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Briuselis, balandžio 27 d.
(ELTA) – Pagrindinės balandžio 27 d.
Europos Komisijos (EK) priimto 2011
m. biudžeto projekto kryptys – ska-
tinti ekonomikos atsigavimą, inves-
tuoti į Europos jaunimą ir ateities in-
frastruktūras. Iš bendros 142,6 mlrd.
eurų sumos projekte maždaug 64,4
mlrd. eurų skiriama ekonomikos at-
sigavimą skatinantiems veiksmams
(3,4 proc. daugiau, palyginti su 2010
m.). Be to, lėšos pavyzdinėms inicia-
tyvoms pagal strategiją ,,Europa
2020” ekonomikos augimui skatinti
siekia maždaug 57,9 mlrd. eurų (apie
40 proc. biudžeto).

,,Biudžeto projekto paskirtis – to-
liau skatinti ekonomikos atsigavimą
kartu su Europos Sąjungos (ES) vals-
tybėmis narėmis, visų pirma pirme-
nybę skiriant tiems, kurie dabar, pa-
sibaigus krizei, itin pažeidžiami, ir
tuo pačiu biudžete parodyti naują ES
visapusišką požiūrį į darbo vietų kū-
rimą ir ekonomikos augimą. Šiandien

priimtu biudžeto projektu Europai ir
jos piliečiams suteikiama paskatų
plėtoti į ateitį nukreiptą ekonomiką,
kurios pagrindas – moksliniai tyri-
mai, inovacijos. Biudžeto projektu
siekiama padėti mūsų jaunimui ge-
riau pasirengti ateičiai, o mažąsias ir
vidutines įmones skatinti kuo labiau
pasinaudoti ES lėšomis, kad atsigau-
tų po ekonomikos krizės”, – sakė ES
finansinio programavimo ir biudžeto
komisaras Janusz Lewandowski.

Pradėtas struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo aktyvus įgyvendi-
nimas. Įsipareigojimai naujiems pro-
jektams padidės 3,2 proc., o vykdomų
projektų mokėjimų lėšos – 16,9 proc.
(iki daugiau nei 42,5 mlrd. eurų). Ti-
kimasi, kad didesnės mokėjimų lėšos
bus reikiamas valstybių narių ekono-
mikos augimo postūmis, kartu bus
skatinama prisitaikyti prie tvaraus
augimo modelio, kurį ES nustatė
ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo strategijo Nukelta į 7 psl.

Biudžeto projekto paskirtis – toliau
skatinti ekonomikos atsigavimą.

ELTOS nuotr.

•Skautybės kelias. 2010
m. žiemos išvyka į Rako
stovyklą (pabaiga) (p. 2)
•Norint padėti ligoniui,
geranoriškumo neužten-
ka (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Dariaus ir Girėno balza-
mavimo dienoraštis (p. 4)
•Komentaras. Mūsų išei-
vijos jaunimas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lietuvos Vyčių centro
valdybos posėdis (p. 8)
•V. Alantas (17) (p. 9)
•Keramikai iš Vilniaus ir
Los Angeles – vienoje
parodoje (p. 10)

ES 2011 metû biudžeto projektas –
î ateitî krizei pasibaigus

Apdovanota radijo stotis ,,Margutis II” A. Valinsko elgesî
svarstys etikos sargai
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Premjeras A. Kubilius atvyks î Jungtines Valstijas
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Vilnius, balandžio 27 d. (Delfi.
lt) – Seimo valdybos posėdyje svars-
tytas klausimas dėl Seimo nario Arū-
no Valinsko kalbų žiniasklaidos prie-
monėse. Parlamento vadovybė nuta-
rė kreiptis į Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisiją, kad būtų ištirta, ar
Seimo nario Arūno Valinsko kalbos
žiniasklaidos priemonėse pastarosio-
mis dienomis nepažeidė Valstybės po-
litikų elgesio kodekso 4 straipsnio
nuostatų.

Praėjusią savaitę prezidentė Da-
lia Grybauskaitė teigė nepritarsianti
Tautos prisikėlimo partijos vadovo A.
Valinsko kandidatūrai į kultūros mi-
nistrus. Išgirdęs prezidentės nuomo-
nę, A. Valinskas pareiškė laukiantis
„ne kažkokios įskaudintos bobiškos
nuomonės, o oficialių valstybės va-
dovės argumentų”. Pasak A. Valins-
ko, „koalicija nėra kavos servizas,
kurį galėtų stumdyti kiekviena namų
šeimininkė”.

Premjeras Andrius Kubilius sa-
kė, kad kaip kandidato į kultūros mi-
nistrus A. Valinsko teiginiai apie pre-
zidentę buvo „nelabai išmintingi” ir
„nelabai kultūringi”.

Čikaga, balandžio 27 d. (,,Draugo” info) – Šių metų balandžio 13 d. Či-
kagoje, Cook County Treasurer įstaigoje, apygardos iždininkė Maria Pappas
(d.) apdovanojo lietuvišką radijo programą ,,Margutis II”. Apdovanojimas
įteiktas valdybos pirmininkei Marijai Remienei. Šių metų balandžio 10 dieną
radijo programa šventė savo 78-ąsias gyvavimo metines. M. Pappas savo
kalboje pabrėžė ,,Margučio II” svarbą Lietuvių Bendruomenės gyvenime.

Cook County Treasurer nuotr.

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) –
Ateinančią savaitę premjero And-
riaus Kubiliaus vadovaujama delega-
cija atvyks šešių dienų darbo vizito į
Jungtines Amerikos Valstijas. Šiemet
tai bus jau antra jo kelionė už Atlanto.

Gegužės 4 d. prasidėsiančios vieš-
nagės programos paskutinės detalės
dar dėliojamos. Jau aišku, kad nu-
matyti premjero susitikimai Boston,
Washington, DC ir New York. Pasta-

ruosiuose dviejuose miestuose Lietu-
vos Vyriausybės vadovas lankėsi ir
vasario pradžioje. Tuomet jis dar už-
suko ir į San Francisco. Prieš tris mė-
nesius vykusi viešnagė buvo skirta il-
galaikių investicijų politikai skatinti,
susitikti su JAV aukštųjų technologi-
jų bei informacinių technologijų bend-
rovių vadovais, galimais investuotojais.
,,Būsimasis apsilankymas panašus į
ankstesnįjį, nes turi ekonominį atspal-

vį”, – pabrėžė premjero patarėjas ekono-
mikos klausimais Mykolas Majauskas.

