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Vilnius, kovo 30 d. (BNS) – Gy-
ventojai, kurie privalo sumokėti pa-
jamų mokestį dėl pernai pritaikyto
per didelio neapmokestinamųjų paja-
mų dydžio, Valstybinei mokesčių ins-
pekcijai (VMI) turės sumokėti iki 25
mln. litų.

,,Gyventojai VMI turėtų grąžinti
iki 25 mln. litų nesumokėtų mokes-
čių, o valstybė, pagal dabartinius
skaičiavimus, gyventojams išmokės
įvairių mokesčių permokų maždaug
10 kartų daugiau – iki 250 mln. litų”,
– po susitikimo su prezidente Dalia
Grybauskaite sakė premjeras And-
rius Kubilius.

Prezidentės atstovas spaudai
Linas Balsys sakė, jog susitikusi su A.
Kubiliumi šalies vadovė pabrėžė bū-
tinybę kuo plačiau pranešti šalies gy-
ventojams apie mokesčių tvarkos pa-
keitimus.

,,Didžiausia problema – ne tų
mokesčių buvimas, didžiausia prob-
lema yra tai, kad žmonėms nebuvo

pranešta. Dabar jau jiems praneša-
ma, bet tai yra per vėlai, tai buvo bū-
tina padaryti nuo pat pradžių”, – tei-
gė L. Balsys.

A. Kubilius dar kartą patvirtino,
kad nemokamai atostogavusiems
darbuotojams privalomo sveikatos
draudimo įmokos nebus skaičiuoja-
mos, o tiems gyventojams, kurie įmo-
kas jau sumokėjo, jos bus grąžintos.

VMI, įvertinusi 900,000 Lietuvos
gyventojų duomenis, paskelbė, kad
223,000 žmonių valstybei turės papil-
domai sumokėti pajamų mokesčio,
nes jiems pernai buvo pritaikytas di-
desnis nei priklauso neapmokestina-
mųjų pajamų dydis. Numatoma, kad
tokių gyventojų bus daugiau, nes
VMI dar neišnagrinėjo 600,000 gy-
ventojų duomenų. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 30 d. (Bernardinai.
lt) – Kovo 29 d. Vatikane buvo pami-
nėtos garbingojo Dievo tarno popie-
žiaus Jono Pauliaus II mirties penk-
tosios metinės. Jos sukanka balan-
džio 2 dieną, kuri šiemet sutampa su
Didžiuoju penktadieniu. Todėl savo
pirmtako mirties metinių šv. Mišias
(Didįjį penktadienį šv. Mišios neauko-
jamos) popiežius Benediktas XVI au-
kojo pirmadienį, kovo 29 d., Vatikano
bazilikoje.

Šv. Sosto internetinė svetainė
Jono Pauliaus II mirties penktosioms
metinėms paskyrė naują puslapį, ku-
riame istorinis pontifikatas pristato-
mas skaitlingais dokumentais bei
vaizdo ir garso įrašais. Atskiras sky-
rius yra skirtas Pasaulio jaunimo die-
nų istorijai.

,,Pirmajame skaitinyje, – kalbėjo
popiežius Benediktas XVI šv. Mišių
homilijoje, – girdėjome pranašą Izaiją
kalbant apie ‘Dievo tarną’, apie iš-

rinktąjį, kuriuo Dievas gėrisi. Tai, ką
įkvėptas pranašas kalba apie tarną,
galime pritaikyti mūsų mylimam Jo-
nui Pauliui II. Viešpats jį pašaukė sa-
vo tarnybon, patikėjo jam labai atsa-
kingas užduotis, bet kartu ir apdova-
nojo ypatingomis malonėmis bei nuo-
latos lydėjo jį Dievo pagalba. Per savo
ilgą pontifikatą Jonas Paulius II buvo
drąsus skelbėjas, nesvyruojantis ir
nebijantis nei pasipriešinimo, nei at-
metimo. Jis žinojo, kad pats Viešpats

jį vedasi už parankės. Dėl to ir jo tar-
nystė buvo tokia vaisinga. Už tai dar
kartą dėkojame Dievui.

,,Šitokios meilės kupinas buvo
garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus
II gyvenimas, – kalbėjo Šventasis Tė-
vas. – Jis sugebėjo mylėti be išskai-
čiavimų, dosniai aukojosi iki galo. Su-
gebėdamas pats priartėti prie Dievo
meilės, šiuolaikiniame pasaulyje jis
skleidė Dievo meilės kvapą.”

Tradiciniame prezidentės ir ministro pirmininko susitikime aptarti svarbiausi
vidaus ir užsienio politikos klausimai. ELTOS nuotr.

•Skautybės kelias. Tradici-
nė skautų Kaziuko mugė (p.
2)
•Stalino šmėkla (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•Iškili Kovo 11–oji Lietuvių
klube, St. Petersburg, FL
(p. 4)
•Žinutės iš Kanados (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šimtametė Radvilų pali-
kuonė gyvena Čikagoje (p.
8)
•Pagyrimas A. Kezio naujo-
sios knygos proga (p. 10)
•ČLM lankėsi dailininkė ir
rašytoja V. Židonytė (p. 10)

Gyventojai mokesçiû inspekcijai turès
grâžinti iki 25 milijonû litû

Oficialiai îregistruota
Krikõçioniû partija
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Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) – Bu-
vęs Didžiosios Britanijos ministras
pirmininkas Tony Blair sukėlė su-
maištį savo verslo planais, kurie neva
leis jam išvengti mokesčių Britani-
joje, rašo ,,The Daily Telegraph”.

Konservatoriai paskelbė atas-
kaitą apie T. Blair bendrovių struk-
tūrą, kuri, kaip manoma, gali leisti
jam pasinaudoti mažesniais mokes-
čiais kitose šalyse. Ataskaitoje skel-
biama, kad T. Blair įkūrė keletą sudė-
tingų bendrovių, iš kurių gautomis
lėšomis storina savo kišenes ir finan-
suoja savo labdaringą veiklą. Tokia
struktūra kelia nuostabą buhalte-
riams ir teisininkams. T. Blair atsto-
vas pabrėžė, kad buvęs premjeras ne-
turi nieko bendra su mokesčių ven-
gimu ir kad visa tai tėra formalumas.

Minėtoje ataskaitoje nurodoma,
kad T. Blair įkurta bendrovė ,,Fire-
rush Ventures” gavo leidimą pradėti
veiklą užsienio šalyse, įskaitant Lie-
tuvą ir Gibraltarą. Neteigiama, kad
T. Blair pažeidė įstatymus, tačiau tiek
Lietuvoje, tiek Gibraltare pelno mo-
kesčiai yra mažesni nei Britanijoje.

Konservatorių atstovas Greg

Hands sakė: ,,Jau kelias savaites lei-
boristų politikai ragina suteikti dau-
giau duomenų apie gyventojų mo-
kesčius ir mažų mokesčių šalis, ta-
čiau akivaizdu, kad T. Blair manė kai
ką nuslėpsiąs.”

T. Blair atstovas sakė, kad buvęs
Britanijos premjeras mokesčius moka
Britanijoje ir kad jo bendrovės pelno
mokesčius taip pat moka Jungtinėse
Karalystėje.

Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) – Ju-
ridinių asmenų registre oficialiai
įregistruota Krikščionių partija.
Anot sausio pabaigoje susikūrusios
šios centro-dešinės politinės jėgos va-
dovo Gedimino Vagnoriaus, bendra-
minčių, prisijungiančių prie partijos
veiklos, skaičius nuolat auga.

,,Sulaukiame nemažai aktyvių
žmonių, besikreipiančių su konkre-
čiomis idėjomis, kaip spręsti šiandie-
nines valstybės problemas, ir norinčių
jas įgyvendinti. Nuo steigiamojo suva-
žiavimo Krikščionių partijos narių
skaičius nuolatos auga, steigiasi nauji
skyriai”, – sako G. Vagnorius.

Steigiamasis Krikščionių partijos
suvažiavimas įvyko sausio 23 dieną.
Krikščionių partija įkurta susijungus
Krikščionių konservatorių socialinei
sąjungai, frakcijai ,,Viena Lietuva” ir
Lietuvos krikščioniškosios demokra-
tijos partijos skyriams.

Krikščionių partija į Juridinių
asmenų registrą įtraukta Teisingu-
mo ministerijai pripažinus, kad su ja
susiję dokumentai atitinka įstaty-
muose numatytus reikalavimus.

T. Blair įkurta bendrovė gavo leidimą
pradėti veiklą šalyse, kur pelno mo-
kesčiai yra mažesni. ELTOS nuotr.

T. Blair raginamas pasiaiškinti dèl
verslo planû Lietuvoje
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Teisingai Stasys Goštautas
kovo 27 d. ,,Draugo” priede rašo:
,,Išeivija dar gyva”. Pridėčiau – ne
tik gyva. Šiuo metu Radvilų rū-
muose veikia didžiulė lietuvių
išeivijos dailininkų kūrybos paro-
da „Dovana Nepriklausomai Lietu-
vai”. Parodoje rodomi rinkiniai,
pastaraisiais metais perduotos
daugiausia kūrėjų pastangomis ir
paskutine valia, dailininkų artimų-
jų, išeivių institucijų dovanos. Ne-
seniai gavau parodos kuratorės
Julijos Mušinskienės laišką, kur ji
rašo: ,,Vienas faktas įdomus: kovo
11 d., kai lankymas buvo nemoka-
mas, parodą apžiūrėjo 3,000 žmo-
nių, ir tai yra visų laikų Radvilų
rūmų didžiausias lankomumas nuo
pat jų atidarymo.” Ar ne džiugu?
Vienintelio gaila, kad to nebepa-
tyrė daugelis užsienyje kūrusių
menininkų. Daugelis jų jau ilsisi
Amžinybėje.

Redaktorė Laima Apanavičienė

j.v.s. fil. TAIYDA CHIAPETTA

Šventas Kazimieras yra ne tik
Lietuvos, bet ir skautų globėjas. To-
dėl skautai tęsia Lietuvos tradicijas
išeivijoje ir kasmet ruošia Kaziuko
muges, kurios vyksta įvairiuose išei-
vijos miestuose, kur gyvena veiklūs
skautai. Čikagos skautai šiais metais
surengė jau 51-ąją Kaziuko mugę.

Kovo 14 d. diena prasidėjo šven-
tomis Mišiomis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių
centre (PLC), Lemont, IL. Tėvas Sau-
laitis, skautas, Mišių metu ryšėjo
savo kaklaraištį. Uniformuoti skautai
dalyvavo Mišiose su tunto vėliavomis.
Jaunieji skautai prisidėjo prie Mišių
skaitydami skaitinius, nešdami aukas
ir rinkdami rinkliavą.

Po Mišių skautai ir svečiai rin-
kosi Jaunimo rūmų salėje Kaziuko
mugės atidarymui. Toje salėje 28 pre-
kybininkai drauge su skautais prie
prekystalių nekantriai laukė atidary-
mo. Šiais metais atidarymo iškilmes
vedė skautininkas Edis Leipus. Tun-
tininkai su įvairiais garbės svečiais

apėjo visą salę ,,inspekcijai”. Kiek-
viena skautų grupė balsu sušuko sa-
vo šūkius ir pasveikino svečius savo
darbeliais. ,,Skautų aido” redaktorė
v.s. fil. Alė Namikienė perkirpo mu-
gės kaspiną auksinėmis žirklėmis ir
taip atidarė 51-ąją Kaziuko mugę.

Kai kurie vaikai iš karto bėgo
prie loterijų išmėginti savo laimę, kiti
skubėjo prie įvairių jiems paruoštų
žaidimų. Prekybininkai pardavinėjo

Tradicinė skautų Kaziuko mugė

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
sveikina visus su

šventomis Velykomis!
Tegul šį stebuklingą Velykų rytą Kristaus prisikėlimo

šviesa Jums būna brangi dovana.

Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas margučiukas.
Iškabinki viduriuką, rasi aukso gabaliuką,
Linksmas bus pavasariukas. Su šventomis Velykomis!

Linkiu visiems: „Draugo” redakcijai ir
administracijai, „Skautybės kelio”

rėmėjams bei visai lietuviškai skautiškai
visuomenei, linksmų šv. Velykų!

s. Aušra Jasaitytė-Petry
„Skautybės kelio” redaktorė

Ir vėl – Velykos!
Ir vėl – Pavasaris.
Ir vėl gamta
Nubers žiedais laukus.

/Br. Liaudanskienė/

Linkime linksmų, nuotaikingų,
pavasariškų šv. Velykų!

Nuoširdžiai
LS seserijos Kauno vyr. sesių ,,Aušros” draugovė

Čikagos
lietuvių skaučių

„Aušros vartų/Kernavės“
tunto sesės linki visiems

linksmų šv. Velykų.
Tegul Kristaus

prisikėlimo šviesa
aplanko visų
Jūsų namus.

v.s. fil. Gintas Taoras
LSS tarybos pirmininkas

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
LSS vyriausia skautininkė

s. fil. Tomas Dundzila
vyriausios skautininkės pavaduotojas

v.s. fil. Vytenis Kirvelaitis
ASS vadijos pirmininkas

medinius dirbinius, knygas, lininius
drabužius, medų, dešras, įvairias
brangenybes, rankomis darytus ran-
kinukus, kepures ir t. t. Visko buvo
galima rasti. Buvo ir nuostabiai gra-
žių margučių, verbų bei pavasarinių
kačiukų. Žinoma, veikė ir valgykla su
lietuvišku maistu, ir kavinė, kurioje
buvo galima pasigardžiuoti nami-
niais saldumynais.

Skautų Kaziuko mugė yra vienas
iš skautų pagrindinių lėšų telkimo
renginių. Skautai daug laiko pa-
švenčia pasiruošti šiai mugei, kad
galėtų šiek tiek praturtinti savo
iždus. Pelnas yra naudojamas skautų
programoms, išlaikyti Rako stovyklą
(Custer, MI) ir sumokėti už PLC nau-
dojamas patalpas. Skautukai kruopš-
čiai ruošiasi mugei ir patys par-
davinėja savo padarytus/paruoštus
darbus ir maistą.

Žmonės, dalyvavę pagrindinėje
Kaziuko mugėje Lietuvoje, neturėtų
lyginti jos su skautų Kaziuko muge.
Nors mugės daug kuo skiriasi, tęsia-
me tradiciją. Tai taip pat yra puiki
proga skautams atšvęsti mūsų glo-
bėjo Šv. Kazimiero, kuris labai mylėjo
Dievą, Tėvynę ir Artimą – skautų
pagrindinis šūkis, šventę.

