmojingu lygmeniu. Jau tapo
nenuginčijama, kad vaiko piešinys yra spontaniš-
kos faktų ir reiškinių reprodukcijos vaisius ir todėl
gali išreikšti didelę vaiko vidinio pasaulio dalį, ro-
dydamas jo raidos dimensijas ir išryškindamas kri-
tines tos raidos situacijas.

Vaikas savo piešinyje vaizduoja ne vien konk-
rečius realybėje matomus objektus, bet ir tiesiogiai
nematomus, tuos, kurie jį domina ir labiausiai pa-
liečia. Piešinys gali padėti atpažinti vaiko neįsisą-
monintus poreikius. Suaugusieji, intuityviai ver-
tindami vaiko piešinį, gali stiprinti jame tuos bruo-
žus, kurie yra svarbūs vaiko psichologiniam prisi-
taikymui, išlikimui  „čia ir dabar”. 

Čia – tik kelio pradžia

Paėmus į rankas šią nuostabią knygą peršasi
daugybė minčių. Norėtųsi, kad albumas būtų sau-
gomas kiekvienos jaunos išeivių šeimos bibliote-
koje. Jis naudingas ir reikalingas kiekvienam – tiek
vaikui, tiek suaugusiam. Artėja Lietuvos Respubli-
kos Nepriklausomybės šimtmetis. Kaip išjudinti
mūsų mažuosius? Ar nevertėtų pasimokyti iš Lie-
tuvos kartografų draugijos veiklos ir jubiliejiniams
2018 metams paskelbti JAV lietuviukų žemėlapio
konkursą? Manau, jog toks projektas galėtų ap-
jungti visų kartų visuose Amerikos regionuose gy-
venančias lietuvių atžalas – nuo senųjų Pennsylva-
nios angliakasių palikuonių iki neseniai į šią šalį
atvykusių jaunų šeimų. Tokį projektą galėtų globoti
LR ambasada Washingtone ir generaliniai bei gar-
bės konsulai, įsijungti įvairios lietuviškos ir ame-
rikietiškos švietimo bei visuomeninės organizaci-
jos, parapijos, žiniasklaida. Aptartoje knygoje ma-
tome, kaip gražiai meilė ir pagarba valstybei atsi-
skleidžia Nepriklausomybės metais augusios kar-
tos piešiniuose. Gal galėtume šią vaikų kelionę ap-
link pasaulį tęsti ir šiapus Atlanto, taip įprasminant
ir pagarsinant mūsų atsakomybę išlikti lietuviais?

Parengė Raimundas Marius Lapas

Laiminga žemėj gyvenu.
Austėja Alijošiūtė, 6 m., 2013

Italija. Vilius Radavičius, 15 m., 2007 
Kultūros paveldas, maistas, ir, žinoma, sportiniai automobiliai.

Besmegenis.      Simona Timinskaitė, 12 m., 2005

Krabo sala.  Miglė Gruodytė, 12 m., 2005 Žemė. Dainius Milys, 14 m., 2005 Mano vieta šiandienos pasaulyje.
Amanda Ambrasaitė, 14 m., 2013

Lietuva (karpinys).
Erika Didrikaitė, Gabrielė Didrikaitė, 10 m., 2011

Kinija. Monika Teišerskytė, 12 m., 2007

Du broliukai. Kristina Čiašytė, 12 m., 2005
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva išlaikys sankcijas Rusijai

Balkanų šalys ginsis nuo pabėgėlių
Belgradas (ELTA) – Praėjus sa-

vaitei po to, kai Austrija įvedė dienos
kvotas pabėgėliams, tokį pat žingsnį
žengė ir Slovėnija, Kroatija, Serbija bei
Makedonija. Šių šalių policijos vadai
susitarė su austrų pareigūnais per
dieną pro sieną praleisti tik apie 580

pabėgėlių.
Teigiama, jog šalys jaučiasi „įsi-

pareigojusios” riboti kasdieninį tran-
zitą per Vakarų Balkanų šalis, kad
kiekvienas pabėgėlis galėtų būti pa-
tikrintas pagal Šengeno kriterijus.

Vilnius (URM info) – Lietuva sieks
išlaikyti tarptautinės bendruomenės
sankcijas Rusijai tol, kol ši nepasi-
trauks iš neteisėtai užgrobtos Ukrainos
teritorijos Krymo pusiasalyje, pažymi
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija
(URM).