Šįkart Lietuvos premjeras pla-
nuoja skaityti paskaitą Massachusetts
institute of Technology Boston mies-
te. ,,Šiame mieste taip pat numatomi
susitikimai su bendrovių vadovais”, –
sakė Vyriausybės vadovo patarėjas.
Vėliau delegacija vyks į Washington,
DC, kur premjeras pradės aukštųjų in-
formacinių technologijų konferenciją.

A. Kubilius žada apsilankyti kaip
tik tuo metu vyksiančio Baltijos-
Amerikos verslo forumo renginiuose.
Washington planuojami keli politiniai
A. Kubiliaus susitikimai, New York –
pokalbiai su kelių garsių bendrovių
vadovais. Be M. Majausko, į JAV su
premjeru vyks jo patarėjai Loreta Za-
karevičienė ir Virgis Valentinavičius,
taip pat Seimo Užsienio reikalų komi-
teto pirmininkas Emanuelis Zingeris.
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Praėjusią savaitę keturias die-
nas Vilniuje posėdžiavo bendra
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės komisija, kurią sudaro
18 narių. Kaip skelbė darbotvarkė,
buvo nagrinėta krūva svarbių
klausimų – lietuvių grąžinimo į
tėvynę, tautinės tapatybės, lietu-
vių kalbos išsaugojimo, užsienio
lietuvių stažuočių Lietuvoje, dvi-
gubos pilietybės. Pasaulio lietu-
viams įvairių ministerijų atstovai
pasakojo apie Lietuvos ekono-
mikos dabartį ir ateitį. Keista,
tačiau praėjus savaitei žinių apie
Komisijos posėdžius tenka ieškoti
su žiburiu. Kyla klausimas, ar tokie
posėdžiai atrodo nereikšmingi, ar
juose svarstomos problemos to-
kios slaptos, kad apie juos nekal-
bama nei lietuviškoje žiniasklai-
doje, nei atsakingų ministerijų
puslapiuose. O gal niekam nesvar-
bu, ką Komisija svarstė ir nus-
prendė?

Redaktorė Loreta Timukienė

DONATAS RAMANAUSKAS,
draugininkas

Stotis C (vedėjas: Edis Leipus,
vieta: užšalęs prūdas netoli ambula-
torijos). Šioje stotyje skiltis turi išgel-
bėti skautą, įkritusį į ežerą. Dirb-
dama nuo kranto, skiltis turi numesti
virvę su gelbėjimosi kilpa ligoniui ir
užtempti ant ledo paviršiaus atgal į
krantą. Skautas sušals ir nuskęs, jei
nebus išgelbėtas per tris minutes. Jei
skilčiai nepasiseka išgelbėti skauto
per tris minutes, siunčia kitą skautą
ant ledo, kuris turės būti išgelbėtas.
Kai bent vienas skautas bus išgelbė-
tas per tris minutes, skiltis gaus nu-
rodymą apie kitą stotį.

Stotis D (vedėjas: Linas Sutkus,
vieta: prie Miško brolių bunkerio
griuvėsių). Šioje stotyje skiltis turi iš-
gelbėti skautą, kuris yra sužeistas
kalnuose. Skiltis suriša neštuvą iš
virvės ir neša sužeistą skautą į statų
šlaitą ir virš/aplink kitas kliūtis. Kai
sužeistas skautas yra nunešamas į
saugią vietą, skiltis atriša neštuvą ir
tvarkingai suvynioja virvę ir grąžina
vedėjui. Po to vedėjas praneša kitos
stoties vietą.

Stotis E (vedėjas: Vytenis Lie-
tuvninkas, vieta: netoli Lituanicos
virtuvės). Šioje stotyje skiltis turi
išgelbėti automobilį, kuris yra įstri-
gęs giliame sniege. Mašinos vairas
veikia, bet bėgiai neveikia. Automo-
bilis yra per sunkus grupei išstumti.
Naudojant takelažą ar kitas nemoto-
rizuotas priemones, automobilis turi
būti trumpą atstumą nuvilktas ten,

kur sniegas negilus. Kai skiltis baigia
gelbėti automobilį, gauna nuorodą,
kur yra kita stotis.

* * *
„Klondike” žiemos skautorama

tęsėsi visą popietę. Viena skiltis ke-
liavo pagal laikrodžio rodyklę aplan-
kant stotis, kita skiltis – prieš laik-
rodžio rodyklę. Prityrusių skautų
rogės gerai išsilaikė per visą kelionę
(gal dėl to, kad brolis Linas juos la-
biau prižiūrėjo per statymo užsi-
ėmimą?), o skautų vyčių rogės pake-
lyje prarado visą rogės viršūnę, todėl
keleivis turėjo tiktai ant rėmų stovėti
ir bandyti nepargriūti, kol rogės buvo
traukiamos. Ilgiausia ir sunkiausia
kelionės dalis buvo nukeliauti ligi
seno bunkerio griuvėsių. Ten susitiko
abi skiltys, tad žinojo, kad rungtynės
vyksta tolygiai. Po beveik keturių va-
landų, jau tamsoje, apie 6 val. v., buvo
likę tik 90 sekundžių (!) skirtumas
tarp pirmos ir antros vietos užbaigi-
mo laiko. Kelionė prasidėjo ir baigėsi
prie ambulatorijos. Kaip tik baigiant
varžybas, prisistatė Jūrų skautės,
kurios popietę lankėsi Rako stovyklo-
je po „luge” rogučių užsiėmimo netoli
Muskegon, MI miestelio (apie 1 val.
važiavimo nuo Rako).

Gaila, sesės nepasiliko vakarie-
nei. Visą popietę brolis Vytenis ruošė
mūsų vakarienės puotą – jautieną,
keptą ketiniame puode (BBQ Beef
Brisket in cast-iron Dutch Oven),
keptas pupas ir obuolius su mėlynė-
mis, keptus tešloje (apple-blueberry
cobbler). Žinoma, po tokios smagios
ir ilgos popietės viskas buvo nepa-
prastai skanu ir vos liko likučių.

Nerijos tuntas rengia
,,GARAGE SALE“

Gegužės 14–16 d.
(penkt., šešt., sekm.)
9 v. r. – 3 v. p. p.