Dėkojame visiems, kurie apsi-
lankė ir parėmė mūsų veiklą. Iki kitų
metų!

s. Aušra Jasaitytė-Petry ir Rita Ston-
čienė.

Kaziuko mugėje jūrų jaunių paruoštame ,,kalėjime” sėdi: Karina Ozers, Liana
Jokubauskaitė, Aleksas Jučas ir Alicija Viktoraitė. s. Loretos Jučienės nuotr.

Lemonto „Saulučių“ draugovės
paukštyčių vadovės vsl. Natalija
Vaznelytė ir Darija Siliūnaitė.
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,,DRAUGAS” — vienintelis
lietuviõkas dienraõtis uñ Lietuvos

ribû. Vienintelis lietuviõkas
laikraõtis, kuris kasdien pasiekia

JAV lietuviû visuomenê.
www.draugas.org

Kas blogai su
,,Lietuva – lietuviams”?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš metus šioje skiltyje rašiau, kad 1991 m. sausio 13 d. įvykių su-
kaktuvių proga Sausio 13-osios aukų kapus aplankė didelė grupė
skustagalvių. Apie 50 jaunuolių susirinko Vilniuje prie Antakalnio

poliklinikos. Nuo ten kolona tylomis žygiavo į kapines. Kapinėse jaunuo-
liai taip pat apsiėjo be kalbų, tik padėjo vainiką prie Sausio 13-tosios aukų
kapų. Eitynes stebėjo per 40 policininkų. Pareigūnai teigė jokių pažeidimų
nematę (,,Draugas”, 2009 m. kovo 11 d.). Man tai paliko gerą įspūdį ir bent
iš dalies sugrąžino žiniasklaidos kuriamą įvaizdį, kad skustagalviai yra
kažkokie vien tik pasigailėjimo verti išsigimėliai.

Po metų skustagalviai, tie patys ar kiti, vėl atsidūrė žiniasklaidos dė-
mesio centre. Kovo 11-ąją Vilniuje surengtose eitynėse, kuriose dalyvavo
jaunuoliai skustomis galvomis, skambėjo šūkiai ,,Lietuva – lietuviams”.
Eisena turėjo reikiamus leidimus iš savivaldybės. Lietuvoje nėra American
Civil Liberties Union (CLA), bet matyt, ten veikia jam giminingas Žmogaus
teisių stebėjimo institutas (ŽTSI). Instituto direktorius Henrikas Micke-
vičius sunerimęs, kad naudotas šūkis ,,Lietuva – lietuviams”. ,,Kai kas šį
šūkį gali laikyti rasiniu, kas kitas – nacionalistiniu. Ne taip svarbu – tai šū-
kis, suponuojantis, kad tie žmonės laiko Lietuvą etninių lietuvių valstybe,
o visi kiti turbūt – antrarūšiai piliečiai. Jie aiškiai propaguoja etninės, o ne
pilietinės valstybės principą, o tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai nepriim-
tina”, – teigė H. Mickevičius (,,Draugas”, 2010 m. kovo 16 d.). Tas pats šal-
tinis teigia, kad LR Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad tauta – visi
jos piliečiai, o ne etniniai lietuviai. Čia kažkaip ne taip išvedžiojama. Papras-
tai laikoma, kad valstybė susideda iš jos piliečių, o tauta turi savo tautie-
čius. Valstybė ir tautybė yra dvi skirtingos sąvokos ir jų nereikėtų painioti.

Žmogaus teisių gynėjo baimė čia nesibaigia. Jam nerimą kelia, kad į
eitynes grįžo jaunuoliai su skustomis galvomis, kurie rengiasi kariškai.
,,Pernai jie buvo pasislėpę už lietpalčių ir kepurių, o šįmet vėl pasirodė”, –
kalbėjo ŽTSI direktorius. Pašnekovas spėja, kad šie žmonės vėl į viešumą
išėjo po pernykščio žygio, nesulaukę didelio neigiamo atgarsio. Kai kurie
politikai tokį poelgį palaikė žygiu, o žiniasklaidoje skustagalviai buvo va-
dinami patriotais. Gal pasijutęs, kad su savo išvedžiojimais per toli nuėjo,
H. Mickevičius šoka teisintis: ,,Aišku, nesakau, kad tokias eitynes reikia
drausti, bausti, bet turi būti tam tikras įvertinimas, kurio visiškai nėra.”
Man atrodytų, kad pats ŽTSI direktorius prie tokio įvertinimo priėjo, tik
gal niekas neskuba jam pritarti.

Pastumkime visą šį reikalą toliau. Sakykime, kitais metais unifor-
muoti skautai, kurie rengiasi ,,kariškai”, suruoštų eitynes ir skanduotų
savo šūkį ,,Dievui, Tėvynei ir artimui!” Neduok Dieve, jei juos pamatytų ir
išgirstų gerbiamas ŽTSI direktorius. Jei taip įvyktų, jam tektų pasipiktin-
ti, kad propaguojami Dievas ir Tėvynė, o ,,antrarūšiams piliečiams” priski-
riami ateistai ir Lietuvoje gyvenantys kitataučiai. Arba paimkime atei-
tininkus, šįmet švenčiančius savo sąjūdžio šimtmetį. Jų šūkis ,,Visa atnau-
jinti Kristuje” irgi turėtų užkliūti žmogaus teisių stebėtojams.

Įdomiu sutapimu tame pat š. m. kovo 16 d. ,,Draugo” puslapyje skai-
tome pranešimą apie kitą baimę. Buvęs LR Krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas bijo, kad privalomas karo tarnybos grąžinimas sukels naują
emigracijos bangą. Jo nuomone, privaloma tarnyba yra didžiulė klaida. Jis
kritikavo Krašto apsaugos ministerijos parengtą Karo prievolės įstatymo
programą, pagal kurią bus parengtas naujas Karo prievolės įstatymas. Pa-
gal programą, Seimas galės pasirinkti iš kelių karo prievolės atlikimo
būdų. ,,Vėl siūloma grįžti prie privalomo karių šaukimo arba jį sieti su būti-
niausiais kursais, kurie truktų dvyliką mėnesių”, – tvirtina J. Olekas. Jis
pabrėžė, kad socialdemokratai yra prieš privalomos karo tarnybos grąži-
nimą. Anot jo, Konstitucinis Teismas neprieštarauja profesionalios ka-
riuomenės sukūrimui. Reikėtų dar pridurti, kad ta pati Konstitucija ne-
prieštarauja prieš pusantrų metų turėtam privalomam šaukimui ir tarna-
vimui krašto kariuomenėje. Pasisakydamas prieš šaukimą kariuomenėn, J.
Olekas neužmiršta patriotiško jaunimo auklėjimo, nors nemano, kad tai
turėtų būti daroma kariuomenėje. Jo tvirtinimu, savanoriškumo pagrin-
dais sukurta kariuomenė yra galingesnė ir patikimesnė šalies gynyboje. Tai
sakydamas jis lyg ir bando apeiti daugelyje pasaulio valstybių nusistovė-
jusią tvarką dėl privalomos tarnybos krašto kariuomenėje.

Atrodytų, kad H. Mickevičius ir J. Olekas, gal vienas kito ir nepažin-
dami, pučia į tą pačią dūdą. Pirmasis vengia priminimo, kad Lietuva yra
lietuviams, nors tai nereiškia, kad negalėtų būti draugiška ir kitiems. Taip
pučiama į kosmopolitizmo dūdą, kur sąmoningai vengiama tautiškumo ir
kitų tradicinių vertybių puoselėjimo. J. Olekas, prabėgomis pritaręs pat-
riotiškumui, stoja apsaugoti Lietuvos jaunimą nuo privalomos karinės tar-
nybos. Jis bauginančiai pranašauja, kad jei toks įstatymas būtų priimtas,
tai sukeltų naują emigracijos bangą. Jis taip pat primena, kad privaloma
tarnyba kariuomenėje yra tas pats, kaip buvo sovietiniais laikais ir iki šiol
kai kuriose totalitarinėse valstybėse. Kaip į tai sureaguotų Izraelis, Švei-
carija ir kitos, savęs totalitarinėmis valstybėmis nelaikančios šalys?

Neskubėkime gėdyti patriotiškus jausmus turinčių, nors jų šukuosena
ne mūsų skonio. Neskubėkime siūlyti minties, kad, reikalui atėjus, kraštą
apgins vien turimi savanoriai. Pasisakant už privalomą karinę tarnybą,
prisimena senolių dainos žodžiai: ,,Nepabuvęs kareivėliu, nebus geras arto-
jėlis…” O gal atėjo laikai, kada tų artojėlių nebereikia?

IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

Maskvos meras: „Stalino nėra
nuteisęs joks teismas”

Vokiečių, šveicarų ir austrų in-
ternetinėje spaudoje pirmą kartą po
daugelio metų atvirai klausiama: „Ar
Vakarų šalių politikai dalyvaus Per-
galės parade Maskvoje?” Šveicarijos
naujienų laikraštis www.news.ch
straipsnyje „Maskvos meras rengiasi
pagerbti diktatorių” rašo, jog Jurij
Lužkov, nepaisydamas protesto bal-
sų, „pergalės prieš hitlerinį fašizmą”
65-ųjų metinių proga rengiasi pa-
gerbti Staliną kaip karo didvyrį.
Nepaisant to, kad Dūmos pirminin-
kas Boris Gryzlov ragino atšaukti lei-
dimą iškelti ir nešti plakatus su Sta-
lino atvaizdu.

Rusijos kovotojai už žmogaus
teises ir istorikai šioms mero užma-
čioms paskelbė iššūkį – prasidėjus
„naujam Stalino kultui” jie paskelbs
„plakatų karą.” Kruvinojo teroro
Sovietų Sąjungoje sumanytoją jie
pavaizduosiantys kaip „masinių žu-
dynių organizatorių”, kuris yra
kaltas dėl milijonų žmonių žūties.

Šveicarijos, Vokietijos ir Austri-
jos žiniasklaidos pranešimuose pa-
brėžiama, jog tiek Rusijos preziden-
tas, tiek premjeras yra pasmerkę
Staliną kaip nusikaltėlį. Vakarų šalių
diplomatai baiminasi, kad daugelis į
Maskvą pakviestų valstybių vadovų
gali atsisakyti atvykti į pergalės iš-
kilmes, jeigu „valdžios įstaigos” ne-
uždraus viešai rodyti plakatus su
Stalino atvaizdu. Į tai Lužkov atsakė,
jog Stalino nėra nuteisęs joks teis-
mas. (Įdomu, kaip sureaguotų pasau-
lis, jeigu Austrijos ar Vokietijos sos-
tinių merai pasakytų, jog Hitlerio
nėra nuteisęs joks teismas? Tikriau-
siai, tarptautinė žiniasklaida mirgėte
mirgėtų komentarais. O toks Lužkov
pasakymas, bent jau minėtųjų trijų
šalių laikraščiuose, nesusilaukė jokių
komentarų.)

Šveicarų internetinis laikraštis
pažymi, kad per gegužės 1-osios iš-
kilmes Maskvoje kai kurie veteranai
tradiciškai laiko rankose nedidelio
formato Stalino atvaizdus. Bet šį
kartą kelios veteranų organizacijos
pageidavo, kad pirmą kartą po dauge-
lio dešimtmečių viešai būtų iškabinti
didžiuliai Stalino portretai.

Mylimas, nekenčiamas
Stalinas

Internetinis Vienos laikraštis
www.wienerzeitung.at skelbia ant-
raštes „Rusijoje – smarkūs ginčai dėl
plakatų su diktatoriaus atvaizdu”,
„Mylimas, nekenčiamas Stalinas.”
Pažymima, jog daugelyje Rusijos
miestų nesutariama dėl sovietinio
diktatoriaus Stalino pagerbimo. Pa-
sak korespondento, Maskvoje iška-
binti oficialūs plakatai su Stalino
„abrozdu” (žodžio „Konterfei” verti-

mas), o kituose miestuose jie buvo
pašalinti.

Vienas vakarų Rusijos Kirov
miesto verslininkas buvo iškėlęs
didžiulį plakatą, vaizduojantį Staliną
ir penkis sovietinius Antrojo pa-
saulinio karo generolus, bet tie pla-
katai greitai dingo. Verslininkas
aiškino, jog turėjęs žodinį miesto
valdžios sutikimą, bet viena miesto
tarybos narė tai paneigė. Altajaus sri-
tyje komunistų partija paskelbė iš-
kabinsianti 70 didžiulių plakatų.
Sankt Peterburg komunistai taip pat
rengiasi pagerbti Stalino atminimą.

Stalino portretų gerbėjai teigia,
jog Stalinui vadovaujant buvo pasiek-
ta pergalė prieš hitlerinį fašizmą
(straipsniuose šia tema niekur ne-
teko aptikti tikrojo tuometinės Vo-
kietijos pavadinimo – nacionalsocia-
listinė, nes jis vien savo garsų san-
dara primintų abiejų didžiųjų nusi-
kalstamų valstybių – Rusijos ir Vo-
kietijos – politikos panašumus.

Prieš plakatus su Stalino atvaiz-
du pasisakantys žymūs Rusijos poli-
tikai teigia, jog pergalę iškovojo
žmonės, o pats Stalinas padaręs daug
karinės taktikos klaidų.

Vokietijos naujienų tinklalapis
www.n24.de be jau minėtų dalykų
pabrėžia, jog Stalino populiarumas
Rusijoje didėja. Taip pat atskirai
paminima, jog daugelis politikų, tarp
jų ir Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel, protestuodami prieš plakatus su
Stalino atvaizdu, gali atsisakyti vykti
į Maskvą.

Šalis, kuri tiki
į Dievą ir į Putin

Buvo įdomu pastebėti šį faktą,
skaitant Vokietijos spaudą. Nes iki
šiol Vakarai, nepaisydami to, kad
Rusija neatlygino tautoms stalininės
okupacijos padarytos žalos, nelygi-
nant maldininkai į Meką traukdavo
švęsti į Maskvą pergalės prieš buvusį
Stalino suokalbininką Hitlerį. Kai jie,
draugiškai šnekučiuodamiesi, ska-
naudavo šampaną, Čečėnijos moterys
apverkdavo tūkstančius Maskvos
atsiųstos kariaunos nužudytų vyrų,
sūnų ir dukterų (vien vaikų Čečėnija
neteko daugiau kaip 40,000). O kiek
straipsnių tų pačių Vakarų spaudoje
pasirodė, kai prezidentas Valdas
Adamkus atsisakė vykti į Maskvą!?