„Niekada nepripažinsime prieš
dvejus metus prasidėjusios neteisėtos
Krymo okupacijos ir aneksijos. Siek-
sime, kad Rusijos Federacijai taikomos
ES ir tarptautinės sankcijos dėl pu-
siasalio užėmimo tęstųsi tol, kol Rusi-
ja nepasitrauks iš neteisėtai užgrobtos
teritorijos”, – minint antrąsias Krymo
okupacijos metines išplatintame pra-

nešime pažymi Lietuvos URM.
„Nerimą kelią represijos prieš

Krymo totorių tautinę mažumą, žodžio
ir susirinkimų laisvės ribojimai. Ap-
gailestaujame, kad anksčiau pagarba
įvairių tautų kultūrai ir į UNESCO glo-
bojamo paveldo sąrašą įtrauktais kul-
tūros paveldo objektais garsėjęs Kry-
mas po aneksijos tapo Rusijos Federa-
cijos militarizmo simboliu. Ypač ne-
ramina pusiasalio pavertimas milži-
niška karine baze, nes jėga užimtas
Krymas tampa tolesnio Rusijos Fede-
racijos ekspansionizmo placdarmu ir
nestabilumą regione keliančiu židi-
niu”, – rašo ministerija.

Atėnai (Diena.lt) – Graikija atsi-
sakė priimti Austrijos vidaus reikalų
ministrę Johanna Mikl-Leitner, kuri
ketino Atėnuose apsvarstyti Vienoje
įvykusios Balkanų šalių URM ir VRM
vadovų konferencijos, skirtos migra-
cijos klausimams, rezultatus.

Anksčiau Graikijos URM pareiš-
kė Austrijai protestą dėl to, kad Grai-
kijos atstovai nebuvo pakviesti į šią

konferenciją, kurioje buvo svarsto-
ma migracijos krizė. Vienos susitiki-
mo dalyviai susitarė imtis priemo-
nių, kad užblokuotų „Balkanų marš-
rutą”, kuriuo pabėgėliai patenka į Vi-
durio Europą. Tai dar labiau apsun-
kino Atėnų situaciją. 

Vasario 26 dieną Graikija atšaukė
savo ambasadorių Vienoje. 

Vilnius (ELTA) – Lazeriniu 3D
skeneriu pirmą kartą atliktas tikslus
Gedimino kalno deformacijų matavi-
mas. Gautas rezultatas – itin tikslus ak-
tualaus kalvos fragmento paviršiaus
,,taškų debesis”, kurį sudaro 19 mili-
jonų taškų. Iš jo bus sukurtas skait-
meninis Gedimino pilies kalno mode-
lis, tačiau jau dabar nustatytas nuo-
šliaužos tūris, tai yra 12 kubinių met-
rų grunto. Be to, nušliaužusiame grun-

te pastebėtas artefaktas – maždaug
krepšinio kamuolio dydžio granitinis
patrankos sviedinys. 

Lietuvos geologijos tarnybos at-
stovas teigė, kad, atliekant tokius ty-
rimus, galima matyti kiekvieną kalne
esantį kupstą ar įtrūkį bei identifi-
kuoti lėtai pradedančias slinkti šlaito
dalis.

Panašų tyrimą planuojama pa-
kartoti po kelių savaičių. 

Vilnius (Lietuvos pašto
info) – Lietuvos paštas pri-
mena, kad nuo 2017-ųjų liks
galioti tik euro nominalo paš-
to ženklai. Gyventojai, turin-
tys užsilikusių pašto ženklų,
kurių nominalinė vertė nu-
rodyta litais, turėtų suskubti
apmokėti siunčiamas pašto
siuntas per šiuos metus. 

Nuo 2015-ųjų, kai Lietuva
prisijungė prie euro zonos, iš
prekybos buvo išimti pašto
ženklai su lito nominalais.
Nemaža dalis gyventojų tu-
rėjo iš anksčiau įsigytų pašto
mokos ženklų, todėl buvo nu-
matytas dvejų metų pereina-
masis laikotarpis. Gyventojai
raginami dar užsilikusius „litinių”
pašto ženklus, suskubti panaudoti per
šiuos metus, nes 2017-aisiais nepa-

naudoti pašto ženklai su lito nomina-
lais jau bus tik gražus istorinis suve-
nyras.

Ciurichas (ELTA) – Ciuri-
che (Šveicarija) vykusiame ne-
eiliniame Tarptautinės futbolo
federacijos (FIFA) kongrese nau-
juoju šios organizacijos prezi-
dentu išrinktas Europos futbolo
sąjungos (UEFA) generalinis
sekretorius Gianni Infantino.

45-erių metų italų kilmės
šveicaras vadovaus FIFA iki
2019 metų. G. Infantino FIFA
prezidento poste pakeis nuo 1998
metų svarbiausiai pasaulio fut-
bolo organizacijai vadovavusį
šveicarą Sepp Blatter. Pastarasis
praėjusių metų gegužę buvo perrink-
tas FIFA prezidentu penktajai kaden-

cijai, tačiau organizaciją sukrėtus ko-
rupcijos skandalui, pranešė palik-
siantis postą.

Išrinktas naujas FIFA prezidentas

Šveicarai trems nusikaltusius užsieniečius?
Ženeva („Draugo” info) – Šveica-

rijoje vyksta referendumas, kuriame
rinkėjai atsako į klausimą, ar reikia
automatiškai deportuoti užsieniečius
net už nedidelius nusikaltimus.

Šis balsavimas vyksta tokiu metu,
kai daugelis Europos valstybių griež-
tina savo požiūrį į migrantus, kurių
pernai atvyko daugiau kaip milijonas.