PLC dideliame baltame
garaže

14911 127th Street
Lemont, IL 60439
www.nerija.org

Atvežkite daiktus prie
PLC didelio balto garažo,

šeštadieniais 9 v. r. – 2 v. p. p.
sekmadieniais 5 v. p. p. – 7 v. v.

pirmadieniais 6:30 v. v. – 7:30 v. v.
arba pagal susitarimą

paskambinus tel.: 630-247-8629

Renkame daiktus ,,Garage sale“:
drabužius, batus, knygas, muziką,

žaidimus, sportinius daiktus,
baldus, įrankius, reikmenis

virtuvėms, vaikiškus reikmenis,
brangenybes ir t.t.

2010 m. žiemos išvyka
į Rako stovyklą

Kas mėnesį rasite naujų žinių Brolijos tinklalapyje http://broli.skautai.net,
ten rasite klausimų ir uždavinių iš Brolijos pažangumo programos.

Tęsinys iš balandžio 21 d.

Po vakarienės skautai turėjo
laisvalaikį. Po sočios vakarienės prit.
skautai vėl buvo pilni energijos, todėl
nemaža jų grupė išėjo mažomis ro-
gutėmis leistis nuo įvairių Rako pa-
kalnių. Skautai vyčiai pakalbėjo
įvairiomis temomis prie lauželio bei
virtuvėje. Poilsio laikas, palyginti
su penktadienio vakaru, paskelbtas
anksti – 11val. v.

Sekmadienis, sausio 31 d.

Kėlėmės anksti. Brolis Juozas
vėl vadovavo pusryčių paruošimui su
prityrusių skautų pagalba. Visa, kas
liko nuo šeštadienio, tapo sekmadie-
nio pusryčiais: jautiena ir pupų mi-
šiniu, sumuštiniai, keletas virtų
kiaušinių, šalti javainiai, avižinė
košė. Po pusryčių kibome prie susit-
varkymo darbų. Brolis Vytenis pri-
žiūrėjo Lituanicos virtuvės sutvarky-
mą, brolis Juozas – sunkvežimio
pakrovimą, kiti vyčiai prižiūrėjo ir
padėjo su kitais susitvarkymo dar-
bais. Apie 10 val. r. visi išsirikiavome
vėliavos nuleidimui. Brolis Edis išda-
lijo paruoštus žiogelius visiems, ku-
rie pirmą sykį dalyvavo Žiemos iš-
vykoje į Rako stovyklą. Jų buvo ne-
mažai, gal 5–6. Po to nusifotogra-
favome su „Klondike” rogėmis. Bai-
gėme viską susikrauti, dujas ir elek-
trą išjungėme, užrakinome pastatus.
Beliko išstumti įklimpusį sunkvežimį
atgal į Hawley kelią. Su 22 skautų
pagalba sekėsi neblogai.

Jau 11 val. r. pagal dienotvarkę
važiavome Čikagos link. Sustojome
Holland, MI pavalgyti pietus ,,Cul-
ver’s Butter Burgers”, antrą kartą
trumpam sustojome New Buffalo,
MI, kur išleidome Danielių Mockaitį.
Sugrįžome į Lemont 5 val. v. Iš-
krovėme automobilius ir sunkvežimį
ir išsiskirstėme ligi kito šeštadienio
sueigos.

Tikrai džiugu, kad toks gausus
skaičius skautų dalyvavo šių metų
Žiemos išvykoje, ypatingai tie, kurie
tai darė pirmą sykį. Jei sykį esi daly-
vavęs, beveik kiekvienais metais no-
risi grįžti. Kažkas stebuklingo – žie-
mos šalčiai ir sniegas Rako stovyklo-
je traukia! Tikimės tradiciją tęsti ir
2011 metais.

Pabaiga.

Š. m. kovo 20 d. Washington, DC lietuvių skautų suruoštoje Kaziuko mu-
gėje prie skaučių Židiniečių labdaros stalo buvo renkamos aukos Kun.
Kastyčio Ramanausko vardo lopšeliui darželiui Panevėžyje; Monsinjoro
Antano Lapės labdaros ir paramos fondui Telšiuose ir organizacijai „Vaikų
vartai į mokslą“. Labdaros stalo sesės (iš kairės): s. fil. Audronė Pakštienė,
vyr. sk. Irena Jankauskienė ir vyr. sk. Teresė Landsbergienė.
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,,DRAUGAS” — vienintelis
lietuviõkas dienraõtis uñ

Lietuvos ribû.
Vienintelis lietuviõkas

laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

Christendom kolegijos
šūkis – ,,Visa atnaujinti

Kristuje!”
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš porą dienų žmona gavo laišką iš dr. Timothy O’Donnell, Chris-
tendom kolegijos prezidento. Tą pačią dieną ir aš gavau bendra-
laiškį iš Fairbanks diocezijos Alaska valstijoje, vyskupo Donald

Kettler. Abiejuose laiškuose, išdėsčius esamą padėtį, prašoma aukų. Iš Fair-
banks gautame laiške pranešama, kad dėl susidariusių teismo bylų vysku-
pija turėjo paskelbti bankrotą. Su nuskriaustaisiais buvo susitarta, kad
jiems bus išmokėta beveik dešimt milijonų dolerių už kunigų ir kitų vysku-
pijos darbuotojų ištvirkavimo pasėkmes. Pati Šiaurinės Alaska vyskupija
apima 409,849 kvadratines mylias ploto ir apjungia 46 parapijas. Daug
įdomesnis laiškas buvo iš Christendom kolegijos prezidento.

Pirmiausia prisipažinsiu, kad apie Christendom kolegiją, esančią
Front Royal, Virginia valstijoje, nieko nebuvau girdėjęs. Internete sužino-
jau, kad ši kolegija buvo įsteigta 1977 metais, pripažinta kaip aukštojo
mokslo mokykla. Bakalauro laipsnį siekiančiųjų čia yra 421. Kolegija taip
pat teikia ir magistro laipsnius. O kuo ta kolegija skiriasi nuo kitų katali-
kiškų kolegijų ir universitetų Amerikoje?