Gal Stalino šmėkla Vakarus pa-
galiau privers pamatyti tikrąjį Ru-
sijos valdžios veidą. Rusijos, kuri,
pasak šių metų Leipcigo knygų mugė-
je kalbėjusio Dmitrij Gluchovski, turi
tradiciją kurti utopijas, kurios vėliau
pasirodo esančios antiutopijos, Rusi-
jos, kuri, pasak rašytojo, šiandien tiki
į Dievą ir į Putin.

Irena Tumavičiūtė – publicistė,
filologė, vertėja, Lietuvai pagražinti
draugijos narė.

STALINO ŠMĖKLA
Tinklalapiai vokiečių kalba apie Stalino garbinimą
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Toronto Tėvynės sąjunga suren-
gė Kovo 11-osios – Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo minėjimą
Prisikėlimo parapijos salėje kovo 21
dieną. Minėjimą atidarė V. Birėta.
Buvo sugiedotas Lietuvos himnas,
invokaciją skaitė prel. Edmundas
Putrimas. Pasveikino Lietuvos Res-
publikos ambasadorė Kanadai Gintė
Damušytė, Kanados Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė J. Kuraitė-La-
sienė. A. M. Karkienė pristatė prele-
gentę – Auksę Ramanauskaitę-Sko-
kauskienę, LB seimo narę, kuri iš-

samiai gvildeno nepriklausomybės
atgavimo reikšmę.

Meninę dalį, vadovaujant D. Gri-
gutienei, akompanuojant V. Saba-
liauskienei, atliko jaunučių choras
„Gintarėliai”. Kaip gražu, kai toks
gražus jaunimas jungiasi į lietuvybės
išlaikymo veiklą. Susirinkus pilnai
salei dalyvių, atrodo, nepamirštame
paminėti šios brangios laisvės atgavi-
mo šventės. Po minėjimo visi buvo
pavaišinti, galėjo pasikalbėti su miela
prelegente ir draugais.

Stasys Prakapas

Kovo 11-osios minėjimas

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ dienâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

išskyrus savaitgalius klausykite
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

ST. PETERSBURG, FL

TORONTO, CANADA

ELVYRA VODOPALIENÈ

St. Petersburg lietuviams Kovo
14-tos dienos sekmadienis buvo ypa-
tingas, nes po tradicinių sekmadieni-
nių pietų vyko ir Kovo 11-sios dienos
minėjimas.

Ypatingos šv. Mišios

Šios šventes pradžia prasidėjo su
šv. Mišiomis, kurias laikė svečias iš
Kretingos, kun. T. Benediktas Sigitas
Jurčys, OFM kartu su iš Toronto
atvykusiu svečiu, kun. T. Jonu Šilei-
ka, OFM, St. Petersburg Šv. Kazi-
miero misijos vadovu, kan. Bernardu
Talaišiumi ir kun. dr. Matu Čyvu. Šv.
Mišios buvo ypatingos ir tuo, kad tai
buvo antra diena rekolekcijų, kurias
vedė atvykę svečiai kunigai.

Pamokslo metu kun. Jurčys pa-
minėjo, kad šiuo metu vienas iš jo
gyvenimo projektų yra įsteigti Šv.
Pranciškaus onkologijos centrą Klai-
pėdoje ir padėti Lietuvos žmonėms
kovoje su vėžio liga. Po šv. Mišių buvo
sugiedotas Lietuvos himnas, kurio
žodžiai ,,tegul meilė Lietuvos dega
mūsų širdyse…” liko mūsų mintyse
vykstant į St. Petersburg Lietuvių
klubą Kovo 11-tosios minėjimo tęsi-
niui.

Padėkojo už kvietimą dalyvauti
Kovo 11 d. minėjime

Atvykus į Lietuvių klubą matėsi
ypatingai daug žmonių, ne tik vyres-
nio amžiaus, bet ir jaunų šeimų su
vaikais. Kaip būtų gražu, kad tiek
daug būtų buvę ir bažnyčioje, net

kun. T. Jurčys pamokslo metu paste-
bėjo, kad labai mažai žmonių apsi-
lankė bažnyčioje. Susirinkusius sve-
čius pasveikino Lietuvių klubo pir-
mininkė Vida Meiluvienė. Po to įpras-
ta sekmadienine tvarka visi ėjo pasi-
imti skaniai paruoštus pietų valgius.

Po pietų V. Meiluvienė pakvietė
St. Petersburg lituanistinės mokyk-
los ,,Saulutė” vedėją Soterą Kungytę-
Maksvytienę vesti Kovo 11-tosios mi-
nėjimo programą, kurios meninę dalį
atliko lituanistinės mokyklos moki-
niai. Vedėja, pasveikinusi susirinku-
sius mokyklos vardu, padėkojo už
pakvietimą prisidėti prie šio minėji-
mo. Ji pakvietė visus sugiedoti Ame-
rikos ir Lietuvos himnus, pianinu
akompanuojant Arūnui Ambrukai-
čiui. Toliau vadovė skardžiu balsu ir
su entuziazmu, kaip tikra mokyklos
vadovė, paklausė visų, ar galime pa-
sakyti, kiek jau metų praėjo nuo
Kovo-11-tosios? Visi vienu balsu su-
šuko – 20!

S. Kungytė-Maksvytienė apžvel-
gė Kovo 11-tosios įvykius ir šios datos
svarbą Lietuvos istorijoje. Po trum-
pos istorinės apžvalgos ji priminė,
kad popietės programos, pagal kurią
mokiniai atliks programą, lanksti-
nukas yra padėtas ant kiekvieno
stalo.

Meninėje dalyje: eilėraščiai,
šokiai, muzika

Meninė programos dalis prasidė-
jo į priekį salės lyg gulbėms įplaukus
tautiniais rūbais pasipuošusioms li-
tuanistinės mokyklos šokėjoms, o ant

Iškili Kovo 11-osios šventė Lietuvių klube
scenos veteranėms – ,,Audros” šokė-
joms. Šie du vienetai, kuriame daly-
vavo net keturios kartos šokėjų,
grakščiai pašoko liaudies šokį ,,Ke-
purinę”. Šią įdomią šokio choreo-
grafiją paruošė šokių mokytoja Rima
Kilbauskienė. Po šokio mokytoja
Ramutė Krikščikienė deklamavo V.
M. Putino ,,Margi sakalai” ir sim-
boliškai kartu su keturiomis mokinu-
kėmis paliko uždegtas žvakutes ant
šalia stovinčio staliuko. Sekė kom-
pozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus
,,Preliudas Čiurlioniui atminti”, kurį
nuostabiai ir su įsijautimu pianinu
atliko Aistė Zalepūgaitė. Aistė, kuri
su tėveliais atvyksta net iš tolimesnio
Florida miesto prisidėti prie mokyk-
los meninių programų, dar padekla-
mavo ir padainavo kartu su visais
mokiniais.

Toliau meninę programą tęsė į
sceną atėję 25 ,,Saulutės” mokyklos
mokiniai, vilkėdami šviesiai žalius
marškinėlius su užrašu ,,Saulutė”.
Šių marškinėlių, kuriais buvo apsi-
vilkusios ir mokytojos, kūrėja – Jū-
ratė Navickas. Šviesiai žalia jų spalva
labai tiko ir prie dainos ,,Brangiau-
sios spalvos” (K. Vasiliausko), kurią
mokiniai atliko akompanuojant Astai
Lukienei. Sekė eilėraštis ,,Lietuva”,
kurį padeklamavo Rita Navickaitė,
Aistė Zalepūgaitė ir Gabija Beina-
ravičiūtė. Po to eilėraštį ,,Gimtinė”
padeklamavo Darius Lukas, Marijus
Maksvytis ir Matas Blotnys. Eiles
deklamavo ir Julius Lukas. O Monika
Vilkialis perskaitė ,,Nepavarkime
laisvėj gyventi”. Programos pabaigai
visi sudainavo ,,Lietuva”, pianinu
grojant A. Lukienei. Meninę pro-
gramą baigiant, mokyklos vadovė
pakvietė visus kartu tris kartus
sušukti ,,Lietuva, Lietuva, Lietuva”.

Svečiai pasakojo apie
būsimą Šv. Pranciškaus

onkologijos centrą

Lietuvių klubo pirmininkė V.
Meiluvienė padėkojo ,,Saulutės” mo-
kyklos vaikučiams ir vedėjai S. Kun-
gytei-Maksvytienei už gražiai pa-
ruoštą programą ir vaikučių nupieš-
tus plakatus. Pirmininkė toliau tęsė
popietės programą, pakviesdama sve-
čią kun. Jurčį tarti žodį. Kun. Jurčys
trumpai papasakojo apie vėžio ligos
paplitimą Lietuvoje, apie tai, kaip
žmonės krenta į gyvenimo prarają,
išgirdę daktaro sprendimą, kad turi
vėžį, ir kaip broliai pranciškonai
bando padėti – planuojamas pastatyti
Šv. Pranciškaus onkologijos centrą.
Svečias prašė paskaityti gražiai pa-

ruoštą lankstinuką ,,Padovanok mū-
sų svajonei sparnus”. Tada jis pak-
vietė Aldoną Kerpytę, kuri papasako-
jo, kaip ji, pati nugalėjusi vėžio ligą,
kartu su broliais pranciškonais įsi-
jungė į šio projekto įgyvendinimą.
Padėkojusi svečiui kun. Jurčiui ir A.
Kerpytei už pasiryžimą padėti Lie-
tuvos žmonėms kovoje su vėžio liga V.
Meiluvienė pakvietė LB Kultūros
būrelio vadovę Angelę Karnienę, kuri
perdavė LR garbės konsulo Algiman-
to Karnavičiaus sveikinimą Kovos
11-tosios proga.

Lietuviškas tradicijas tęsia
nauja, jauna karta

Užbaigiant ši prasmingą minėji-
mą pirmininkė perskaitė JAV sekre-
torės Hillary Clinton sveikinimą
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtmečio proga, kurio paskuti-
nis paragrafas buvo ir šios Kovo 11-
tosios minėjimo uždarymas: ,,Švęsda-
mi atgimimo dvidešimtmetį, mes pri-
valome žvelgti į ateitį taip pat tvirtai
ir vieningai. Dabar atėjo išbandymų
metas, kai ateitis nėra aiški, tačiau
Jungtinės Valstijos išlieka Jūsų tvirta
partnerė ir ištikima draugė, tad XXI
amžiaus iššūkius mes pasitiksime
kartu.”

Visi skirstėsi su pakilia nuotai-
ka. Buvo žavu ir miela pamatyti li-
tuanistinės ,,Saulutės” mokyklos
vaikučius ir jaunimą deklamuojant,
skaitant ir dainuojant. Galima tik
pasidžiaugti matant naują, jauną
kartą tęsiant lietuviškas tradicijas,
puoselėjant lietuvių kalbą ir meilę
tėvų žemei Lietuvai. Ačiū tėveliams
ir mokytojams, ypatingai šauniai
mokyklos vedėjai S. Kungytei-Maks-
vytienei. Norintiems daugiau suži-
noti apie mokyklos veiklą vedėja
kviečia aplankyti ,,Saulutės” mokyk-
los tinklalapį www.saulute.com

Net keturios kartos šoko ,,Kepurinę” per Kovo 11 dienos minėjimą (iš k. į d.):
Donata Koverienė, Jolanta Kurševičienė, Aistė Zalepūgaitė ir Jurgita Sipa-
vičienė. Linos Vilialis nuotr.

St. Petersburg lituanistinės mokyklos
,,Saulutė" vadovė Sotera Kungytė-
Maksvytienė.

Elvyros Vodopalienės nuotr.



DRAUGAS, 2010 m. kovo 31 d., treçiadienis 5

Apsilankykite www.draugas.org

Pagaliau JAV Kongresas priėmė
sveikatos reformos įstatymą. Tik
dabar prasidės rimtas nagrinėjimas,
kiek visa tai kainuos. Valdžios kiše-
nės tuščios, deficitas baisiai didelis,
vis auga ir be sveikatos reformos iš-
laidų, kurios bus milijoninės. Bedar-
bių nemažėja. Sunku prognozuoti,

kaip viskas susiklostys. Tačiau viena
yra aišku, tai būdas, kuriuo valdžia ir
toliau viską finansuos. Nesvarbu, ar
Washington valdys asilų ar dramblių
partija, kaip apačioje paveiksliukai
rodo, mums vis tiek bus tas pats.

Donatas Januta
San Francisco, CA

JAV SVEIKATOS REFORMOS VAIZDAS
IŠ KITO TAŠKO

Neseniai „Draugo” dienraštyje
buvo gvildenami klausimai apie nau-
jąjį sveikatos draudimą JAV.

Skaitytojai turėjo galimybę susi-
pažinti su Algimanto Gečio, dviejų
dvasiškių, šeimos daktaro Andriaus
Kudirkos, MD mintimis. Paskutiniu
metu kalbėtasi su Rasa Kazlauskaite,
MD, Daliumi Kedainiu, MD ir sociali-
nėje srityje dirbančia Vilija Aukštuo-
liene. Aukščiau paminėti kalbėtojai
pritarė JAV prezidento Barack Oba-
ma norams įvesti sveikatos draudimą
didesniam gyventojų skaičiui. Nors
jie ir pritarė šiai pertvarkai, pažy-
mėjo, kad ji nėra tobula, kai tuo tar-
pu didžioji konservatyviai galvojan-
čios Amerikos visuomenės dalis šį
įstatymą palaikė keliu į socializmą.
Ar ne taip pat galvota, prezidentui
Franklin Roosevelt išleidus įstatymą

dėl socialinio senatvės draudimo? As-
menys, šiuo metu besinaudojantys
šiuo įstatymu, yra laimingi, nes turi
užtikrintas pajamas senatvėje. Gal
šis įstatymas nėra tobulas, bet jis yra
didelė parama vyresnio amžiaus žmo-
nėms.

V. Aukštuolienė priminė, kad
,,JAV yra vienintelė išsivysčiusi vals-
tybė pasaulyje, kuri neturi visuotino
sveikatos draudimo.” Ji mano, kad,
,,jei norime turėti sveikatos draudi-
mą, tai ir patys turime aktyviai prie
to prisijungti. Juk sveikata – bran-
giausias mūsų turtas. Jei sugebame
apdrausti savo mašiną ar namą, ko-
dėl nėra geros valios ir noro pasi-
rūpinti savo sveikatos draudimu?”