Priėmus griežtesnį įstatymą, pa-
daugėtų nusikaltimų, kuriuos reikėtų
taikyti užsieniečiams automatiškai
išvaryti iš Šveicarijos, net jeigu tai yra
nusižengimai, paprastai baudžiami
trumpu įkalinimu ar baudomis.

Balsavimo rezultatai bus trečia-
dienį.

Graikija neįsileidžia Austrijos ministrės

Nebegalios pašto ženklai su lito nominalais

Pasaulis rašė Nacionalinį diktantą

Mokslininkai gelbėja Gedimino kalną

Vilnius (BNS) – Nacionali-
nio diktanto dalyviai šiemet rašė
prozininkės Danutės Kalinaus-
kaitės  tekstą. Aktyviai dalyvavo
bibliotekos, bet dalyvavusių mo-
kyklų skaičius smarkiai sumažė-
jo – pernai rašė diktantą apie 300
mokyklų, šiemet jų sulaukta vos
90. Taip pat diktantas buvo rašo-
mas savivaldybėse, ambasadose
bei Knygų mugėje.

Kovo 19 dieną planuojama tai-
syti parašytus tekstus, o balandį
bus surengtas antras Nacionalinio
diktanto turas.

Dėl raštingiausiojo vardo bus var-
žomasi keliose kategorijose: raštin-
giausio moksleivio, suaugusiojo ir už-
sienio lietuvio. Kaip ir anksčiau, kon-
kurse negalėjo dalyvauti lituanistai.

Pernai Nacionalinį diktantą  rašė
daugiau nei 7 000 žmonių.

Užsienyje gyvenantys lietuvių kal-
bos mylėtojai galėjo rašyti Lietuvos am-
basadose. Jau tapo tradicija, kad kai

kurios lietuvių bendruomenės dik-
tantą rašė savarankiškai. 

Užsienio lietuvių bendruomenės
konkurso dieną galėjo gauti radijo
transliacijos įrašą ir diktantą rašyti
jiems patogiu laiku.

Tradiciškai diktantą buvo galima
rašyti namuose ir išsiųsti organizato-
riams paštu iki vasario 29 dienos įskai-
tytinai. Rašiusieji savarankiškai nesi-
varžys dėl raštingiausiojo titulo. 

Maskva (BNS) – Tūks-
tančiai rusų vasario 27 dieną
dalyvavo eitynėse Maskvoje,
Sankt Peterburge ir kituose
didžiuosiuose miestuose, pa-
gerbdami opozicijos politiką
Borisą Nemcovą, kuris prieš
metus buvo nušautas prie
Kremliaus per išpuolį, tapusį
didžiausio atgarsio sulaukusiu
nužudymu Rusijoje per visą
Prezidento Vladimiro Putino
valdymą.

Eitynių dalyviai nešė Ru-
sijos vėliavas su gedulo kaspinais,
plakatus, gėles ir B. Nemcovo portre-
tus, skandavo „Rusija bus laisva!” ir
„Rusija – be Putino! Demonstracijoje
dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Tarp
atėjusių pagerbti jo atminimą buvo
JAV ambasadorius John Tefft.

B. Nemcovas, kuris Boriso Jelcino
vyriausybėje dirbo premjero pava-
duotoju, nušautas prieš pat vidur-
naktį 2015 metų vasario 27 dieną, kai
su savo drauge ėjo per Maskvos upės
tiltą šalia Kremliaus.

V. Putino gimtajame Sankt Peter-
burge pagerbti B. Nemcovo susirinko
apie 4 tūkst. žmonių. „Putinas – Rusi-

jos košmaras”, – skelbė užrašai pla-
kate, o protestuotojai skandavo: „Pu-
tinai, nešdinkis!”

Rusijos įvykdyta Krymo aneksija,
kautynės tarp Kijevo pajėgų ir Krem-
liaus palaikomų prorusiškų separa-
tistų Rytų Ukrainoje, taip pat Maskvos
konfrontacija su Vakarais smarkiai su-
priešino šalies visuomenę.

Gyventojų dauguma, paveikta ne-
siliaujančio prokremliškos propa-
gandos srauto, palaiko V. Putiną, nors
šalies ekonomikos padėtis blogėja. Sa-
koma, kad Rusija ritasi katastrofos
link.

Pagerbtas nužudytas Kremliaus kritikas

Naujasis FIFA prezidentas Gianni Infantino žada už-
baigti korupciją futbole.                   Reuters nuotr.

Nuo kitų metų galios tik euro nominalo pašto ženklai.
,,Kauno diena” nuotr. 

Visame pasaulyje rašė nacionalinį diktantą.
DELFI (Š. Mažeikos nuotr.) 