Ji save laiko vienintele aukštąja katalikų mokykla, kuri iš principo at-
sisako priimti bet kokią tiesioginę ar netiesioginę federalinę paramą. Ta
prasme ji yra panaši į išgarsėjusią Hillsdale kolegiją, esančią Hillsdale, MI.
Tai kur problema, kai kas gali klausti. Problema yra, kad kolegiją lankan-
tys negali gauti valdžios stipendijų ar paskolų, tuo apsunkinant studentų
pastangas siekti aukštojo mokslo. Kitos katalikų kolegijos, tokiomis esan-
čiomis daugiau savo pavadinimu, negu praktikoa, pakluso federalinės val-
džios spaudimams. Viskas prasidėjo 1965 metais, kai prezidentas Lyndon
Johnson pasirašė Omnibus Education įstatymą, kuriuo buvo tarsi nupirk-
ta katalikiškų universitetų ir kolegijų nedaloma ištikimybė Dievui. Netru-
kus grupė kolegijų, vedama University of Notre Dame, paskelbė neprik-
lausomybę nuo katalikų Bažnyčios, kad galėtų gauti federalinę paramą.
Šimtai kitų katalikiškų kolegijų pasekė jų pavyzdžiu. Dėl tokio žingsnio
kryžiai iš paskaitų salių buvo pašalinti. Taip pat reikėjo rasti kompromisų
Bažnyčios mokymuose.

Tam pasipriešinant 1977 m. buvo įsteigta Christendom kolegija, pasi-
ryžusi likti ištikima Bažnyčios mokymui ir vertybėms. Iki šios dienos iš fe-
deralinės valdžios nebuvo paimtas nė vienas centas. Kolegija neturi milijo-
nų kainavusių sporto salių, neturi studentams pataikaujančių kulinarinių
patarnavimų ir visokiausių neaiškios vertės studijų šakų. Tuo pačiu me-
tinės mokslo išlaidos, gyvenant bendrabutyje, yra 27,124 dol. – maždaug
pusė kainos, palyginti su kitomis privačiomis kolegijomis. Tačiau kolegija
turinti finansinių sunkumų.

Studentiškas gyvenimas kolegijoje primena mano jaunystės katalikiš-
kas mokslo įstaigas, nors pats jose nestudijavau. Turimos apsirengimo tai-
syklės, draudžiamas alkoholis, televizija ar internetas bendrabučiuose.
Merginos ir vaikinai negali lankytis vieni kitų patalpose. Kolegijos profe-
soriai savanoriškai, bet kasmet prisiekia ištikimybę Bažnyčiai ir Šventajam
Tėvui. Iš mokomų mokslo šakų paminėtina istorija, literatūra, klasikinės ir
modernios kalbos, politinė filosofija, ekonomika, matematika ir griežtieji
mokslai. Kasdien aukojamos dvejos šv. Mišios, įskaitant lotynų kalba, kal-
bamas rožinis, vedamos ryto ir vakaro maldos. Visur pabrėžiama katalikų
tradicija ir kultūra. Daugelis studentų įsijungia į bendruomeninę veiklą,
padėdami sriubos virtuvėse, lankydami senelius, vesdami pagarbos gyvybei
grupes. Daugeliui studentų ši patirtis yra pirmoji jų gyvenime, kur kasdie-
niu gyvenimu išpažįstamas tikėjimas.

Nuo kolegijos įsteigimo susilaukta daugiau nei 240 vedybų tarp buvu-
sių studentų. Kolegija taip pat skatina pašaukimus į kunigystę ir vienuo-
lystę. Apie 10 proc. studentų paseka tuo keliu. Iki šiol daugiau negu 50 bai-
gusiųjų studentų tapo kunigais, kiti 60 tapo vienuoliais ar vienuolėmis. Ko-
legija didžiuojasi, kad jai niekada nereikės pasirinkti tarp Dievo ir Cieso-
riaus, nes kolegijos steigėjas dr. Warren Carroll tai jau padarė, atsisakyda-
mas priimti tiesioginę ar netiesioginę federalinės valdžios paramą ir iš to
išplaukiančius kompromisus.

Pridėtame lankstinuke cituojami garsūs žmonės, pradedant Jo Švente-
nybe popiežiumi Benediktu XVI: ,,Man gerai žinomi Christendom kolegijos
pasiekimai ir jos įnašas į Amerikos katalikų gyvenimą. Todėl aš jaučiuosi
pagerbtas, palaikydamas ryšius su šia puikia katalikų aukštojo mokslo
institucija, ir meldžiu, kad ši kolegija dar daugelį metų tarnautų šviečiant
ir formuojant jaunus žmones.” Vyskupas Fabian Bruskewitz iš Lincoln,
Nebraska vyskupijos, kolegiją sulygina su aukštojo švietimo švyturiu, o Va-
tikano prefektas, arkivyskupas Raymond Burke yra įsitikinęs, kad katali-
kiško švietimo kokybė susijusi su Christendom alumnų tikėjimu į Kristų ir
jo Bažnyčią.

Įdomus šios kolegijos idėjinis ryšys su šiais metais savo šimtmetį šven-
čiančiu ateitininkų sąjūdžiu, savo šūkiu pasirinkusiu popiežiaus Pijaus X
skelbtą šūkį – ,,Visa atnaujinti Kristuje”. Ateitininkai, lotyniškai, jį iš-
reiškia ,,Omnia instaurare in Christo”, o Christendom kolegija, apkeitusi
pirmųjų dviejų žodžių eilę, sau ir pasauliui skelbia – Instaurare omnia in
Christo. Spėju, kad nei ateitininkai, nei šios kolegijos vadovybė ar alumnai
vieni apie kitus nėra girdėję, bet tam turime rytojų.

– Ką konkrečiai reiškia So-
cialinių paslaugų įstatymo pa-
taisa, kalbanti apie sielovados
darbuotoją? Kokia jo veikla?

– Ligonių sielovada daugelyje
Vakarų kraštų yra seniai puoselėjama
tradicija. Ji kyla iš visuminio požiūrio
į žmogų. Juk žvelgiant krikščioniš-
kai, žmogus nėra vien biologinė maši-
na. Toks požiūris, deja, dar tik ski-
nasi kelią Lietuvos gydymo įstaigose.

Gydymo įstaigose dirbantys sie-
lovadininkai yra tiek dvasininkai,
tiek pasauliečiai. Jie bendrauja su
ligoniu, suteikdami jam bendražmo-
gišką, psichologinę ar tikėjimo plot-
mės pagalbą. Šiai tarnystei reikia
plataus išsilavinimo, juk ligą papras-
tai lydi ir tam tikra dvasinė būsena:
neretai tai – pyktis, sutrikimas ar
liūdesys, kitaip sakant, palinkimas į
nebūtį. Visa tai yra dvasiniai išgyve-
nimai ir, siekiant visapusiškai padėti
ligoniui, būtina užtikrinti galimybę
šiuos klausimus aptarti.