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

TIK KALBÈDAMIESI TAMPAME
IŠMINTINGESNI

2010 m. kovo 10 d. „Draugo” lai-
doje, 12 puslapyje, išspausdintas Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejaus
skelbimas, kviečiantis norinčius iš-
mokti margučių marginimo meno
atvykti į muziejų kovo 27 d. Prie skel-
bimo pridėtoje nuotraukoje margu-
čiai yra visai nepanašūs į lietuviškuo-
sius – vašku margintus ar skutinėtus,
tačiau jie labai primena ukrainietiš-
kus pysanki, margintus specialiu
įrankiu, vadinamu kistka.

Kodėl pasirinkta būtent ši nuo-
trauka, kai paskutinio Balzeko mu-
ziejaus leidinio viršelyje puikuojasi
gražūs, tikrai lietuviški margučiai? Ir
dar lietuviškame laikraštyje! Jei ma-
no susidaryta nuomonė šiuo atveju
yra klaidinga, būčiau dėkingas už pa-

aiškinimą.
Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Redakcijos pastaba. Kovo 10
d. ,,Drauge” išspausdintą margučių
nuotrauką paėmėme iš internetinio
puslapio (www.blogas.lt), kuriame be
kitų dalykų pateikti ir margučių mar-
ginimo būdai (nurodyti 4 – dažymas,
skutinėjimas, marginimas vašku ir
tapyba ant kiaušinių). Kadangi re-
dakcijos dar buvo nepasiekęs Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus žurnalo
numeris su nuostabiai gražiais mar-
gučiais, panaudojome nuotrauką iš
aukščiau nurodyto internetinio pus-
lapio. Dėkojame už pastabumą.

MARGUÇIÛ NUOTRAUKA ,,DRAUGE”
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

LONDON, CANADA

Metinis Kanados LB
susirinkimas

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Džiugusis Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dvidešimtmetis,
pareiškiant tautos ir valstybės valią
1990 m. kovo 11 d. 22 val. 44 minutę,
buvo paminėtas KLB Londono apy-
linkės metiniame susirinkime kovo
14 d., „Fairmont Lawn Bowling”
klubo jaukioje patalpoje, kur susi-
rinko 32 Kanados LB nariai. 

Kaip jau įprasta, tik laikinai nuo-
mojama patalpa buvo gražiai papuoš-
ta tautiniais motyvais ir simboliais,
suvenyriniais vietos spausdiniais,
juostomis, dar iš prieš nepriklauso-
mybinių metų, kai buvo prašoma
„Laisvės Lietuvai” („Freedom for
Soviet-occupied Lithuania”). Pir-
mininkas S. Keras ir A. Valaškevi-
čienė vedė minėjimą. Vicepirmininkė
Valaškevičienė pateikė išsamų, prieš
metus vykusio susirinkimo proto-
kolą. 

Revizijos komisijos ir iždo pra-
nešimai buvo labai patenkinami. Ka-
nados ir JAV vyriausybės, įklimpu-
sios į trilijonines skolas, galėtų pasi-
mokyti, kaip tvarkyti finansus. Tų
pranešimų paskatinta D. Chainaus-
kienė pasiūlė kelionei į IX Dainų
šventę užsakyti autobusą, skirtą no-
rintiems į ją vykti, ir pasiūlyti nemo-
kamą kelionę to pageidaujantiems.
Šis pasiūlymas paliktas spręsti naujai
į valdybą pakviestiems jaunimo atsto-
vams – Teresei Naruševičiūtei ir

Arūnui Paransevičiui – visiems pri-
tarus. IX Dainų šventėje be pripildy-
to „bebilietinio” autobuso iš Londono
bus dar ir daug daugiau norinčių
vykti (nors ne visiems dar suskubus
10 dol. KLB nario mokestį susimo-
kėti).

Jau ne pirmą kartą ir vėl visi
buvo pavaišinti nieko nekainavusiais
puikiais užkandžiais, skanumynais,
kava ir kt. Tiesiog pietūs! Katutės A.
Valaškevičienei ir ponioms! O kaip
nepaminėti Kovo 11-tajai pagerbti
„su meile” paruoštų dailių lanksti-
nukų, išdalintų dalyvaujantiems.
Katutės valdybai.

Kovo 14 d. lietuviai rinkosi į KLB Londono apylinkės metinį susirinkimą.
A. Valaškevičienės nuotr.
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Lietuviams ateityje teks dirbti
ilgiau ir sunkiau

Britai nenori mokèti už gimdançias 
ryt¨ europietes

Gyventojai turès grâžinti iki 25 milijonû litû�

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) – Po
50-ies metų Lietuvos visuomenė taps
viena seniausių Europos Sąjungoje
(ES), todėl ateityje išlaikytinių dalis
didės, pensijų sistema patirs vis di-
desnę įtampą, ir lietuviams teks dirb-
ti sunkiau ir ilgiau, teigia Vilniaus
universiteto (VU) mokslininkė.

VU Ekonomikos fakulteto dėsty-
toja Gindra Kasnauskienė spaudos
konferencijoje  teigė, jog pagal da-
bartines demografines prognozes
2060 metais Lietuvoje gyvens apie 2,5
mln. gyventojų, arba 781,000 mažiau
nei 2010 m. pradžioje.

Ji taip pat pažymėjo, jog viduti-
nis tuo metu Lietuvoje gyvensiančių
žmonių, įskaitant vaikus, amžius bus
vienas didžiausių ES ir sieks apie 51
metus, o numatomas Bendrijos vi-
durkis – 47 metai.

Pasak G. Kasnauskienės, turint
omenyje, kad 2008 m. vidutinis lie-
tuvių amžius buvo mažesnis už ES
vidurkį (40 metų), akivaizdu, jog ša-
lyje sparčiai daugėja vyresnio am-
žiaus žmonių, palyginti su kitomis
amžiaus grupėmis.

Mokslininkės teigimu, nuo 2008
iki 2060 m. 65 ir vyresnių Lietuvos
gyventojų skaičius išaugs nuo 16
proc. iki 35 proc., o 80-mečių ir ir vy-
resnių – nuo 3 proc. iki 12 pro.

2008 m., anot VU atstovės, 100-

ui darbingo amžiaus Lietuvos gyven-
tojų teko kiek daugiau nei 20 žmonių,
vyresnių nei 65 metų. 2030 m. šis
skaičius, jos teigimu, sieks apie 35, o
2060 m. – daugiau nei 65. Liūdnesnė
ateitis tarp 27 ES šalių laukia tik Slo-
vakijos ir Lenkijos.

,,Reikia įvertinti, kad yra tokios
demografinės jėgos, jos veikia tikrai
stipriai, ir tas poveikis turi būti nu-
matytas kalbant apie ateitį. Remian-
tis kitų šalių patirtimi, galima daryti
išvadą, kad neišvengiamai teks dirbti
ilgiau ir sunkiau”, – kalbėjo G. Kas-
nauskienė.

Pagrindine visuomenės senėjimą
galinčia stabdyti demografinės poli-
tikos kryptimi ji įvardijo gimstamu-
mo skatinimą, ekonomiką skatinan-
čią imigracinę politiką, pagyvenusių
darbuotojų skatinimą likti darbo rin-
koje. Vis dėlto, G. Kasnauskienės tei-
gimu, visuomenei teks prisitaikyti
prie gyventojų senėjimo, nes kitos iš-
eities esą nėra.

Vardindama gyventojų senėjimo
ekonominius padarinius ji išskyrė
darbo rinkos ,,susitraukimą”, dėl ku-
rio stinga darbo jėgos, o dirbantie-
siems tenka mokesčiai. Taip pat mi-
nėjo darbo našumo augimo sulėtėji-
mą, pensinių santaupų apimties di-
dėjimą ir dėl to kapitalui imlesnės
ekonomikos kūrimąsi.

,,Toyota” žada atsiñvelgti î klientû skundus

Sulaikytas Lietuvos pašto vadovas 

Atkelta iš 1 psl.
Prezidentės teigimu, šalies ūkio

atsigavimui svarbus ne tik ekonomi-
nis, bet ir politinis stabilumas. Val-
dančioji koalicija, pasak prezidentės,
turi imtis visų reikiamų priemonių
stabiliam, konstruktyviam ir rezulta-
tyviam Vyriausybės darbui užtikrinti.

Prezidentės ir premjero susitiki-
me taip pat aptarta būtinybė stiprinti

visas su finansiniais bei korupciniais
nusikaltimais kovojančias tarnybas ir
užtikrinti joms vienodas galimybes
naudotis duomenų bazėmis.

Susitikimo metu aptarta ir už-
sienio politikos įvykiai bei apibend-
rinti premjero viešnagės Maskvoje ir
prezidentės apsilankymo Europos va-
dovų taryboje rezultatai.

ES Komisija stiprina kovâ 
su prekyba žmonèmis

Tokijas, kovo 30 d. (ELTA) – Ja-
ponijos automobilių gamybos bend-
rovė ,,Toyota” pažadėjo greičiau
atsiliepti į klientų skundus dėl koky-
bės. Bendrovė surengė pirmą specia-
laus kokybės specialistų komiteto po-
sėdį. Šio komiteto nariai turės padėti
,,Toyota” išsaugoti gerą vardą po ma-
sinių automobilių atšaukimų ir skun-
dų dėl automobilių trūkumų.

,,Toyota” paskyrė vyriausiuosius
kokybės pareigūnus pagrindiniuose
regionuose, įskaitant Šiaurės Ameri-
ką, kuriuose kilo daugiausia proble-
mų dėl bendrovės gaminamų auto-
mobilių. Šie pareigūnai turės greitai
perduoti klientų skundus dėl kokybės
bendrovės pagrindinei būstinei. ,,To-
yota” taip pat pažadėjo kreiptis pa-
galbos dėl kokybės gerinimo priemo-
nių į nepriklausomus specialistus.

,,Klientų išklausymas yra svar-
biausias dalykas siekiant atgauti jų
pasitikėjimą”, – po kokybės komiteto
posėdžio sakė ‘Toyota’ prezidentas

Akio Toyoda. 
,,Toyota” skelbia, kad įkurtas ko-

kybės komitetas savo pirmą ataskaitą
paskelbs birželį. Taip pat paskelbta,
kad Nacionalinė aeronautikos ir kos-
moso administracija (NASA) bei JAV
nacionalinė mokslų akademija padės
,,Toyota” išsiaiškinti, kodėl Japonijos
bendrovės gaminamiems automobi-
liams kilo staigaus pagreitėjimo prob-
lemų, dėl kurių nuo praėjusių metų
spalio ,,Toyota” atšaukė daugiau nei
8 mln. automobilių. 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) – Be-
veik pusė apklaustų Lietuvos gyven-
tojų (44 proc.) teigia niekada nespor-
tuojantys, rodo nauja Eurobarometro
apklausa.

Visiškai nesportuojančių lietuvių
santykinai yra kiek daugiau nei kito-
se ES šalyse. Tyrimo duomenimis, 22
proc. lietuvių sportuoja dažnai, penk-
tadalis – retai. Tuo metu nuolat spor-
tine veikla teigė užsiimantys maž-
daug septintadalis šalies gyventojų.

Daugiau niekad nesportuojan-
čiųjų nei Lietuvoje buvo Lenkijoje,
Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje,
Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje.

Tuo metu lietuviai užėmė aštun-
tą vietą iš 27 ES šalių pagal aktyvu-
mą nuolat užsiimant ne sportu, o kita
fizine veikla, pavyzdžiui, vaikščio-
jimu pėsčiomis, važinėjimu dvira-
čiais, šokiais, darbais sode.

Pagal nuolatinių fizinės veiklos
mėgėjų dalį Lietuvą aplenkė kaimy-
nai latviai, užėmę pirmąją vietą šioje

lentelėje, taip pat danai, olandai,
vengrai, estai, švedai, slovėnai.

Dauguma lietuvių pripažino, kad
jų gyvenamoji vieta suteikia daug ga-
limybių būti fiziškai aktyviems, ir
daugiau nei pusė apklaustųjų teigė
nesutinkantys su tuo, kad jų nedo-
mina buvimas fiziškai aktyviais. Tie-
sa, 41 proc. atsakė sutinkantys su tei-
giniu, kad užuot sportavę, jie laisva-
laikiu mieliau užsiimtų kita veikla.

Lietuvos gyventojai, kaip ir dau-
guma kitų ES šalių atstovų, nurodė
negalintys sportuoti dažniau dėl lai-
ko stokos. Tuo metu dažniausiai prie-
žastimi, dėl ko lietuviai sportuoja,
nurodytas siekis pagerinti savo svei-
katos būklę (61 proc.).

Lietuvos gyventojai išsiskyrė tuo,
jog dažniau nei dauguma kitų ES ša-
lių atstovai nurodė, kad sportas jiems
yra pramoga. Apklausos autoriai at-
kreipia dėmesį, jog Lietuvoje yra be-
ne mažiausia sporto, sveikatingumo
klubų.

Vilnius, kovo 30 d.  (Lietuviams.
com) – Europos Komisija pasiūlė nau-
jas nuostatas, kad sustiprintų kovą
su prekyba žmonėmis. Priėmus nau-
jąjį pasiūlymą bus lengviau kovoti su
šiuolaikine vergove, nes bus nuosek-
liau taikomos nusikaltimus ir baus-
mes reglamentuojančios nacionalinės
nuostatos, teikiama didesnė pagalba
aukoms ir imamasi griežtesnių prie-
monių siekiant baudžiamojon atsa-
komybėn patraukti prekyba žmo-
nėmis užsiimančius nusikaltėlius.

„XXI amžiuje moterys ir mergai-
tės neturėtų patekti į seksualinę ver-
giją, su vaikais neturėtų būti blogai
elgiamasi, jie neturėtų būti mušami,
verčiami elgetauti ir vagiliauti, o jau-
nuoliai neturėtų būti priversti dirbti
baisiomis sąlygomis už varganą už-
mokestį”, – sakė už vidaus reikalus
atsakinga Komisijos narė C. Malmst-

röm.
Tarptautinės darbo organizacijos

duomenimis, pasaulyje yra bent 2,45
mln. žmonių, prekybos žmonėmis au-
kų, dirbančių priverstinį darbą. Dau-
guma prekybos žmonėmis aukų iš-
naudojamos priverčiant verstis pros-
titucija arba dirbti juodžiausią darbą.
Manoma, kad kasmet su tikslu par-
duoti į ES atvežami arba ES teritori-
joje parduodami keli šimtai tūkstan-
čių žmonių.