Rusijoje pagerbtas prieš metus nužudyto politiko B.
Nemcovo atminimas.    EPA-ELTA nuotr.
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KRISTINA NAKIENĖ

Šiluvos koplyčios 50-mečio jubi lie jaus
komitetas praneša, kad spalio mėnesį
įvyksiančioje jubiliejaus šven tėje da-
lyvaus keturi išeivijoje pasižymėję cho-
rai: Čikagos „Daina va”, Clevelando
„Exultate”, Philadel phi jos „Laisvė” ir To-
ronto „Volungė”.

Komiteto pirmininkas Viktoras
Nakas sakė: „Komitetas apsi-
džiaugė sužinojęs, kad visi at-

sakė teigiamai ir kad meno vadove su-
tiko būti talentingoji muzikė Rita Čy-
vaitė-Kliorienė.  Prieš 50 metų Nacio-
nalinėje Nekalto jo Prasidėjimo bazi-
likoje esančios Šiluvos koplyčios pa-
šventinime dalyvavo chorai iš įvairių
lietuvių telki nių. Dabartinis jubilie-
jaus komitetas siekia, kad ir šį sykį li-
turginė muzika prisidėtų prie iški-
lios šventės nuotaikos”.

Prelatas Edmundas Putrimas, Lie-
 tuvos Vyskupų Konferencijos de le ga-
tas užsienio lietuviams katali kams, ku-
ris koordinuoja šventės li turginius
reikalus, pastebėjo, kad „Ši luvos kop-
lyčia Washingtone at spin di šimtų tūks-
tančių į Ameriką ir Kanadą imigra-
vusių lietuvių ištvermingas pastangas
išlaikyti savo tau tinę ir religinę tapa-
tybę statant baž nyčias ir kuriant savo
bendruome nes. Esminę vietą jų dva-
siniame gy venime užėmė bažnytiniai
ir visuo meniniai chorai”.

Clevelando „Exultate” choro va do-
 vė Rita Kliorienė: „Džiaugiuosi, kad
visi Šiluvos šventės rengimo komite-
to pakviesti chorai priėmė kvietimą ir
jau dabar ruošiasi šventėje dalyvauti.
Tai rodo, kad ši šventė yra svarbi ir
reikšminga. Renkant giesmes di-
džiausias noras – kad visi šventės da-
lyviai galėtų aktyviai dalyvauti apei-
gose ir kad giesmės padėtų įprasmin-
ti šią šventę. Norėdami savo balsais
pripildyti Bazilikos erdvę lie tuviška
giesme, sąmoningai rinkome tradici-
nes lietuvių liaudies giesmes arba
giesmes sukurtas lietuvių kompozi-
torių. Visi šventės dalyviai bus kvie čia-
mi kartu giedoti žinomas gies mes, o ki-
tos, dar negirdėtos, bus at liekamos
vien chorų. Didelis dėme sys skirtas
Marijai”.

Pateikiame žinių apie chorus

Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” įsikūrė 1945 m. Hanau stovyk-
loje. 1950 m., daugeliui narių emigra-
 vus į JAV, meno kolektyvas atgimė Či-
 kagoje. Nuo 1988 m. chorui, kuriam
priklauso daugiau kaip 60 narių, va do-
vauja muzikas Darius Polikaitis. Nors
pagrindinė „Dainavos” užduotis yra
puoselėti lietuvišką chorinį me ną,
choras yra atlikęs nemažai stam besnės
formos kūrinių lotynų ir kitomis kal-
bomis. Choro repertuarą nuolat pa-
pildo šiuolaikinių lietuvių kompozi-
torių kūriniai.  

1982 m. Clevelande įsisteigė Die vo
Motinos Nuolatinės Pagalbos pa rapijos
choras, kuris vėliau pasivadino „Exul-
tate”. Šiuo metu chore dai nuoja 45
nariai. Choro vadovė – Rita Kliorienė.
2007 m. Lietuvos liaudies kultūros
centras apdovanojo „Exulta te” ir jo va-
dovę „Aukso paukštės” pre mija „už
Lietuvos nacionalinės kultūros ir dai-
nų švenčių tradicijos puoselėjimą”.
„Exultate” choras yra išleidęs tris
muzikinius įrašus.

Philadelphijos choras „Laisvė”,
kuriam vadovauja Ilona Babinskie-

Šiluvos koplyčios jubiliejuje dalyvaus keturi lietuvių chorai 

 nė, įsisteigė prieš apytikriai dešimt
metų. Choras ruošia kasmetinius kon-
 certus šv. Kalėdų ir Lietuvos ne pri-
klausomybės šventės progomis, daly-
vauja kitų valstijų organizuojamuose
renginiuose ir taip pat ruošia progi-
nius koncertus. Kiekvieną sekmadie-
nį gieda šv.  Mišiose Šv. Andriejaus baž-
nyčioje.

Dalios Skrinskaitės-Viskontienės
vadovaujamas Toronto lietuvių cho-
 ras „Volungė” prasidėjo kaip moterų
oktetas, susibūręs 1975 metais. Po pen-
kerių metų vienetas jau buvo išau gęs
į 45 narių mišrų chorą. Cho ras yra at-
likęs daugybę programų, įtraukda-
mas į repertuarą liaudies, kla sikinę, li-
turginę ir šiuolaikinę muziką.