Kiekvienu atveju turi būti atsi-
žvelgiama į suintersuoto asmens įsi-
tikinimus: jei ligonis yra katalikas,
pageidautina, kad būtų galimybė
aprūpinti jį sakramentais, kitu atve-
ju, pakalbėti apie tai, kas žmogui
rūpi.

– Kaip kilo mintis įdiegti šią
praktiką Lietuvoje? Ar Lietuva
jau turi tokių specialistų?

– Mintis įsteigti tokią instituciją
ir Lietuvoje buvo brandinama jau
apie 10 metų. Keletas atstovų iš Lie-
tuvos yra dalyvavę klinikinio pas-
toracinio ugdymo programoje skirtin-
gose JAV vietovėse. Šioje šalyje tokio
pobūdžio ligonių sielovada taikoma
jau kone 100 metų.

Tiesa, pradžia jau padaryta ir pas
mus – daugelyje Lietuvos ligoninių
dirba kapelionai. Tačiau žinant mūsų
šalies poreikius, akivaizdu, kad kape-
lionų niekada neužteks. Būtina
įtraukti ir pasauliečius, tiek vyrus,
tiek ir moteris, kurie būtų atitinka-
mai paruošiami. Galvojama apie tai,
kad prieš tapdami palydėtojais, greta
teologijos ir psichologijos studijų, spe-
cialistai turėtų lankyti kursus ir
klinikose.

Pavyzdžiui, Kauno klinikų ge-
neralinis direktorius prof. Juozas
Pundzius su šia paslauga susipažino

viešėdamas Austrijoje ir neabejoja jos
būtinybe.

Kapelionų asociacijai rūpi, kad
pagalba būtų profesionali – vien ge-
ranoriškumo čia neužtenka. Kol kas
daug kas daroma savanorišku pag-
rindu, būtų gerai, jeigu ši veikla būtų
prižiūrima, būtų šiokia tokia atskai-
tomybė. Žmonės, kurie prieina prie
ligonio, turėtų būti teologiškai ir psi-
chologiškai parengti. Šiuo metu įvai-
rūs žmonės mėgina šią nišą ligoni-
nėse įvairiais būdais užpildyti. Ar ne
geriau, jei tai atliktų profesionalai?

Džiugu, kad jau rašomas pirma-
sis daktarinis darbas apie Lietuvos
ligonių sielovadą. Ieškosime galimy-
bių išsiųsti vieną kitą asmenį įgyti šią
profesiją užsienyje.

– Kaip šis sumanymas skinasi
kelią Lietuvoje? Kokio atgarsio
sulaukėte iš valdžios institucijų,
pateikdami pataisos projektą?

– Vyriausybė pasiūlymą priėmė
gana palankiai. Dabartinės diskusijos
parlamente rodo labai siaurą požiūrį
į šią problemą – esą kunigai nori
laimėti sau papildomų darbo vietų.
Tačiau daug kunigų jau seniai dirba
ligoninėse ir tai niekam nekelia abe-
jonių.

Kol kas niekas dar negali pasa-
kyti, kaip atrodys lietuviškas ligonių
sielovados modelis. Negalime tiesio-
giai perkelti JAV patirties – ten
vyrauja privačios ligoninės. Pas mus
baiminamasi, kad ministerijai bus
užkrauta papildoma išlaidų našta,
tačiau reikia turėti omenyje, kad ir
mes turime privačių arba savivaldy-
bėms priklausančių ligoninių. Stab-
dant įstatymo priėmimą, būtų už-
kirstas kelias plėtoti šią tarnystę ir
jose.

Būtina pabrėžti, kad šis įstaty-
mas pirmiausia atveria erdvę, su-
teikia galimybę ligonių sielovadai,
tačiau nieko neįpareigoja. Konkretūs
sprendimai paliekami gydymo įstai-
goms. Ministerija detaliau nesaisto
šios sielovadinės veiklos, palikdama
tai kiekvienai ligoninei nuspręsti.
Jeigu ligoninė neturi galimybių, ji ir
nėra įpareigota šią paslaugą teikti.
Tiesiog turėtų vykti bendradarbiavi-
mas.

Kalbėjosi S. Žiugždaitė

Bernardinai.lt

KUN. K. KĖVALAS:
NORINT PADĖTI LIGONIUI

GERANORIŠKUMO NEUŽTENKA
Praėjusią savaitę po svarstymo Seime buvo pritarta Socialinių paslaugų

įstatymo pataisoms, kuriomis greta kitų naujovių pirmą kartą Lietuvoje
įtvirtinamas sielovadininko etatas. Prieš pateikiant įstatymą pasirašyti prezi-
dentei, už jį dar kartą bus balsuojame Seime. Kai kurie parlamentarai, pa-
vyzdžiui, socialdemokratas Algirdas Sysas šiame teisės akte įžvelgia papras-
čiausią kunigų norą užsitikrinti sau naujų darbo vietų. Vytauto Didžiojo
Teologijos fakulteto prodekanas ir moralinės teologijos dėstytojas kun. Kęs-
tutis Kėvalas nenorėtų su tuo sutikti.
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DANAS JANKAUSKAS
Tanatopraktikos centro
direktorius Vilniuje,
Vokietijos praktikuojançiû
tanatologû draugijos narys

Nuo to laiko, kai po žemę paskli-
do tautos su savo kalbomis ir savitais
papročiais, galioja galingų, nelabai
galingų ir ,,menkų” tautų dėsnis.
Kaip ir reikia tikėtis, priešingai
krikščioniškajam mokymui, žemės
gyventojai galingas tautas kelia
aukščiau visų kitų tautų. Galingos
tautos – visiems įdomios, jomis žavi-
masi, galingų tautų žmonės paprastai
didžiuojasi savo tauta labiau nei ma-
žiau galingų ar ,,menkų” tautelių
žmonės. Pasirodo, šitas sutvarkymas
neturi jokio pagrindo, nes ir iš ma-
žiausių tautų kyla daug garbingų ir
pasiaukojančių žmonių, kaip iš men-
kiausio tarp Judo miestų Betliejus
Efrata kilo pats didžiausias visų laikų
žmogus Jėzus.