Komisija pasiūlė ES nuostatas,
kurių laikantis ES valstybės narės
būtų įpareigotos veikti trijose srityse:
traukti baudžiamojon atsakomybėn
prekyba žmonėmis besiverčiančius
nusikaltėlius, apsaugoti aukas ir
užkirsti kelią nusikaltimams. Be to,
Komisija greitai žengs žingsnius, kad
paskirtų žmogų, atsakingą už kovą
su prekyba žmonėmis.

Vilnius, kovo 30 d. (Delfi.lt) –
Britanijos mokesčių mokėtojai moka
milijonus svarų už migrančių gimdy-
mą Rytų Europos ligoninėse, rašo
express.co.uk. Tam pagrindą padėjo
2007 metais priimta Europos Sąjun-
gos schema, pagal kurią NHS (Na-
tional Health Service) privalo apmo-
kėti Jungtinėje Karalystėje (JK) gy-
venusių ir dirbusių migrančių moti-
nystės išlaidas, net jei jos grįžo namo.

Anot tinklalapio, moterų, kurios
naudojasi šia galimybe, skaičius pas-
taruoju metu itin išaugo – pernai mo-
kesčių mokėtojai turėjo joms sumo-
kėti 2 mln. svarų sterlingų. Mokesčių
mokėtojų sąjungos atstovas Matthew
Elliot piktinosi, kad sunkiai dirban-
čios britų šeimos privalo apmokėti vi-
sos Europos sąskaitas.

M. Elliot sakė: „NHS sukurta
tam, kad tausotų šios šalies gyvento-
jų sveikatą, o ne tam, kad finansuotų
sveikatos turizmą visoje Europoje.
Atrodo, kad ką migrantai benorėtų

daryti, mokesčių mokėtojai privalo
tai apmokėti.”

„Nesąžininga versti žmones fi-
nansuoti tokius gyvenimo būdo
sprendimus, kai NHS yra nepajėgi
nupirkti gyvybiškai svarbių vaistų ki-
tiems ligoniams”, – pridūrė jis.

Šešėlinis sveikatos ministras Sty-
ven O’brien sakė: „Svarbu tai, kad
NHS teikia nemokamas paslaugas vi-
siems JK, tačiau tai neturėtų būti ta-
patinama su nemokama sveikatos pa-
galba užsienyje tiems, kurie į JK at-
važiuoja tik laikinai. Stebina tai, kad
Gordon Brown ramiai leidžia patei-
kinėti sąskaitas tėvams, kurie „apsi-
pirkinėja” Europos Sąjungos sveika-
tos sistemoje, pateikdami sąskaitas
britų mokesčių mokėtojams. Negali-
me to tęsti.”

Pernai 1,228 JK gyvenusių būsi-
mų motinų, iš kurių pusė yra lenkės,
grįžo namo gimdyti pagal E112 sche-
mą. NHS už kiekvieną priimtą gim-
dymą kitai šaliai sumoka 1,600 svarų.

Beveik pusè lietuviû niekada nesportuoja 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) – Kovo
30 d. dėl įtarimų prievartavus turtą
ir ketinimo sukčiauti sulaikytas Lie-
tuvos pašto generalinis direktorius
Andrius Urbonas turėtų netekti šių
pareigų. Susisiekimo ministras Eli-
gijus Masiulis žada prašyti Lietuvos
pašto valdybos nušalinti sulaikytąjį
direktorių.

Pasak prokuratūros, A. Urbonas
įtariamas dėl turto prievartavimo ir
ketinimo sukčiauti, bet galimi nusi-
kaltimai esą nesusiję su Lietuvos paš-
to veikla – jie susiję su individualia A.
Urbono veikla.

,,Jam yra pareikšti du įtarimai
pagal keturis nusikalstamos veikos
epizodus, vienas – dėl turto prie-

vartavimo ir trys – dėl ketinimo suk-
čiauti”, – sakė Vilniaus apygardos
prokuratūros atstovas spaudai Gin-
taras Stalnionis.

Pasak jo, A. Urbonas yra organi-
zuotos grupės organizatorius. Proku-
ratūros atstovo teigimu, praėjusį mė-
nesį buvo sulaikyti ir suimti dar du
įtariamieji.

Premjeras A. Kubilius teigė turįs
duomenų, kad A. Urbonas galėjo nu-
sikalsti dar prieš tapdamas Lietuvos
pašto vadovu. ,,Turiu duomenų, kad
tai siejama su veikla iki 2006–2007
metų, veiksmais dar iki jam tampant
Lietuvos pašto direktoriumi”, – sakė
premjeras.
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BRIUSELIS
Tarptautinė kriminalinės polici-

jos organizacija Interpolas pasiūlė
suteikti visapusę pagalbą Rusijos
teisėtvarkos atstovams tiriant Mask-
vos metro surengtus teroro išpuolius.
Lione įsikūrusios organizacijos pa-
reiškime pažymima, kad Interpolas
galįs 18-oje šalių padidinti teroro
grėsmės laipsnį, paskelbdamas vieną
iš savo ,,spalvotų” perspėjimų. 

BERLYNAS
Katalikų Bažnyčia Vokietijoje

atidarė telefono ,,karštąją liniją”
žmonėms, nukentėjusiems nuo dva-
sininkų seksualinio priekabiavimo,
praneša BBC naujienų svetainė. Jau
keli šimtai žmonių pareiškė, kad
vaikystėje, nuo šeštojo dešimtmečio
iki devintojo dešimtmečio, patyrė
katalikų dvasininkų seksualinį prie-
kabiavimą. Skandalingų kaltinimų
vietos dvasininkams jau pareikšta
dviejuose trečdaliuose Vokietijos
vyskupijų. Šalies Katalikų Bažnyčios
vadovas paskelbė savo atsiprašymus
priekabiavimo aukoms. 

ŽENEVA
Nepriklausoma specialistų grupė

tirs Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) veiksmus kilus kiaulių gripo
pandemijai. To priežastis – didėjanti
kritika organizacijos atžvilgiu. Ji, be
kita ko, kaltinama sutirštinusi H1N1
viruso pavojų. Kiti kritikai kalba apie
pernelyg glaudžius PSO ryšius su
tarptautinėmis farmacijos bendro-
vėmis. Organizacija tai neigia. PSO
duomenimis, H1N1 virusas pasaulyje
nusinešė beveik 17,000 gyvybių.

SEULAS
Mirė Pietų Korėjos kariuomenės

naras, kuris šalies karinio laivo nu-
skendimo vietoje ieškojo gyvų žmo-
nių, praneša BBC. Naras sąmonę pra-
rado apieškodamas ,,Cheonan” kari-
nio laivo, kuris po mįslingo sprogimo
kovo 26 d. nuskendo Geltonojoje jū-
roje, nuolaužas. Gelbėtojai šiuo metu
bando patekti į nuskendusį laivą,
kuris po sprogimo lūžo į dvi dalis. Be

žinios dingusiais laikomi 46 jūreiviai.
Pareigūnai mano, kad laivas galėjo
užplaukti ant Šiaurės Korėjos minos.

TEHERANAS
Amerikiečių Bagramo karinių

oro pajėgų bazė prie Kabulo buvo
apšaudyta tuo metu, kai joje lankėsi
JAV prezidentas B. Obama, pranešė
Irano televizijos kanalas ,,Press-TV”,
remdamasis informacija, gauta iš Af-
ganistano valdžios. Oficialūs asme-
nys pranešė, kad į oro pajėgų bazę
buvo paleistos trys raketos. Jos spro-
go ant kilimo ir tūpimo tako. Per
apšaudymą niekas nenukentėjo, ta-
čiau talibų atstovas pareiškė, kad
puolimas buvo surengtas tuo metu,
kai B. Obama jau vyko iš bazės. Ta-
libano judėjimas prisiėmė atsakomy-
bę dėl šio puolimo. 

NEW YORK
Dėl teroro išpuolių Maskvos

metro sustiprinta apsauga New York
požeminiame transporte. Čia, sie-
kiant užtikrinti didesnį saugumą,
prasidėjo operacija ,,Fakelas” (,,Ope-
ration Torch”), per kurią metro sto-
tyse budi operatyvinio reagavimo
tarnybos kariai, praneša agentūra
,,Associated Press”. Daugelyje metro
stočių, kur susitelkia daugiausia
keleivių, budi gerai ginkluoti spe-
cialiojo būrio kariai, o kinologai
pasirinktinai apžiūri keleivių daik-
tus.

* * *
Vienas JAV neonacis prisipažino

2008 m. rudenį su savo bendru
planavęs išpuolį prieš tuometinį kan-
didatą į prezidentus B. Obama. 21 m.
Daniel C. Tenesi valstijos teisme pri-
pažino savo kaltę. Jaunas vyras taip
pat prisipažino apšaudęs vienos af-
roamerikiečių bendruomenės baž-
nyčią Tenesyje. Jam gresia iki 75 me-
tų kalėjimo. Dvejais metais jaunesnis
Daniel C. bendrininkas Paul S. apie
ketinimus pasikėsinti į B. Obama
prisipažino jau sausį. Jam gresia iki
10 metų kalėjimo. Tačiau jų planai,
JAV žinybų duomenimis, tikros grės-
mės būsimam prezidentui nekėlė.

* * *
Devyni asmenys, priklausantys

radikaliai JAV krikščionių milicijos
grupuotei, apkaltinti sąmokslo ren-
gimu. Jie įtariami ketinimu nužudyti
policijos pareigūnus ir paskelbti karą
Jungtinėms Valstijoms, skelbia BBC.

N. Sarkozy sprogdinimus Maskvoje
prilygino Rugsèjo 11-sios išpuoliams

New York, Maskva, kovo 30 d.
(BNS) – Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy kalbėdamas New
York paragino tarptautinę bendruo-
menę palaikyti Rusiją po dviejų
mirtininkių sprogdintojų išpuolių
Maskvos metro, per kurias žuvo 39
žmonės.

Pasak Prancūzijos vadovo, šie
išpuoliai niekuo nesiskiria nuo 2001
m. rugsėjo 11 d. įvykdytų teroro iš-
puolių prieš Jungtines Valstijas, nu-
sinešusias beveik 3,000 žmonių gy-
vybių.

Kaip pažymi apžvalgininkai, nė-
ra neįprasta, kad Vakarų šalies vado-
vas tiesiogiai lygintų Rugsėjo 11-ąsias
išpuolius ir sprogdinimus Maskvoje,
kurie buvo įvykdyti kovo 29 d.

Vakarų šalys ne kartą smerkė
sprogdinimus ir kitus teroro išpuo-
lius Rusijoje, kurių daugelis siejami
su Šiaurės Kaukaze veikiančiais
sukilėliais, ypač čečėnų kovotojais.

Tačiau jos taip pat griežtai
kritikavo Rusijos pastaruosius 15
metų vykdytas kampanijas prieš
sukilėlius Čečėnijoje ir kitose musul-
moniško Šiaurės Kaukazo vietose,
per kurias žuvo dešimtys tūkstančių
civilių gyventojų, o dar tūkstančiai
dingo be žinios arba buvo kankinami.

Tuo tarpu Rusijos ministras
pirmininkas Vladimir Putin vadina
teisėsaugos tarnybų garbės reikalu
surasti teroro išpuolių, įvykdytų
Maskvos metro, bendrus ir organiza-

torius.
Rusijos sostinės milicijos vidaus

reikalų skyriuose buvo išplatintos
dviejų mirtininkių ir trijų jų bend-
rininkų, padėjusių joms įvykdyti
kruvinus išpuolius metro, nuotrau-
kos.

,,Yra visas pagrindas manyti, kad
teroristai gyveno kelias dienas Mask-
voje arba artimajame Pamaskvyje,
prieš įvykdydami teroro išpuolius”, –
pridūrė šaltinis. 

Ankara, kovo 30 d. (BNS) –
Turkijos ministras pirmininkas Re-
cep Tayyip Erdogan pareiškė esąs
patenkintas susitikimu su Vokietijos
kanclere Angela Merkel. Pokalbis
buvo ,,neįtikėtinai sėkmingas”, sakė
jis. Susitikime pavyko išspręsti ginčą
dėl turkiškų gimnazijų Vokietijoje,
praneša agentūra AFP.

Po pradžioje priešiškos nuostatos
A. Merkel pareiškė neprieštaraujanti
turkiškoms mokykloms Vokietijoje,
jei tai nereiškia, kad turkų mokslei-
viai apleis vokiečių kalbos mokymąsi.

Tačiau Turkijos narystės Euro-
pos Sąjungoje klausimu A. Merkel ir
R. T. Erdogan nuostatų suartinti ne-
pavyko. Kanclerė siūlo Turkijai ,,pri-

vilegijuotą partnerystę”, o ne visa-
vertę narystę, su kuo Ankara nesu-
tinka. Susitikime taip pat buvo kal-
bama apie Turkijos reikalavimą pa-
naikinti vizų režimą turkams, vyks-
tantiems į Vokietiją. A. Merkel pa-
siūlė vokiečiams ir turkams bendra-
darbiauti šia tema.

Vokietijos kanclerė taip pat ne-
sugebėjo įtikinti Turkijos ministro
pirmininko, kad būtina spausti Iraną
ir priversti jį sustabdyti branduolinę
programą. Bendroje spaudos konfe-
rencijoje Turkijos premjeras priminė
,,seną Turkijos ir Irano draugystę” ir
pareiškė, kad būtina ieškoti ,,diplo-
matinių būdų” Irano branduolinei
problemai išspręsti.

Turkijos premjeras susitikimâ su A. Merkel
pavadino ,,neîtikètinai sèkmingu”

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais) ARTIMIEJI RYTAI

JAV

EUROPA

AZIJA

Rusija gedi žuvusiųjų. Reuters nuotr.

Turkijoje viešinti A. Merkel apsilankė Mėlynojoje mečetėje Stambule. 
EPA nuotr.
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DALIA KAVALIAUSKIENÈ

Radvilos – Lietuvių kilmės didi-
kų giminė, iškilusi XVI a., Lietuvos
didikų gyvenime vyravusi iki pat
XVIII a. pabaigos. Radvilos – viena iš
galingiausių LDK didikų giminių,
kurios įtaka politiniam ir kultūri-
niam Lietuvos ir Lenkijos  gyvenimui
buvo didžiulė. Lietuvoje Radvilų pa-
likuonių nėra, o štai Čikaga gali di-
džiuotis viena Radvilų atstove Ann
Radvila. Ji šiais metais švečia gar-
bingą 100 metų jubiliejų.