Jubiliejaus komiteto ruošos dar-
bus remia Lietuvių Fondas, Lietuvių
katalikų religinė šalpa ir Lietuvių ka-
ta likų misija Washingtone. No rintys
daugiau informacijos apie Ši luvos
koplyčios jubiliejų kviečiami apsi-
lankyti: www.siluva50usa.org

Geriausia dovana – Draugas
Draugas jau daug dešimtmečių atspindi ir įamžina lietuviškos

šeimos gyvenimą, viltis ir džiaugsmus. Tebūnie jūsų dovana
artimiesiems – Draugo prenumerata. 

Kaina metams (naujiems prenumeratoriams) – 120 dol.
Pusmečiui – 60 dol.

Internetinė (pdf) prenumerata metams – 115 dol.
Internetinė prenumerata 3 mėn. – 30 dol.

www.draugas.org 773-585-9500

Remkime Draugo fondą

Čikagos „Daina va”

Toronto „Volungė” Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

Clevelando „Exultate” Rita Čyvaitė-Kliorienė

Philadel phi jos „Laisvė” Ilona Babinskie nė

Darius Polikaitis
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį šeštadienį senosiose Vilkaviškio ka-
pinėse palaidotas garsus Lietuvos ir JAV
diplomatas, žurnalistas, visuomenės veikėjas,

teisės mokslų daktaras Vytautas Dambrava, kuris,
eidamas 96-uosius metus, vasario 5 dieną mirė
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ambasadoriaus va-
lia jo palaikai sugrįžo į gimtąją Lietuvą ir buvo pa-
laidoti šalia motinos Apolonijos Dambravienės.

„Jis buvo jau turbūt paskutinis senosios Lie-
tuvos diplomatų kartos atstovas, ypatinga asme-
nybė. V. Dambrava labai daug nusipelnė Lietuvai,
man teko jį neblogai pažinoti. Visada stebino V.
Dambravos įžvalgumas, konkretumas, pasišventi-
mas Lietuvai, o kartu ir jumoro jausmas, kurio jis
niekada nestokojo. Iš tokios asmenybės turi mokytis
jaunieji diplomatai, ir jie mokosi”, – sakė į pasku-
tinę kelionę ambasadorių palydėjęs Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Ministras prisiminė, jog jau ir sulaukęs garbaus
amžiaus V. Dambrava išliko tvirtas, gyvai ben-
draujantis, įžvalgus. Dar pernai L. Linkevičius da-
lyvavo minint ambasadoriaus 95-metį, ir nors V.
Dambrava jau sunkiai judėjo, bet jumoro jausmas
sužavėjo visus tada dalyvavusius minėjime. „Po to
visi žiūrėjome filmą apie ambasadorių, ir net sun-
ku buvo patikėti, kad šalia sėdi tas žmogus legen-
da, kuris per savo ilgą ir sudėtingą gyvenimą tiek
visko sugebėjo nuveikti”, – pasakojo L. Linkevičius.

Prie velionio kapo kalbėjęs kunigas monsinjo-
ras Andres Lavin, kuris yra kilęs iš Čilės ir jau de-
vyniolika metų gyvena Lietuvoje, sakė, kad su am-
basadoriumi V. Dambrava bendravo daug metų ir vi-
sada jį prisimena kaip žmogų, kuris labai mylėjo
Dievą, buvo uolus katalikas, o taip pat jam labai
svarbi buvo šeima ir Lietuva. 

„Ambasadorius mane dažnai nustebindavo, jis
ir sulaukęs 75-erių man atrodė kaip jaunuolis. Kai
aš gyvenau Čilėje ir man reikėjo Lietuvos vizos, kal-
bėjau su juo telefonu – ambasadorius tada buvo Ve-
nesueloje, Caracaso mieste. Išklausęs mano prašy-
mo, jis pasakė, kad duos man vizą, bet su viena są-
lyga – jeigu aš dabar jį telefonu palaiminsiu. Aš tą
padariau, ir tai buvo vienintelis kartas, kai ką nors
palaiminau telefonu. Po to dažnai susitikdavome, kai
vasaromis jis atvažiuodavo į Lietuvą, ir visada tu-
rėdavome apie ką pasikalbėti”, – pasakojo A. Lavin.

Į Vilnių iš Floridos karstas su palaikais buvo
parskraidintas prieš kelias dienas. V. Dambrava
buvo pašarvotas Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje,
kur atsisveikinime dalyvavo Garbės sargybos kuo-
pos kariai. Šv. Mišias Šv. Jonų bažnyčioje aukojo ar-
kivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, giedojo
Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras. Po to
gedulinga procesija išvyko į Vilkaviškio kapines.

„Diplomatijos Mocartu” vadintas diplomatas
palaidotas mylimoje Lietuvoje

Ambasadorių palydėjo jo žmona Unda, brolis Kęs-
tutis, kiti giminės ir artimieji.