Lietuva taip pat ne kartą patyrė
pasaulio galingųjų dėmesį. Vienas
labiausiai atkreipusių tautų dėmesį į
Lietuvą įvykių buvo 1933 metų Da-
riaus ir Girėno skrydis per Atlantą ir
lakūnų žūtis. ,,Lituanicos” ir Lietu-
vos vardą stebėtinai taisyklingai tarė
visos stambiausios to meto naujienų
agentūros, užuojautos artimiesiems
ir lietuvių tautai plaukė iš visų galin-
gų tautų.

S. Dariaus ir S. Girėno mirties
priežastį buvo pavesta ištirti karo
chirurgui, anatomijos profesoriui
Jurgiui Žilinskui ir karo gydytojui,
teismo medicinos profesoriui Kaziui
Oželiui. 2005 metais Lietuvos nacio-
nalinis muziejus parengė ir išleido
Jurgio Žilinsko ,,Atsiminimus’’. Kny-
goje Ksavera Rūtelė Žičkytė straips-
nio ,,Nugalėję lemtį” skirsnyje ,,Da-
riaus ir Girėno byla” rašo: ,,Žilinskas
žuvusiųjų kūnus parsivežė į Anato-
mijos institutą. Mėnesį tyrinėjo žaiz-

das ir nustatė, ‘kad kūnai sužaloti,
daug žaizdų, bet jos apvalios. Žaizdos
susisiekia. Atrodytų, kad jos jau šo-
vinių padarytos’.”

* * *
Ko gero, taip jau susiklostė, kad

dėl tokios savo nuomonės profesorius
Žilinskas retai kada minimas šalia
Dariaus ir Girėno, nors už tai, kad
giminės ir visi Lietuvos žmonės ga-
lėjo atsisveikinti su tautos didvyriais
atidengtuose karstuose ir paskutinį
kartą pažvelgti į jų veidus, dėkingi
turime būti būtent jam.

Profesorius gavo vyriausybės pa-
vedimą lakūnų palaikus balzamuoti,
todėl 1933 metų liepos 24 dieną pa-
laikai buvo perkelti iš teismo medici-
nos ekspertizės į anatomijos katedrą
Kauno Vytauto Didžiojo universitete.
Balzamavimas čia truko devynis mė-
nesius. Profesoriui Žilinskui patari-
nėjo Berlyno universiteto profesorius
Rioslis. Padėjo profesoriui talentingi
preparatoriai I. Kronikaitė ir V. Pap-
rockas, juos profesorius net buvo iš-
siuntęs į Prahą pas to meto geriau-
sius balzamavimo specialistus. Čia
reikia patikslinimo: kad ir kiek ver-
tingų patarimų gauta iš Rioslio ir
Prahos specialistų, labai tikėtina, kad
tos konsultacijos buvo tik pusė to, ko
reikėjo dirbant su Dariaus ir Girėno
palaikais, mat universitetai kaip ta-
da, taip ir dabar, užsiima kūnų balza-
mavimu tam, kad būtų išsaugoti stu-
dentų anatominėms pratyboms. Da-
riaus ir Girėno palaikus reikėjo bal-
zamuoti ypatingais būdais, nes jie jau
buvo stipriai apirę (šiandien turėda-
mi modernią balzamavimo įrangą ir
chemikalus balzamuotojai atsisako
dirbti su tokiais kūnais), be to, dau-
gybiniai kaukolių ir kitų kaulų lūžy-
mai labai apsunkino darbą. Paprastai
tokie atstatomieji – rekonstrukcijos
darbai užima du trečdalius ir daugiau
viso kūnų parengimo laiko, palyginti

Dariaus ir Girėno balzamavimo dienoraštis
su balzamavimu – arterinėmis kūnų
injekcijomis ir mirkymu tirpalų
voniose. Taigi kaukoles ir veidus pro-
fesorius Žilinskas restauravo savo
paties sukurtomis metodikomis.

Docentė J. Dobrovolskaitė-Tik-
nienė, Anatomijos katedros darbuo-
toja, pasakojo: ,,Profesorius Jurgis
Žilinskas buvo labai pareigingas,
reiklus sau ir kitiems žmogus. Bal-
zamavo jis labai gerai, tik apgailesta-
vo, kad labai sužaloti Dariaus ir Gi-
rėno kūnai dar buvo paveikti didelių
pomirtinių pakitimų, nes po jų žuvi-
mo buvo praėjusios net septynios
paros ir vasaros karščiai jiems pa-
kenkė.”

* * *
Profesorius iškvietė Jaunutę

Darienę atpažinti vyro palaikų. Ji
prisimena: ,,Dariaus kūnas buvo la-
bai sutinęs, veidas neatpažįstamai
sužalotas.” Palaikus J. Darienė atpa-
žino tik iš rando dešinėje nugaros
pusėje. Moteris, sukrėsta šiurpaus
vaizdo, verkė... Ji ilgai negalėjo už-
miršti to, ką matė Anatomijos kate-
droje. Naktimis pabusdavo išsigan-
dusi ir ilgai negalėdavo užmigti, kol
metai pamažu skaudų prisiminimą
ištrynė.

Jau po balzamavimo Nijolė Da-
riūtė-Maštarienė prisimena: ,,Tada
man tebuvo devyneri metai, kai pir-
mą kartą pamačiau balzamuotus
Dariaus ir Girėno palaikus... Profe-
sorius Jurgis Žilinskas padarė viską,
ką galėjo, kad lakūnų, ypač Dariaus,
kūnai kuo mažiau pasikeistų. Per-
skaičius medicininių tyrimų proto-
kolą, kuriame taip akivaizdžiai ap-
rašyti sužalojimai per katastrofą, su-
pratau, kokį sudėtingą, kruopštų dar-
bą atliko profesorius. Komisijos na-
riai – Kauno universiteto Medicinos
fakulteto profesorius V. Lašas, P.
Raudonikis, E. Vinteleris ir gydytojas
Ingelevičius – 1937 metų kovo 11–13
dienomis patikrino balzamavimą ir
pažymėjo, kad jis atliktas gerai.’’

Kad balzamavimas ir kaukolių
rekonstrukcija atlikti gerai, rodo ir
tas faktas, kad dvidešimt metų pa-
laikams išbuvus slaptavietėje, sudrė-
kus, išdžiūvus ir pilnai mumifikavus
– galvos formos nepakito (matosi
nuotraukose), t. y. nesusideformavo,
kas įvyksta, kai kaukolės būna sulau-
žytos ir džiūstant bei traukiantis odai
ties įlūžimais darosi įdubos. Iš to
darome išvadą, kad profesoriui pavy-
ko atstatyti kaukolių formas ir kaž-
kokiais būdais stabilizuoti kaulus, o
tai svarbiausia dalykas restauruo-
jant.