Radvilos Lietuvos didikai

Nuo 1547 m. Radvilos turėjo Ro-
mos imperijos kunigaikščių titulą.
XVI a. šioje giminėje buvo 17 vyrų ir
17 moterų, XVII a. – 42 vyrai ir 25
moterys, XVIII a. – 48 vyrai ir 35 mo-
terys, XIX a. – 48 vyrai ir 35 moterys
ir XX a. – 33 vyrai ir 47 moterys. Iš vi-
so – 344 nariai. 18 šios šeimos narių
yra gimę po Antrojo pasaulinio karo
(iki 1990 m.). Visi jie išsiblaškę po vi-
są pasaulį (Rytų Europoje ir Lietu-
voje jų nežinoma). Radvilų giminei
jos klestėjimo laikotarpiu turtais ne-
buvo lygios Europoje. Radvilos valdė
23 pilis, 426 miestus ir miestelius,
2,032 dvarus, 10,053 kaimus. Jie tu-
rėjo atskirą kariuomenę, kuri kartais
būdavo pajėgesnė už viso krašto ka-
riuomenę. Radvilų giminė Lietuvai
davė daug žymių, iniciatyvių, ener-
gingų vyrų, gerų karvedžių ir valsty-
bės veikėjų. Iš Radvilų giminės Lie-
tuva susilaukė 37 vaivadų, 22 mi-
nistrų, nemažai kanclerių, iždininkų,
etmonų, maršalkų, 3 vyskupų, 1 kar-
dinolo. 

Iš visos Radvilų giminės žymiau-
sias buvo Mikalojus Radvila Juodasis
(1515–1565). Jis ne tik užėmė svar-
biausius valstybės postus – buvo
LDK kancleris ir Vilniaus vaivada bei
Livonijos vietininkas, bet ir faktiška-
sis Lietuvos valdovas, nevainikuotas
karalius. Jis artimai bendravo su ka-
raliumi ir veikė jo politiką. Radvilos
buvo labai išsilavinę. Jie mokėsi žy-
miausiuose Europos universitetuose,
rašė lotynų kalba, išmanė antikinę
teisę ir literatūrą. Garsėjo ir kaip geri
karo vadai. Radvilos gynė LDK su-
verenumą ir teritorijos vientisumą. 

Giminystę su Radvilomis
atrado dukra 

Prieš pusantrų metų apie vieną
šios garsios giminės palikuonių, Ann
Radvila-Grimmer, gyvenančią Čika-
gos šiauriniame priemiestyje Glen-

coe, jau buvo rašyta JAV lietuvų
spaudoje. Gaila, kad Lietuvos istori-
kai nesusidomėjo šia labai įdomia ir
šviesaus proto moterimi, kuriai šiais
metais vasario 17 d. sukako labai gra-
žus jubiliejus – 100 metų. 

Ann Radvilos-Grimmer abu tėvai
– Rokas Radvila ir Ana Petraitytė, gi-
mę Lietuvoje,  susitiko ir sukūrė šei-
mą jau gyvendami Amerikoje. Labai
įdomi Ann biografijos detalė yra ta,
jog ir jos tėvas, ir motina turi Radvilų
giminės kraujo. Apie tai liudija jos
dukros Margo ir moterį prižiūrinčios
lietuvės Raimondos Daras surinkti
giminystės dokumentai, kruopščiai
saugomi Radvilos namuose. Tiesa,
pati Ann savo gyvenime nelabai do-
mėjosi savo garsiais protėviais. Tai
atrado jos dukra, kuri laisvalaikiu
buvo pradėjusi domėtis savo giminės
kilme, o į Ann namus senolei padėti
atvykusi Raimonda suprato, kad mo-
teris turi gana gerai Lietuvoje žino-
mus protėvius.

Paveikslais nukabinėtos 
visos namo sienos

Ann namų sienos nukabinėtos
jos tapytais paveikslais, buvusio jos
talento liudininkais, kurie stebina
savo spalvomis, atlikimo būdu ir
kompozicija – tereikia prisiminti, kad
Antrojo pasaulinio karo metu bet
kokia moteris, kuri siekė studijuoti,
buvo tarsi balta varna. Anna pasako-

Šimtametė Radvilų palikuonė gyvena Čikagoje
jo, kad  Chicago Art Institute, kur ji
mokėsi, dėstytojai į ją žiūrėjo labai
atsargiai ir sakė, kad jokių galimybių
pasiekti pripažinimo nėra, vien todėl,
kad ji moteris. Tiesa, vienas profeso-
rius prisipažino, kad jos tapybos bū-
das labai vyriškas ir stiprus, bet
ateities meno pasaulyje jai taip pat
nežadėjo. Reikia pasakyti, kad Ann
paveikslai tikrai pasižymi drąsa,
potėpio griežtumu, moderniškumu
(kažkiek primena Pablo Picasso
kūrybą), ir sunku patikėti, jog visi jie
sukurti prieš gerą pusšimtį metų.

Studijuoti meną jauną merginą
skatino jos mama, kuri pati būdama
neturtinga, bet matydama dukters
gabumą rankdarbiams, dailei, kiek
galėjo stengėsi, kad dukra būtų pri-
imta į pačią geriausią aukštąją meno
mokyklą. 

Ann sakė neparduodanti savo pa-
veikslų, nes jie jai per daug brangūs,
ir ji nori, kad iki jos gyvenimo pabai-
gos paveikslai ją suptų ir primintų jos
jaunystę. Su gailesčiu moteris prisi-
mena, kaip jos patėvis pusvelčiui par-
davė kelis jos nutapytus paveikslus,
nes šeimai tada labai reikėjo pinigų.
,,Per daug širdies ir darbo į juos buvo
įdėta, kad būtų galima taip pigiai juos
atiduoti”, – sako senolė. 

Be paveikslų tapymo Ann rašė
eilėraščius, kuriuos ji pati iliustruo-
davo grafikos darbais. Kai sveikata
nebeleido aliejumi tapyti didelių pa-
veikslų, ji ėmėsi pieštuko, tušo ir po-
ezijos.

Skurdi ir sunki vaikystė

Senolė pasakojo, kad kai buvo vi-
sai maža, labai norėjo pamatyti tuos
žmones, kurie yra labai maži ir gyve-
na toli. Mažoji Ann nesuprato, kad
tai tik perspektyva: kuo toliau žmo-
nės yra, tuo mažesni jie atrodo, o
priėjus artyn, pasirodo, kad jie tokie
pat dideli, kaip ir šalia gyvenantys.
Vieną kartą mergaitė patraukė ieš-
koti tų mažų žmonių ir pasiklydo
miške, kur jai vos neįkando gyvatė. 

Ann daug pasakojo apie savo
vaikystę, kaip ji augo siuvėjos ir ang-

lies kasyklos darbininko šeimoje. Mo-
ters vaikystė buvo skurdi ir dažnai al-
kana. Su skausmu Ann prisipažino,
kad jai buvo pavydu, kai mokykloje
turtingesnių šeimų vaikai valgydavo
saldainius, todėl grįžusi namo atsi-
pjaudavo lietuviškos duonos kriaukš-
lę, pamirkydavo ją į vandenį, pabars-
tydavo cukrumi ir valgydama ją įsi-
vaizduodavo, kad tai saldainis.

Kūryba mergaitė užsiėmė jau
vaikystėje, kai jai užsinorėjo naujos
suknelės, bet nebuvo pinigų jai nu-
pirkti. Iš seno savo išaugtinio dra-

bužio prisiuvusi naujos medžiagos
detales ir jį išsiuvinėjusi karoliukais
pasigamino labai gražią ilgą suknelę,
kuri nustebino net jos mamą – profe-
sionalią siuvėją. 

Paklausta, koks jos ilgo gyveni-
mo receptas, Ann šypsosi: ,,Reikia
būti geru žmogumi ir mylėti Dievą.”
Nepaisant sunkios vaikystės, šim-
tametė Ann dar ir šiandiena puikiai
mato be akinių, kiekvieną dieną daro
mankštą, tam, kad nesustingtų rau-
menys. Tiesa, ji nebevaikšto, bet kė-
dėje, prižiūrima padėjėjos, keliauja po
savo namus. 

Šiais metais vasario 17 d. Ann Ra-
dvilas sukako 100 metų.

(Iš kairės) Ann tėvas Rokas Radvilas, Ann Radvilas, brolis Charly, motina Ana
Petraitytė-Radvilas.

Ann Radvilas autoportretas.

Ann Radvilas grafikos darbas.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

PASLAUGOS

Accounting
Income TAX Consulting

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Sutuoktinių pora ieško nebran-
giai išsinuomoti vieno miegamojo
butą Naperville ar aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 224-766-9067.

SIÙLO DARBÂ

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Malvina Klivecka, gyvenanti Woodhaven, NY, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Labai ačiū už paramą.

Aldona R. ir Arnold J. Chesna, gyvenantys Melrose Park, IL,
skaitys  „Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojai dienraščio leidybai pa-
aukojo ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Dana Elsbergas, gyvenanti Prospect Heights, IL, pratęsė prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Į V. Alanto gyvenimą netikėtai
atėjusi nepriklausomos Lietuvos ka-
rininko dukra, kaunietė Irena buvo
neseniai baigusi „Saulės” mergaičių
gimnaziją. Laimingą jos šeimos gyve-
nimą jau buvo spėjusi sujaukti pirmo-
ji bolševikų okupacija: Irenos tėvą
majorą Feliksą Baleišį suėmė ir iš-
vežė į Sibirą su kitais trim šimtais ka-
rininkų 1941 m. birželio 13–14 dieno-
mis. Jos su mama Eugenija išliko.
Tik po daugelio metų Irena sužinojo,
kad tėvas nuo bado, šalčio ir sunkaus
darbo mirė Norilske dar 1942 m. lap-
kričio 12 d.

Irena visada mylėjo knygą ir dar
būdama gimnaziste buvo įsitikinusi,
kad rašytojai, meno žmonės – ypatin-
gi, žavūs savo paslaptingumu, lyg ir
ne šios žemės gyventojai. Tačiau ji
niekada nesvajojo tapti rašytojo žmo-
na. Tiesiog likimas taip lėmė, kad ne-
tikėtai atsidūrė šalia asmenybės, ku-
rios vardą jau žinojo, ir kuris iki tol
buvo įdomus tik kaip kūrėjas.

Irenos meilė knygai taip pat
neatsitiktinė. Regis, dėl šito didžiausi
nuopelnai priklauso kraštui, kuriame
ji vaikystėje praleisdavo daug laiko.
Jos tėvas buvo gimęs ir augęs prie
Svedasų, ant Daugiaragio ežero kran-
to. Kadangi ir gyvenant Kaune tėvai
turėjo didelį ūkį, ten Irena praleisda-
vo visas vasaras. Gražiausi gimna-
zistės prisiminimai – iš Svedasų –
Vaižganto gimtinės, kuri buvo kitoje
pusėje ežero. Taip likimas sudėliojo,
kad ir jai, kaip V. Alantui, Vaižgantas
tapo mylimiausiu rašytoju. 

Kad pirmąsyk gyvenime įsimy-
lėjo, tai buvo taip akivaizdu. Iš pra-
džių net nesuprato, kas darosi. Buvo
taip lengva, gera, nežemiška, jog lyg
kokiai paukštei norėjosi skraidyti. 

– Išgyventi tokius jausmus –
tikra Dievo palaima, – ir prabėgus še-
šiems dešimtmečiams, sakė I. Alan-
tienė.

Ji iki šiol įsitikinusi, kad tikroji
meilė aplanko tik vieną kartą gyve-
nime. Ir V. Alantas buvo tos nuo-
monės, jog tokia stipri ir tikra meilė
būna tik viena. Taip, gali tau patikti
ne vienas žmogus, gali net susižavėti,
bet tikrai mylėti gali tik vieną kartą
ir tik vieną žmogų.

Šia subtilia tema I. Alantienė,
gyvendama Detroite, yra diskutavusi
ir su žinomu psichologu dr. Justinu
Pikūnu, įrodinėjusiu, kad žmogus
įsimyli bent penkis kartus gyvenime.
Regis, jos žodžiai privertė moksli-

ninką pervertinti savo tvirtinimus.
Įdomiausia, kad gruodžio penk-

toji Alantų šeimoje visus tuos bendro
gyvenimo dešimtmečius buvo pati
brangiausia šventė. Nors didžiąją
meilę lydėjo labai daug skausmo ir
išbandymų, einant sunkiais išvietin-
tųjų keliais, tačiau ji pasirodė stipres-
nė už viską. 

Lygindama Elenos ir Vytauto
santuoką, Irena sakė, jog jų santykiai
buvę visai kitokie.

Atvirumo valandėlę I. Alantienė
prisipažino, kad įsimylėjusi būsimą
gyvenimo draugą iškart ir iki ausų.
Mačiusi jame šaunų karalaitį, kuris
atjojo baltu žirgu ir užbūrė. Tarp
svarbiausių jų gyvenimo datų – ir pir-
mųjų Naujųjų metų sutikimas Dailės
muziejuje Vilniuje, kai jiedu, nejusda-
mi žemės po kojom, šoko tarp įspū-
dingų portretų. Muziejaus direkto-
rius, sukvietęs savo artimiausius bi-
čiulius į pokylį, surengė nežemišką
šventę.

Gyvenant užatlantėje abu dažnai
prisimindavo kartu praleistus metus
Vilniuje. Vilnius visiems laikams tapo
jų meilės miestu.

Rytais V. Alantas, šiek tiek palin-
kęs į priekį, rankose nešdamasis
portfelį, skubėdavo į teatrą. Tą port-
felį dabar galima pamatyti jo vardo
muziejuje Sidabrave. Anot artimų ra-
šytojo bičiulių – poeto, meno kritiko
ir istoriko Aleksio Rannit ir prelato
Juozo Prunskio, V. Alantas atrodyda-
vęs kaip tikras diplomatas. Irenos
liudijimu, tai labai taiklūs pastebėji-
mai. Juos po daugelio metų tie patys
bičiuliai ne sykį yra kartoję susiti-
kimų Chicagoje ar New Havene me-
tu.

Gyvendamas Vilniuje su arti-
miausiais bičiuliais mėgo palošti pro-
feransą. Šitoje draugėje visada būda-
vo geriausio jaunystės laikų bičiulio
K. Meškausko brolis Germantas ir
poetas bei prozininkas Petras Ba-
bickas. Su pastaruoju gan artimi bu-
vo ir jam apsigyvenus Pietų Ameri-
koje: P. Babickas labai sunkiai ver-
tėsi, Vytautas bandė padėti, nors ir
pats vos išsilaikė.