„Brolis buvo vyresnis už mane dešimčia metų, ir
jis visada mums buvo pavyzdys, nors ir ne viską apie
jo darbus žinojome. Aš buvau ištremtas, 16 metų pra-
leidau Sibire, jo gyvenimas susiklostė kitaip. Jau Ne-
priklausomos Lietuvos laikais du kartus teko ap-
lankyti brolį už Atlanto, buvau Venesueloje, o jis grį-
žęs dažnai stengdavosi atvažiuoti į Vilkaviškį. Jis
man ir užsiminė, jog amžinojo poilsio norėtų atgul-
ti čia, šalia motinos”, – prisiminė Kęstutis Dambra-
va, buvęs matematikos mokytojas.

V. Dambravos kapą padengė daugybė gėlių, vai-
nikų, žvakių. Tarp jų – ir vainikai nuo Lietuvos Res-
publikos Prezidentės, ministro pirmininko, taip pat
nuo Ispanijos ambasados Lietuvoje. „Diplomatijos
Mocartui” – toks užrašas švietė ant vieno iš vainikų
kaspino, ir šie žodžiai tiksliai apibūdina šviesios at-
minties ambasadorių.

Vitebsko srityje, Baltarusijoje gimęs būsimasis
diplomatas 1939 m. baigė Utenos valstybinę gimna-
ziją. 1941 m. birželio 13 dieną jo tėvus, tris mažame-
čius brolius ir seserį okupantai ištrėmė į Sibirą. Li-
kęs be šeimos ir namų, jis įsidarbino Lietuvos svei-
katos ministerijos gydymo ir profilaktinių įstaigų val-
dybos sekretoriumi, dirbo Vilniaus infekcinėje li-
goninėje. 1942-aisiais įstojo į Vilniaus muzikos mo-
kyklą, lankė ir Vilniaus aukštesniąją vaidybos meno
studiją, o 1943 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės
fakultetą. 

Į Vakarus V. Dambrava pasitraukė 1944 metais.
1945–1948 m. buvo karo pabėgėlių stovyklos Glasen-
bacho mieste Austrijoje  lietuvių ir estų bendruo-
menių komendantas, kultūros ir švietimo reikalų ve-

dėjas, politinio biuletenio „Dienos žinios” ir žurna-
lo „Tėvynėn”, leisto Zalcburge, redaktorius. Jis įsto-
jo į Insbruko Leopoldo Fransenzo universitetą, 1946
m. – teisės mokslų daktaras, studijavo Zalcburgo mu-
zikos akademijoje „Mozarteum”.

1948 m. vasarį būsimasis diplomatas  išvyko į JAV,
buvo Lietuvių Romos katalikų susivienijimo LRKSA
generalinis organizatorius rytinėse JAV valstijose.
Nuo 1950 iki 1951 m. V. Dambrava dirbo Čikagos lie-
tuvių dienraščio „Draugas” korespondentu Jungti-
nėse Tautose. Jis – ir Tarptautinės laisvųjų žurnalistų
federacijos veikėjas, buvo jos generalinis sekretorius,
pirmininkas.

1951 m. gegužės 8 d. lietuvis buvo priimtas į JAV
Valstybės departamento tarnybą, buvo radijo stoties
„Amerikos balsas” lietuviškojo skyriaus darbuoto-
ju, vedė nuolatinę radijo skiltį „Antano Aukštaičio
pastabos”, kurioje komentavo įvykius pasaulyje.
35-erius metus jis dirbo ir JAV informacijos agen-
tūroje (USIA), nuo 1955 iki 1960 m. Vokietijoje, Miun-
chene buvo „Amerikos balso” specialiosios įvykių
tarnybos Europoje viršininkas, vėliau – programų
Lotynų Amerikai direktorius, 1965–1967 m. – JAV
Jungtinio viešųjų reikalų departamento Vietname ra-
dijo programų vedėjas.

Diplomatinę karjerą jis pradėjo 1969 m. liepos 27
dieną, kai buvo į ją paskirtas JAV prezidento prita-
riant  Senatui. 1967–1980 m. jis buvo JAV ambasadų
Pietų Amerikoje viešųjų ryšių direktoriumi La Paz,
Monterrey, Buenos Aires, San Salvadore, Teguci-
galpoje, generaliniu konsulu Monterrey, patarėju
Buenos Aires ir Caracase, ten 1983–1992 m. buvo tarp-
tautinės politikos apžvalgininkas dienraštyje „El Uni-
versal”.

Laidotuvių procesija.V. Dambrava konferencijoje Kaune 2012 metais.

Prie karsto duobės – žmona Unda (centre), brolis Kęstutis Dambrava (dešinėje), už jų – ministras L. Linkevičius.
A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Vida Sakevičiūtė, gyvenanti Hometown, IL, suprasdama nelengvą
„Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Labai
ačiū už paramą.

Irena Mickūnas, gyvenanti Athens, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiria -
me Jums.