1964 metais perlaidojant iš slap-
tavietės ištrauktus ir pakartotinai
ištirtus kūnus, N. Dariūtė-Mašta-
rienė prisimena: ,,mamą sukrėtė
vaizdas, kai ji, atidengusi šilką, pa-
žvelgė į mano tėvo veidą. Ji išblyško
ir nesulaikė išsprūdusios raudos.
Raminau ją, kaip sugebėjau, kol ji
atsitokėjo”.

* * *
Atsižvelgiant į paminėtus faktus,

prieiname dvi išvadas. Pirma, atsi-
sveikindami su savo mylimais miru-
siaisiais, žmonės turi nenumaldomą
troškimą paskutinį kartą pažvelgti
jiems į veidus. Antra, labai svarbu,
kad nieku būdu nedarant iš mirusio-
jo kūno kažkokį stabą, specialistas
gerai sutvarkytų kūną, ypač veidą,
tam, kad artimieji atsisveikindami
neįžvelgtų jame ligos ar avarijos
paliktų pėdsakų, kuriuos pastebėję
artimieji mano, kad jų mylimam

žmogui prieš mirtį labai skaudėjo;
tuomet psichologinės žaizdos negyja
metų metus.

Profesorius Žilinskas atliko di-
džiulį, pasaulinio lygio darbą kurį
šiuolaikiniai balzamuotojai nori
įtraukti į pasaulinę balzamavimo
istoriją. Šis darbas tarnaus kaip pa-
vyzdys, mokant balzamuotojus res-
tauravimo darbų visame pasaulyje.
2010 metų kovo mėnesį paruošta pir-
moji Lietuvoje balzamavimo ir res-
tauravimo meno specialistų laida.
Mokymus vedė Vokietijos praktikuo-
jančių tanatologų asociacijos specia-
listai. Mokymų metu studentai kole-
goms vokiečiams užsiminė apie profe-
sorių Žilinską ir jo atliktą darbą.
Mūsų nuostabai, kolegos ėmė pri-
mygtinai prašyti, kad kiek įmanoma
smulkiau išsiaiškintume apie profe-
soriaus balzamavimo ir restauravimo
darbų būdus ir konkrečiai apie Da-
riaus ir Girėno balzamavimą, nes,
anot jų, tokie darbai turi būti įtrauk-
ti į balzamavimo istoriją ir išsaugoti
ateities balzamuotojų mokymui visa-
me pasaulyje.

Ėmus gilintis į Jurgio Žilinsko
darbus paaiškėjo, kad balzamuojant
Darių ir Girėną profesorius kiekvieną
dieną rašė dienoraštį. Jurgio Žilinsko
,,Atsiminimuose” rašoma: ,,Žėdną
dieną aš lankiau balzamavimo vietą,
užrašydamas kūnų žaizdų kitimus ir
visas pastabas bei motyvus... Dieno-
raštis užėmė penkiasdešimt pus-
lapių.”

1964 m. įsteigta speciali komisija
pakartotinai ištirti aptiktus slapta-
vietėje palaikus. Komisijai vadovavo
Kauno medicinos instituto rektorius
Zigmas Januškevičius. Ištrauka iš
šios komisijos akto: ,,(...) S. Dariaus ir
S. Girėno lavonuose šautinių sužalo-
jimų nerasta, tačiau pirminis lavonų
tyrimas bei balzamavimas, kurių
aktai komisijai nebuvo pateikti, bei
žymūs lavoniniai pakitimai neleidžia
tvirtinti, kad šautinių sužalojimų
nebuvo...” Iš šios ištraukos supran-
tame, kad tuomet Lietuvoje Dariaus
ir Girėno balzamavimo dienoraščio
jau nebuvo.

* * *
Prof. Žilinskas 1946 m. atvyko į

Jungtines Amerikos Valstijas, apsi-
gyveno Waterbury, CT. Aktyviai įsi-
jungė į lietuvių bendruomenės gyve-
nimą. 1953 m. už nuopelnus lietuvių
medicinai New York LGD (Lietuvių
gydytojų draugija) jį išrinko garbės
nariu. 1957 m. kovo 15 d. mirė Wa-
terbury. Palaidotas to miesto kapinė-
se. Taigi, didžiausia tikimybė, kad
yra dienoraštis kažkur toje vietoje.

Pastaruoju metu didelį susido-
mėjimą šia istorija reiškia Vokietijos
(VDT), Lenkijos (PCTIT) tanatolo-
gai, taip pat pasaulio balzamuotojų
vadovėlio ,,Embalming: History,
Theory & Practice’’ bendraautorė
Melissa Johnson Williams. Galingų
tautų žmonės dar kartą atkreipė
dėmesį į Lietuvą.

Vis dar turime viltį, kad Dariaus
ir Girėno balzamavimo dienoraščio
turinys pasieks šių dienų balzamuo-
tojus ir pasitarnaus jų mokymui
padėti sumažinti netekties prislėgtų
žmonių skausmą.

Naudotasi literatūra: Jurgis Žilin-
skas ,,Atsiminimai’’, (2005, Lietuvos
Nacionalinis muziejus).

Nijolė Dariūtė-Maštarienė ,,Da-
rius ir Girėnas’’ (1990, ,,Mintis”).

Nijolė Dariūtė-Maštarienė ,,Pas-
kutinis skrydis’’.Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žūties vieta. ,,Draugo” archyvo nuotr.

(...) profesorius Žilinskas retai kada minimas šalia
Dariaus ir Girėno, nors už tai, kad giminės ir visi Lietuvos
žmonės galėjo atsisveikinti su tautos didvyriais ati-
dengtuose karstuose ir paskutinį kartą pažvelgti į jų
veidus, dėkingi turime būti būtent jam.
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KOMENTARASKOMENTARAS

Neseniai į LR kultūros ministrus
pasiūlytas kandidatas Lietuvos prezi-
dentę pavadino ,,boba”. Lietuvos už-
sienio reikalų ministras ,,Epa-Elta”
nuotraukoje (,,Draugo” pirmame

puslapyje, 2010 m. balandžio 24 d.)
parodytas pirštu duriantis į Hillary
Clinton.