Vytautas ir Irena mėgdavo vaikš-
tinėti Neries ir ypač Vilnelės pakran-
tėmis. „Ten buvo toks mažas tiltelis,
ant kurio ilgai stovėdavom bežiūrė-
dami į tekančios Vilnelės vandenį,
kuris nunešdavo mūsų mintis ir jaus-
mus į Nemuną, Kuršių marias, į
Baltiją”, – praėjus pusei šimtmečio,
pasakojo I. Alantienė.

V. Alantas visada buvęs elegan-
tiškas ir taktiškas. Mylimą moterį
žavėjo jo santūrumas, paslaptingu-
mas, net šyptelėjimas, kuriame būda-
vo šiek tiek ironijos.

Anot Irenos, į jos atvirumus ir
patirtus pergyvenimus vis dėlto ne
visada sulaukdavusi Vytauto atsivė-
rimų. Tačiau jo santūrumą priimdavo
kaip savaime suprantamą. O kai
surasdavo laiko ilgesniam pokalbiui,
neretai sakydavo, kad Irena turėjusi
tapti arba žurnaliste, arba... šnipe.
Žurnaliste – tikriausiai todėl, kad
domėjosi viskuo, net ir politika. 

– O dėl šnipės tai aš kažkaip
nujausdavau, kas ir kaip, – kiek
paslaptingai reziumavo I. Alantienė.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 2
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Užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo
lietuviškų tekstų konkurso 
,,Mano Lietuva” nuostatai 

Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija skelbia lietuviškų
tekstų konkursą „Mano Lietuva”,
kuriame kviečia dalyvauti užsienio
lie tuvius – vaikus ir jaunimą.

Šie nuostatai reglamentuoja kon -
kurso tikslus, rengėjus, organizavimo
tvarką, finansavimą ir dalyvių apdo -
vanojimą.

Tikslai ir uždaviniai 

Konkursas skiriamas Kovo 11-
osios – Lietuvos Nepriklausomybės
at kūrimo dvidešimtosioms meti -
nėms.

Juo siekiama skatinti tautiečius
aktyviai mąstyti apie Lietuvos valsty-
bei reikšmingą sukaktį, suteikti ga-
limybę jų kūrybinei saviraiškai, stip -
rinti tautinę ir pilietinę savimonę, ry -
šius su Tėvyne Lietuva, puoselėti lie -
tuvybės dvasią.

Konkursu skatinama aktyviai
vartoti lietuvių kalbą kitakalbėje
aplinkoje, mokyti ir mokytis lietuvių
kalbos užsienio lietuviškose mokyk-
lose.

Konkurso organizavimas

Konkursą organizuoja Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministe -
rijos Užsienio lietuvių departamen-
tas.

Konkurse gali dalyvauti užsienio
lietuviai – vaikai ir jaunimas nuo 6
iki 21 metų amžiaus.

Darbai bus vertinami pagal am -
žiaus grupes: 6–9 m., 10–13 m., 14–17
m. ir 18–21 m.

Konkursui teikiami įvairaus žan -
ro (rašiniai, esė, apžvalgos, interviu,
eilėraščiai ir kt.) originalūs lietuviški
tekstai tema „Mano Lietuva”.

Kiekvienas dalyvis gali pateikti
po vieną darbą.

Tekstas neturi viršyti vieno A4
for mato lapo (galima rašyti ant abie -
jų lapo puslapių).

Konkurso pradžia – 2010 m. kovo
10 d., pabaiga – 2010 m. rugsėjo 31 d.

Konkursui siunčiamas darbas
privalo turėti informacinę etiketę,
ku rioje autoriaus būtų nurodyta (siū -
loma informaciją pateikti teksto
pradžioje):

autoriaus vardas, pavardė, am -
žius, kūrinio žanras ir pavadinimas;

ryšiai – adresas, telefonas, el.
paštas;

lankančių užsienio lietuvių švie -
ti mo įstaigą – įstaigos pavadinimas ir
mokytojo vardas, pavardė.

Darbus prašome siųsti paštu iki
2010 m. rugsėjo 30 d. imtinai adresu:

Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos, Užsienio lietu-
vių departamentui, Konkursui „Ma-
no Lietuva”, J. Tumo-Vaižganto g. 2,
LT-01511 Vilnius, Lietuva.

Darbai, gauti po nurodytos datos,
nebus vertinami.

Darbus vertins LR užsienio rei -
kalų ministro įsakymu patvirtinta
ko misija.

Tekstų vertinimai: te mos atsklei-
dimas, kalbos logiškumas, taisyklin-
gumas, tikslumas, aiškumas, vaizdin-
gumas, gyvumas, glaustumas, turinio
originalumas ir savitumas.

Darbai dalyviams nebus grąžina-
mi. Pateikdamas darbą konkursui da -
lyvis neatlygintinai perleidžia kon -
kurso organizatoriui visas autoriaus
turtines teises į konkursui pateiktą
kū rinį, įskaitant, tačiau neapsiribo-
jant: teise atgaminti kūrinį bet kokia
forma ar būdu, išleisti, versti į kitas
kalbas, platinti kūrinio originalą ar jo
kopijas, viešai rodyti kūrinio origina -
lą ar kopijas, viešai atlikti kūrinį bet
kokiais būdais ir priemonėmis, tran s -
liuoti, retransliuoti ir kitaip viešai
skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą
viešai prieinamu kompiuterių tin-
klais (internete). Turtinės teisės per-
leidžiamos neribotam terminui, neri-
botoje teritorijoje.

Konkurso dalyviai darbų siunti-
mo išlaidas turi susimokėti patys.

Išsamesnės informacijos apie
konkursą galite kreiptis el. paštu
ausra.dumbliauskiene@urm.lt

Konkurso finansavimas ir 
lai  mėtojų apdovanojimas 

Laimėtojai bus paskelbti kiek vie -
noje amžiaus grupėje: 6–9 m., 10–13
m., 14–17 m. ir 18–21 m.

Laimėtojai bus apdovanoti Lie -
tuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos atminimo dovanomis.

Laimėtojai ir jų kūriniai bus
paskelbti Lietuvos Respublikos už -
sienio reikalų ministerijos tinklalapy-
je www.urm.lt

Konkursą finansuoja LR užsienio
reikalų ministerija.

LR užsienio reikalų 
ministerijos info

Pagyrimas Algimanto Kezio
naujosios knygos proga  

Algimantas Kezys išleido naują
knygą. Daugelis ,,Draugo” skaitytojų
gal abejingai pervers laikraščio pus-
lapį – na, ir kas čia naujo ar ypatingo,
kiek jau tų knygų buvo! Būtent, ta -
čiau supranti, kaip esame išlepinti A.
Kezio ilgametės produkcijos: fotoal-
bumai, parodų katalogai, dailininkų
monografijos, religiniai ir filosofiniai
raštai, poezija. Naujausioji A. Kezio
knygą pavyzdingai apibendrina jo kū -
rybos kelią. 

Knygą ,,Publications by Algi -
man tas Kezys” tradiciškai išleido A.
Kezio leidykla ,,Galerija”. Knygos re -
daktorė – Danutė Bruškys. Knygoje
sukataloguoti 109 leidiniai, prie ku -
rių A. Kezys prisidėjo kaip rašytojas,
fotografas ar redaktorius. Kiekvie -
nam leidiniui skirti du puslapiai: pir-
majame reprodukuojamas leidinio
vir šelis; antrajame pateikiama lei-
dinio bibliografinė informacija, lei-
dinio tekstų ir recenzijų ištraukos.

,,Po truputį darom, ką galim ir
tiek”, – skamba atimintyje kuklus A.
Kezio atsakymas į susižavėjusių jo
gerbėjų ditirambus prieš daug metų.
Žiūrint į Algimanto fotografijas yra
aišku, kad jo kūrybinė filosofija daug
sudėtingesnė, tačiau nuoširdaus dar-
bo, rinkimo, katalogavimo akimirka
taip pat svarbi. 

Man patinka, kad Algimanto kū -
rybinė veikla susideda iš dviejų (gal
net trijų, jei galvosime apie kūrinių
pardavimą) dalių: kūrimo ir jo doku-
mentavimo. Daugelis menininkų pa -
vy dėtų sutvarkytų Algimanto archy -

vų. Jo fotografijų skaidrės gula į joms
skirtas kolekcijas, kolekcijos į temi-
nius rinkinius, teminiai rinkiniai – į
ka talogus ir knygas, o šios, dabar – į
šią naujausiąją knygą. Ateities kar-
toms nebus sunku tyrinėti A. Kezio
kūrybą.

Naujoje knygoje įdomu pavartyti
pirmųjų A. Kezio leidinių recenzijas,
pvz., ,,Algimantas Kezys, SJ”, ,,Šven-
toji Auka”, ,,Portfolio ‘65”. Vietoje
aukščiau minėto dabartinio abejingu-
mo rašytojų žodžiuose jautėsi nuosta-
ba ir nedrąsi didelės meninės kar-
jeros pranašystė. Iš kur toks čia atsi -
ra do? Jėzuitas atviromis akimis ir su
meniniais sugebėjimais! Visiems, tiek
įžvelgusiems Algimanto Kezio įvaiz -
džių pamaldumą, tiek mačiu siems jo
perteiktų objektų ,,tikrumą” kėlė
nuos tabą natūralus fotografo talen-
tas kasdienybėje pagauti meną.

Verčiant knygą prieš akis chro no -
logiškai kinta A. Kezio mėgstama sti -
listika, įvaizdžiai, siužetai, techno lo -
gijos. Ne mažiau įdomu susipažinti
su A. Kezio civilizacijos draugų ratu,
atsiradusiu dar prieš ,,Facebook”:
chronologiškai atsiranda ir dingsta
bendraautoriai, spaustuvininkai, dai -
lininkai, rėmėjai, muziejininkai. Jų –
šimtai Amerikoje ir Lietuvoje. Įs pū -
dinga matyti, kaip vienas žmogus gali
kūrybiniam darbui suburti būrį ben -
d raminčių. Įspūdinga rankose vartyti
vieno žmogaus daugiau nei keturias-
dešimties metų darbo vaisių.

Danas Lapkus

Algimanto Kezio leidiniai fotomenininko 80-mečio parodoje.
Jono Kuprio nuotr.

Čikagos lituanistinėje mokykloje kovo 27 d. lankėsi dailininkė ir rašytoja
Violeta Židonytė. Rašytoja į Čikagą atvyko Amerikos lietuvių tautinės sąjun-
gos (ALTS) ir ,,Dirvos” redakcijos kvietimu. Kovo 21 d. dieną Jaunimo centro
didžiojoje salėje jai buvo įteikta literatūrinio konkurso ,,Lietuvai tūkstantis
metų” 3-oji premija. V. Židonytė rašo ne tik suaugusiems, bet ir vai kams. Či-
kagos lituanistinės mokyklos mokiniams ji padovanojo savo kartu su kom-
pozitoriumi Sauliumi Gudu neseniai Lietuvoje išleistą knygutę ,,Pa dai-
nuokim”. Šis naujas, nedidelis nuotaikingų pjesių rinkinys, pritaikytas vo -
kalui ir fortepijonui. Tai 30 savitų pjesių-dainelių, kurių išdėstymo tvarka ati -
tinka abėcėlės raidžių eiliškumą. Kūrinėliai sukurti taip, kad jauniesiems mu -
zikantams būtų patogu juos techniškai atlikti.

V. Židonytė taip pat yra Kauno technologijos universiteto gimnazijos
dailės ir dizaino mokytoja ekspertė. Tad jai buvo įdomu sužinoti, kaip veikia
lituanistinė mokykla. Ji dalyvavo tą dieną penktokų vykusioje viktorinoje apie
Lietuvą (nuotraukoje), apžiūrėjo mokyklos klases, vedė piešimo pamoką pir -
mo kams, kalbėjosi su vyresniųjų klasių mokiniais, padėjo išrinkti konkurso
,,Metraštis 2010” nugalėtoją.

Laima Apanavičienė

Čikagos lituanistinėje  mokykloje lankėsi dailininkė ir rašytoja V. Židonytė
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2010-uosius Lietuvos 
ornitologų draugija skelbia

baltojo gandro metais
Kiekvienais metais Lietuvos or-

nitologų draugijos (LOD) skelbiamo
Metų paukščio sumanymo pagrindi-
nis tikslas – atkreipti specialistų ir
visuomenės dėmesį į tas paukščių
rūšis, kurioms tuo metu reikalingas
išskirtinis žmonių dėmesys bei rū-
pestis. Dažniausiai metų paukščiu
parenkama reta, mažai ištirta ar
sparčiai nykstanti sparnuočių rūšis
(pvz., juodasis gandras metų paukš-
čiu buvo paskelbtas 2002 ir 2009 m.,
griežlė – 2006 m.). Visuomenė supa-
žindinama su šios rūšies paukščių
biologija ir ekologijos ypatumais,
apsaugos problemomis ir kartu su
specialistais kviečiama padėti įvertin-
ti dabartinę populiacijų būklę Lie-
tuvoje, jos stabilumui iškilusias
grėsmes bei visuomeniškai kontro-
liuoti teisinės aktais numatytos ap-
saugos vykdymą. Metų paukščiu gali
būti paskelbta ir gana dažnai sutin-
kama paukščių rūšis (pvz., naminis
žvirblis – 2000 m.) ar net grupė
paukščių (2005 m. – geniai).   

Kodėl baltasis gandras? 

Iš tiesų, kodėl baltasis gandras?
Tai juk įprasta mums paukščių rūšis,
nuo seno dažniausiai įsikurianti
žmonių kaimynystėje. Tai paukštis,
kurį pažįsta visi, o jo lizdas tikrai
nesupainiojamas su jokio kito paukš-
čio lizdu. Ir jei Metų paukščio tikslas
yra atkreipti visuomenės dėmesį į tas
sparnuočių rūšis, kurioms tuo metu
reikalingas išskirtinis žmonių dėme-
sys bei rūpestis, tai kodėl pasirinkta

ši dažnai matoma paukščių rūšis?

Iš tiesų baltųjų gandrų padėtis
nėra tokia bloga, kaip ankstesniais
metais Metų paukščiu skelbtų paukš-
čių rūšių (pvz., juodojo gandro). Mū-
sų šalyje peri mažiausiai 12,500–
13,000 baltųjų gandrų porų. Anks-
tesniais metais buvo pastebėti perin-
čios populiacijos gausos svyravimai:
nuo 1974 iki 1984 m. bendras gandrų
skaičius Lietuvoje buvo sumažėjęs
10,000 paukščių ir 1984 m. Lietuvoje
galėjo perėti nuo 4,126 porų iki
10,180 porų.