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į šį koncertą.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.
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V. Dambrava nuo 1980 iki 1985
metų buvo Venesuelos Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkas, nuo 1985 m.
– garbės pirmininkas, 1986–1990 metais
– Lietuvos diplomatijos šefo asmeninis
atstovas ir Lietuvos garbės generalinis
konsulas Pietų Amerikoje. 1988–1990
m. jis buvo Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės vicepirmininkas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklauso-
mybę, V. Dambrava 1992–1999 m. buvo
Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Venesuelai,
1995–1999 m. Kolumbijai, 1996–1999 m.
– Argentinai, nuo 1996 – Brazilijai,
1997–1999 m. – Urugvajui, 1993–1999 m.
– specialiųjų misijų ambasadorius Lo-
tynų Amerikai ir Karibų jūros regio-
nui. Penkerius metus nuo 1999 iki
2004 metų jis buvo Lietuvos Respubli-
kos nepaprastasis ir įgaliotasis mi-

nistras Ispanijai, nuo 2001 m. – taip pat
Marokui ir Andorai. 

1995 metais jis buvo apdovanotas
Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu, o 2000-
aisiais metais – Gedimino 2-ojo laips-
nio ordinu, jam yra įteiktas ir Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigž-
dė”. 1996 m. V. Dambravai suteiktas
Utenos garbės piliečio vardas. 

Su šia iškilia asmenybe teko ben-
drauti tik vieną kartą prieš kelerius
metus konferencijoje Kaune. Sužino-
jęs, jog kalbasi su „Draugo” atstovu,
ambasadorius domėjosi, kaip sekasi
laikraščiui, prisiminė, jog ir pats dve-
jus metus buvo jo korespondentu. Kal-
bantis jautėsi ambasadoriaus erudi-
cija, jo gyvas domėjimasis tuo, kas
vyksta ir kartu meilė gimtinei Lietu-
vai.

88-tą kartą išdalinti ,,Oskarai” 

Sekmadienį, vasario 28 d., Los
Angeles vyko geriausių praeitų
metų filmų ir aktorių apdovano-

jimų – ,,Oskarų” įteikimo iškilmės. Ge-
riausio filmo kategorijoje ,,Oskarą”
laimėjo filmas ,,Spotlight” (,,Sensaci-
ja”).  Filmas pasakoja apie seksualinį
išnaudojimą Katalikų Bažnyčioje ir
kritikuoja Vatikano elgesį kunigų ly-
tinio smurto aukų atžvilgiu. ,,Spot-
light” apdovanotas ir geriausio origi-
nalaus scenarijaus kategorijoje. ,,Os-
karą” už geriausią režisūrą laimėjo
Alejandro G. Inarritu, sukūręs filmą
,,The Revenant” (,,Hju Glaso legen-
da”). Tai antroji iš eilės meksikiečio re-
žisieriaus statulėlė – praeitais metais
jis laimėjo ,,Oskarą” už filmą ,,Bird-
man”. Geriausiu aktoriumi buvo pri-
pažintas 41 metų aktorius Leonardo Di-
Caprio, suvaidinęs pagrindinį vaid-
menį filme ,,The Revenant”. Jis buvo
pristatytas ,,Oskarui” jau šešis kartus,
bet tai – jo pirmoji statulėlė.  Geriau-

sios aktorės ,,Oskaras” atiteko Brie
Larson už pagrindinį vaidmenį filme
,,Room” (,,Kambarys”), kuriame ji vai-
dino su sūnumi į nelaisvę patekusią
motiną. 

Geriausio antrojo plano aktoriaus
,,Oskarą” laimėjo Mark Rylance, atli-
kęs vaidmenį filme ,,Bridge of  Spies”
(,,Šnipų tiltas”). Geriausios antrojo
plano aktorės ,,Oskaras” atiteko Alicia
Vikander, vaidinusiai filme ,,The Da-
nish Girl” (,,Danų mergina”). Geriau-
siu užsienio kalbos filmu pripažinta
vengrų juosta ,,Son of  Saul” (,,Sauliaus
sūnus”) – kūrinys apie Holokausto
siaubą. 

,,Oskaras” už geriausią originalią
muziką atiteko italų kompozitoriui
Ennio Morricone, sukūrusiam filmo
,,The Hateful Eight” (,,Neapkenčia-
mas aštuntukas”) muzikinį takelį.  

www.lžinios.lt
www.nytimes.com

Iš k. Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio ir  Alicia Vikander. 
EPA-ELTA nuotr.
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) kovo 4 d. bei kiekvieną gavėnios penk-
tadienį 4:30 val. p. p. eisime Kryžiaus ke-
lią su apmąstymais. Kovo 6 d. 10 val. r. mi-
nėsime ketvirtąjį gavėnios sekmadienį ir šv.
Kazimiero šventę. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys.  