Nors šie gandrai Lietuvoje visą
laiką buvo gausūs, pastaraisiais de-
šimtmečiais jų dar padaugėjo, nes
kolūkinės žemės ūkio sistemos suny-
kimas, daugelyje vietų numelioruotų
plotų užmirkimas sukūrė palankias
sąlygas šiems paukščiams. Tačiau
pastaraisiais metais vis labiau pagre-
itį įgaunantis žemės ūkis ir greitas
ekonominis augimas gali nulemti
atgalinį procesą. Mes jau turime
pamokas, kaip neįvertinus realios
grėsmės šie paukščiai beveik išnyko
kai kuriose Europos šalyse. Dėl
sparčių aplinkos pokyčių ir metų
metus gyvavusių buveinių sunykimo
ar sunaikinimo, dėl žemės ūkio bal-
tieji gandrai beveik išnyko Danijoje,
kur 1998–2001 m. buvo aptinkamos
tik 1–3 poros, Švedijoje – 3 poros,
Belgijoje – 45–46 poros.

Siekiant išsaugoti ir pagausinti
išlikusius paukščius, šiose šalyse
buvo pradėtos brangiai kainavusios
populiacijų atstatymų programos,
kurios esmės jos buvo gana sėkmin-
gos, tačiau iškilo kitos problemos
(pvz., susilpnėjo gandrų instinktas
migruoti). Todėl nors vis dar gana
dažnai Lietuvoje sutinkamiems bal-
tiesiems gandrams ypatingas dėme-
sys ir apsauga reikalinga jau dabar.

Antra, ir tikrai ne mažiau svarbi
priežastis yra tai, kad baltieji gandrai
Lietuvoje yra nuo seno žmonių myli-
mi ir gerbiami paukščiai, kurių
įsikūrimas pačioje sodyboje ar šalia
jos laikomas garbės ir laimės. Tai
Lietuvos nacionalinis paukštis, tad
kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų
apie šį paukštį žinoti daug daugiau,
nei apie kitus.

Sutrumpinta
www.birdlife.lt

Lietuvos baltasis gandras.

Aldona Baltch-Gravrogkas, MD, gyvenanti Menands, NY,
užsiprenumeravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi.

Anne T. ir Alvydas E. Arbas, gyvenantys  Racine, WI, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Labai ačiū.

Violeta ir M. E. Gedgaudas, gyvenantys Newhall, CA, užsiprenu-
meravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Dėkingi Jums.

Virginia ir Algimantas Norkevičius, gyvenantys Westborough,
MA, pratęsė „Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo laikraščiui paremti
50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Austė M. ir Charles M. Vygantas, gyvenantys Winnetka, IL,
pratęsė laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi už paramą.

ONA MARIJA KAREPOVA-NAVICKIENÈ

Ilgesys
Aš taip dažnai dabar sapnuoju
Gimtus namus, pirtelę pamiškėj,
Kur liepos žydinčios iš tolo
Spindėjo tarsi saulės spinduliai.

A † A
RAIMUNDA (RIMA)

ŠIRMULYTĖ
KARĖNIENĖ

Po sunkios ligos mirė 2010 m. kovo 28 d.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apy-

linkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona Kathy, vaikai Olivia ir

Benjamin; duktė Klaudija ir vaikai Matthew, Kevin ir Kelly; sesuo
Liuda Germanienė su vyru Vytautu ir sūnūs  Vidas, krikšto sūnus
Saulius ir žmona Claire, Juris su žmona Kyonghee ir Tomas;
Lietuvoje liko pusseserė Rita Butkienė.

Raimunda buvo motina a. a. Petro (Puko) Karėno.
Dvejus metus a. a. Rima studijavo Pinneberg Pabaltijo univer-

sitete, Vokietijoje, o 1949 m. buvo gavusi stipendiją studijas tęsti
Denver, CO universitete.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 1 d. nuo 3 v. p. p.
iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 2 d., 10 val. ryto, po
palaiminimo Petkus Lemont laidojimo namuose, a. a. Rima bus
palydėta į  Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
Ltn. BRONIUI LATOŽAI

mirus, žmonai  REGINAI, sūnui dr. KASTYČIUI ir
dukrai RITAI su šeimomis, mirusios dukros NATALI-
JOS šeimai bei giminėms reiškiame giliausią užuo-
jautą ir kartu liūdime.

Likusieji keturi PLP Karo mokyklos
20-tos laidos karininkai su šeimomis

ir mirusių karininkų šeimos

Girdžiu aš dalgio skambantį plakimą,
O rytui vos prašvitus – gaidžio giesmę.
Matau už lango žydintį alyvų krūmą
Ir netoliese ganantis karvutes dobilienoj...

O vakare, kada pakyla rūkas,
Ten pamiškėje ganosi arkliai;
Stebiu, kaip tolumoj liepsnoja laužas,
Sudrumsčia tylą nuostabios dainos aidai.

Aš ir dabar jaučiu nupjauto šieno kvapą.
Jazminų krūmą žydintį baltai, matau.
Birželio vidury, per Jonines, ne kartą
Paparčio žiedo aš ieškojau – neradau.

Dar pamenu ramunės žiedą baltą
Vis skindavau norėdama išburt...
Rugiagėlių vainiką pyniau sau ne kartą,
Svajodama aš nuotaka pabūt.

Ir kur aš begyvenčiau, kur bebūčiau,
Aš noriu tą svajonę tarsi rankom palytėt.
Žinau gerai, kad daug ką atiduočiau
Galėdama ant gimto namo slenksčio pasėdėt.
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��Kviečiame švęsti šv. Velykas
istorinėje 1926 m. Palaiminto Jurgio
Matulaičio pašventintoje lietuvių  Šv.
Antano bažnyčioje (50 Ave. ir 15 gat -
vės sankryža), Cicero mieste. Didįjį
penktadienį, Kryžiaus garbinimas —
5 val. p. p. Balandžio 4 d., Velykų ryto
šv. Mišios – 9 val. r. Mišias atnašaus
kun. dr. Kęstutis Trimakas. Giedos
parapijos choras, vadovaujamas mu -
zikės Vilmos Meilutytės. Cicero lie tu -
viai maloniai kviečia visus, ypač kai -
myniniuose preimiesčiuose gyvenan -
čius, kartu džiugiai švęsti šv. Ve ly kas.

��Didžiojo penktadienio pamal -
dos lietuvių evangelikų liuteronų Tė -
viškės parapijos bažnyčioje, 5129 S.
Wolf Rd., Western Springs, IL 60558,
vyks balandžio 2 d. 5:30 val. p. p. Šv.
Velykų pamaldos, balandžio 4 d.
11:30 val. r. (šv. Velykų pusryčiai bus
tiekiami nuo 9:15 val. r.  iki 11 val. r.).

��Dailininkės Aušrinės Kerr pa -
ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės”
ati darymas Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks balandžio 2 d.,
pen k ta dienį. Pradžia 7:30 val. v. Ati -
da ryme dalyvaus autorė. Muzikinė
programą atliks jaunasis pianistas
Charlie Clarke.

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kviečia į seminarą
,,Bendravimas šeimoje”, kuris vyks
balandžio 10 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, Posėdžių kambaryje 9:30 val. r.
Prelegentai: psichologijos mokslų
daktarė Pranutė Domanskienė, ad vo -
katė Kristina Wayne, kun. Antanas
Saulaitis. Pageidautina registracija
tel.: 630-257-5613; tel.: 773-983-6517
arba el. paštu: 

pagalbos draugija@live.com

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes balandžio 11 d., sekma -
die nį, 12:30 val. p. p. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-448-
7436 (Aldona Palekienė).

��Balandžio 11 d. 12 val. p. p.
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks visuotinis Jaunimo centro na -
rių, rė mėjų-aukotojų suvažiavimas.
Suvažia   vime bus renkami trys tary-
bos nariai, valdybos pirmininkė/ -as ir
Kontrolės tarybos nariai vienų me-
tų  kadencijai. Po suvažiavimo taip
pat bus renkamas (perrenkamas)
tarybos pir mininkas. Maloniai kvie-
čiame da lyvauti šiame svarbiame su-
važia vi me.

��Balan džio 17 d. 6 val. v. Lietu -
vių pasaulio centre vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” vakaronė ,,Suk
suk ratelį”. Atvykusių su tautiniais
dra bužiais laukia staigmena. Bi lieto
kaina – 50 dol. Daugiau informacijos
galite gauti tinklalapyje www.zibu-
relis.org arba tel: 630-257-8891.

�Čikagos lituanistinė mokykla
kviečia buvusius mokinius, mokyto-
jus, jų tėvelius ir  visus, kurie nori pa -
remti lietuvišką švietimą, ba landžio
17 d. 6 val. v. atvykti į pobūvį ,,Ho -
llywood žvaigždės”. Kaina asmeniui –
45 dol. Užsakant visą stalą – 40 dol.
Bilietus galima įsigyti tėvų ko mi teto
kambaryje, 5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

Balandžio 18 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre vyks vienos
dalies spektaklis ,,Bona Sfor ca. Atsi -
sveikinimas” . Po spektaklio – poetės
Liūnės Sutemos pagerbimas, kom-
paktinės plokštelės ,,Tebūnie” pris-
tatymas. Atlikėja – Šiau lių dramos
teatro aktorė Olita Dau tar taitė.

�Bilietus į Lietuvių Operos spek-
taklį ,,Linksmoji našlė” galite įsigyti
krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741 S.
Harlem Ave, Chicago. IL 60638),
,,Lithuania Plaza Bakery& De li”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
60465), ,,Atlantic Express” (2719 W.
71 st St., Chicago). Taip pat sekma-
dieniais po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mis-
ijoje, Lemont. Bilietų kaina – 40 – 55
dol. Premjera įvyks balandžio 25 d. 3
val. p. p. ,,Olympic Theat re”, 6134 W.
Cermak Rd, Cicero, IL 60804. Auto -
mobilius galima bus nemokamai pa-
statyti teatro automobilių stovėjimo
aik štelėje ir prie teatro esančiose
kitose Cermak gatvės aikštelėse.
Informacija tel.: 773-434-7919, 708-
691-9114, 630-242-1888.

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, jau
galima rasti internete adresu: www.
lithuaniangolf.com, kur taip pat gali-
ma ir registruotis. ,,Liberty Mutual
In surance” sutiko šį turnyrą remti,
tad kiekvienas dalyvis bus gausiai ap -
dovanotas. Vakare vyks iškilminga
puo ta, vaišės, varžytinės, žaidimai.
Atvyks dalyviai iš Detroit, Cleveland,
Los Angeles ir kitų miestų. Jeigu ne -
žaidžiate golfo, ateikite į puotą. Ma -
loniai laukiame visų! Daugiau infor-
macijos gausite pas Daivą Rugie niū -
tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą Griš -
kelį tel.: 312-315-5739.

�Lietuvių liuteronų Ziono para-
pija spalio 10 d. švęs savo šimtmetį.
Šentėje dalvaus Daniel Gilbert,  šiau-
rinės Illinois apylinkės prezidentas,
LCMS, ir Lietuvos evangelikų liute -
ronų vyskupas Mindaugas Sabutis. 

�Pagal seną tradiciją Nevėžio/
Ne ringos tunto (Worcester, MA) orga-
nizuojama Kaziuko mugė vyks ba lan -
džio 11 d. Maironio parko salėje. Mu  -
gės pradžia – 12 val. p. p. Daugiau in -
formacijos tel.: 508-755-0400 (Ire na
Markevičienė) arba el paštu: Irene-
Mark@aol.com.

�Los Angeles lituanistinės šeš -
tadieninės mokyklos Atvirų durų die -
na ir vaikų šventė numatoma ba lan -
džio 24 dieną.

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p.p. kviečia į septintąją kasmetinę
mu zikos ir dainų popietę ,,Mano
širdies daina”, kuri vyks  Fontbonne
Academy Auditorium, 930 Brook
Road, Milton, MA. Bilieto kaina – 35
dol. Visos lėšos bus skirtos Lietuvos
vaikams. Bilietus užsisakyti galite tel.:
505-586-0650 (Veronica Bizin kaus -
kas). Daugiau informacijos ra si te tin-
klalapyje www.walnuthillarts.org.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Marginti velykaičių į muziejų Čikagoje 
susirenka kelios kartos lietuvių

Tikriausiai galima teigti, kad velykaičių marginimo tradicija tarp
Amerikos lietuvių yra labai gaji. Dar nebuvo tokių metų, kad į kiaušinių mar-
ginimo pamokėles, kasmet vykstančias Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
Čikagoje, nesusirinktų gausus būrys norinčių išmokti margučių skutinėjimo
technikos. Gražu, kad kasmet į pamokėles ateina ne tik pavieniai asmenys,
bet visos šeimos. Šeimų vyriausieji – močiutės, seneliai – patys jau gimę Ame -
rikoje, tačiau nori lietuviškas tradicijas perduoti vaikams ir vaikaičiams, kurie
dažnai būna jau ketvirtoji ar net penktoji čia gyvenančių lietuvių karta.

Lietuvių kultūros muziejuje vykstančios pamokėlės, kurias šiemet vedė
dailininkės Rasa Ibianskienė bei Asta Zimkienė, lietuvių kilmės amerikie -
čiams tikrai vertingos. Pamokėlių metu galima ne tik sužinoti apie įvairias –
tiek senas, tiek naujesnes – velykaičių marginimo technikas, bet ir pasidalin-
ti savo žiniomis, pabendrauti, prisiminti, kaip prieš pusę amžiaus ar daugiau
Velykoms ruošdavosi Amerikos lietuviai. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Trijų kartų Amerikos lietuvių atstovės – duktė, anūkė ir močiutė, – skutinėja
tradicinius margučių raštus.                                 Karilės Vaitkutės nuotr.

Dariaus ir Girėno komiteto narė Vilija Vakarytė moterų klubo ,,Alatėja”
popietės metu įteikė Jaunimo centro valdybos pirmininkei Mildai Šatienei LR
Seimo Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos valdybos Padėkos raštą už
paramą ir aktyvią veiklą vystant krikščioniškąją demokratiją, už darbą
puoselėjant tautines ir krikščioniškąsias vertybes.

M. Šatienė yra Jaunimo centro valdybos pirmininkė, priklauso JAV LB
tarybai, Lietuviu Fondo Kontrolės komitetui, vaikų ir našlaičių globos būre-
liui ,,Saulutė”.                                               Laimos Apanavičienės nuotr.