� Dailiojo skaitymo konkursas  vyks 2016

kovo 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, IL. Kviečiame aktyviai dalyvauti visų
lituanistinių mokyklų moksleivius. Nugalė-
tojų lau kia puikūs apdovanojimai. Kon kur-
 są ruošia JAV LB Vidurio vakarų apygardos
valdyba. Daugiau informacijos suteiks  Ves-
ta  tel. 773- 818-3981 ir Birutė tel.  630-
673-3384 arba el. paštu: vestav@ya-
hoo.com, birutekairiene@yahoo.com

Kovas
Didieji  ežerai (MI)

Kovo 6 d., sekmadienį: Detroito Gabi-
jos ir Baltijos skaučių ir skautų tuntai ruošia
tradicinę Kaziuko mugę, kuri vyks  11:30
val. r. Ne tik smagiai praleisite popietę, bet
tuo pačiu paremsite Detroito skautes ir
skautus. Daugiau informacijos  tel. 630-456-
2130 arba el. paštu dlukasiewicz@sbcglo-
bal.net. 

Čikaga (IL)
Kovo 6 d., sekmadienį:Pasaulio lietuvių

centre – 14911 127th St., Lemont, 60439, IL
skautai ruošia tradicinę Kaziuko mugę su lie-
tuvišku maistu ir žaidimais. Pradžia 10 val. r.  

Kovo 20 d., sekmadienį: Lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapija (5129
Wolf. Rd. Western Springs, IL 60558) kvie-
čia į Kovo 11-osios šventę. Minėjimo ir po-
pietės pradžia po 11:30 min. r. pamaldų. Pa-
sipuoškite tautiškai. Po minėjimo – vaišės. Pie-
tums prašoma užsiregistruoti  iš anksto
tel.708-229-2795 arba el. paštu teviskes.pa-
rapija@gmail.com.

Balandis
Čikaga (IL)

Balandžio  9  d.,  šeštadienį: Jaunimo
centro didžioje salėje vyks Čikagos lituanis-
tinės mokyklos metinis labdaros pokylis
,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”.

Gegužė
Čikaga (IL)

Gegužės  1  d.,  sekmadienį: Jaunimo

centro didžiojoje salėje Motinos dienos pro-
ga vyks Lietuvos bardo Vyganto Kazlausko
koncertas. Dalyvaus gitaristas Tomas Var-
nagiris bei akordeonistas Martynas Norvilas.
Koncerto lėšos bus skiriamos Čikagos litua-
nistinei mokyklai.

Gegužės 7 d., šeštadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių su-
važiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai.
Daugiau informacijos 

– www.lietuviufondas.org

Birželis
Rytų pakrantė

Birželio 30–liepos 3 d., ketvirtadienį–
sekmadienį: XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tė Baltimorėje. Pagrindinis renginys – liepos
3 d. 1 val. p. p. Royal Farms Arena, Baltimo-
re, MD. Liepos 1–3 d. Hilton Baltimore Hotel
vyks lietuviška mugė. Daugiau informacijos
tinklalapyje: sokiusvente2016.org/lt.

Rugsėjis
Čikaga (IL)

Rugsėjo 18 d., sekmadienį: Sabre Room
pokylių salėje Hickory Hills – dr. Vilijos Ke-
relytės ir Algimanto Barniškio rudeninis
koncertas ,,Atnešk man dainą”. Koncerto pra-
džia 3 val. p. p.  

Lapkritis
Čikaga (IL)

Lapkričio 5 d., šeštadienį: vyks kasme-
tinis Lietuvių Fondo pokylis. Apie pokylio vie-
tą ir laiką bus pranešta vėliau.

KALENDORIUS

Kviečiame švęsti Gailestingumo
jubiliejų kartu su Vilniaus arkivys kupu

,,Jėzus Kristus yra Tėvo gailes tin-
 gumo veidas. Jėzuje iš Nazareto Tėvo
gailestingumas tapo gyvas bei regi-
mas ir pasiekė savo aukščiausiąjį taš -
ką”, – Popiežius Pranciškus   šiais žo -
džiais paskelbė 2016 metus Jubilie -
jiniais Gailestingumo metais. Šia
prog a mū sų parapijose kovo 12–13
die nomis lan kysis Vilniaus arkivys ku-
 pas Gin taras Grušas. Kviečiame visus
susipažinti su pa saulį pakeitusio pa -
veikslo istorija – filmu „Pirmasis Dievo
Gai lestingumo pa veikslas. Nežinomo
še devro negirdėta istorija” (2016),
kurio premjera įvyks   kovo 12 d., šeš-
tadienį, 5 val. p. p. Švč. Merge lės
Marijos Gimimo parapijos Čika goje salėje, o kovo 13 d., sekmadienį, 7
val. v. galerijoje „Siela” PLC Lemon te. Susitikimuose dalyvaus svečias iš
Vilniaus arkivys kupas Gintaras Gru šas.

Kovo 13 d. 11 val. r. sekmadienio Mišioms Švč. Mergelės Marijos Gi -
mi mo bažnyčioje vadovaus garbės sve čias, o po Mišių bus susitikimas su
arkivys kupu ir iškilmingi jubilieji nių metų pietūs parapijos salėje.

Pietums būtina registracija tel. 773-776-4500