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

TAIP NEMANDAGU!

2010 m. kovo mėn. 20 d. ,,Drau-
ge” išspausdintame Aldonos Prapuo-
lenytės straipsnyje „Kun. dr. Z. Smil-
gos pasiges Matulaičio slaugos namų
gyventojai” pastebėjau, kad autorė,
rašydama apie a. a. dr. kun. Smilgą,
neteisingai pateikė informaciją apie
kunigo gimimo datą. Tiksli kun.
Smilgos gimimo data yra 1926 m.
birželio 28 diena.

Kitame ,,Drauge” (2010 m. ba-

landžio 1 d.), išspausdintoje fotografi-
joje, kurioje švenčiamas kun. Z. Smil-
gos jubiliejus, ta pati autorė neteisin-
gai nurodo a. a. kunigo vardą. Kunigo
vardas yra Zenonas, o ne Izidorius.

Labai prašyčiau ateityje, prieš
spausdinant straipsnį laikraštyje,
ištaisyti netikslumus.

Irena Nakienė-Valys
Connecticut

ATITAISYMAI

Įdomus Aurelijos Tamošiūnaitės
pasisakymas apie ,,televiziją” ir ,,tele-
vizorių” ir apie ,,radiją” ir „radijo im-
tuvą” (,,Draugas”, 2010 m. balandžio
16 d.)

Tik kodėl visiškai nutylėtas gimi-
nės pakeitimas? Kodėl mūsų graži
moteriška televizija turėjo tapti
šiurkščiu vyrišku televizoriumi ir
kodėl, Aurelijos ,,skubiai brūkštelė-
tuose” žodžiuose, per internetą pa-
skleistuose po visą pasaulį, vyriškas
Donatas tapo moteriška Donata?
Būtų galėjusi nors iš anksto atsi-
klausti, ar mūsų Įgaliotiniui patiks ta
dabar jam priskirta ,,lyties pakeitimo
operacija” (,,unauthorized sex chan-

ge operation”).
Bet galbūt svarbiausia tuose

brūkštelėtuose žodžiuose yra autorės
supratimas ir pripažinimas, ,,jog dau-
gumai televizorius turbūt ir liks sve-
timas, nevartojamas žodis”. Reikėtų
dar atsiminti ir pripažinti, kad tik
Dievas danguje niekuomet neklysta.
Kalbininkai, kurie parenka ir suri-
kiuoja žodžius į žodynus, ne kitaip,
kaip advokatai, daktarai, redaktoriai,
santechnikai, šiaučiai ir kriaučiai ir
visi kiti pasauliečiai, kartas nuo
karto klysta. Žodynas nėra Biblija, o
kalbininkų kalba nėra tikyba.

KDVK Įgaliotinis
San Francisco, CA

,,TELEVIZIJA” NE ,,TELEVIZORIUS”
(O GAL ,,RADIJAS”, BET NE ,,RADIJAS”?)

Amsterdam miesto gyventojas,
46 metų profesorius atsiuntė el.
paštu 3 puslapių laišką su įspūdžiais
iš savo tėvynės Olandijos. Jis džiau-
gėsi šiemetine žiema: šalta bei gau-
sybe sniego, kuris dengė žemę ištisus
2 mėnesius, ko neteko patirti dešimt-
mečiais. (Dėl to džiūgavo ir giminai-
tis vilnietis, galėjęs savo nuosavame
slidinėjimo kalnelyje Antakalnyje
slidinėti.)

Anot profesoriaus, olandai yra
pasidaliję tarp čiuožėjų ir nečiuožėjų.
Pirmiesiems patinka žiemos su labai
mažai sniego arba visiškai be jo, tik
su stipriai įšalusia žeme, kad galėtų
svajoti apie „Eleven Cities in Fries-
land” lenktynes.

Jis pasiguodė ir savo šalies neto-
bulumais. Susirgus jo jaunai žmonai
su aukšta temperatūra, esą toji mur-
mėjo prieš olandų medicinos sistemą,
kuri nepatenkinta susiraukia, kai
bandoma gydytoją aplankyti savait-
galiais.

Su pasididžiavimu laiško auto-

rius atskleidė, koks geras gyvenimas
yra jo krašte maisto atžvilgiu. Šiais
laikais duona pabaigiama kepti pa-
čiose parduotuvėse. Jis mėgstąs duo-
nos plutelę su puikiu vietinės ožkos
sūriu (su žmona viešėdamas Baraboo
mieste lietuvių šeimoje gardžiavosi
„Rokiškio” sūriu ir jį gyrė).

Savo ilgą laišką akademikas bai-
gia „politika”. Kaipgi kitaip? Tai be-
veik visų rimtai mąstančių vyrų ark-
liukas. Ir jis pabaigai filosofuoja:
„Kalbant apie garsius juodaodžius
amerikiečius, aš vis dar tebesu labai
laimingas dėl Obama! Nuostabu, kaip
jis sugebėjo, kad būtų priimtas svei-
katos apsaugos įstatymas?! Niekad
savo gyvenime nesu taip iš džiaugs-
mo jaudinęsis apie jokį kitą preziden-
tą kaip dabar... Gerai, vadinasi, Oba-
ma negali sutvarkyti pasaulio, tačiau
kiekvienu atveju ji yra geresnė vieta,
vien tik jam prisiėmus eiti savo pa-
reigas! Magnificent!!!”

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

EUROPOJE ÑAVISI OBAMA

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Mūsų išeivijos jaunimas
ANTANAS PAUŽUOLIS

Išeivijos jaunimas yra susibūręs į
ateitininkus ir skautus. Manyčiau,
kad abi organizacijos vadovaujasi to-
mis pačiomis ideologinėmis vertybė-
mis, tik gal jų veikimo būdai skiriasi.
Skautų šūkis yra Dievui, Tėvynei,
Artimui, o ateitininkų – Viską atnau-
jinti Kristuje. Skautai daugiau skiria
laiko Kūrėjo sukurtai gamtai, pio-
nierijos darbams ir savęs auklėjimui,
naudojant tam reikalui skirtas pro-
gramas. Ateitininkų jaunimas gili-
nasi į geresnį Kūrėjo pažinimą ir jau-
nuolių ruošimą intelektualiam gyve-
nimui, neaplenkiant gamtos. Džiugu,
kad abiejų organizacijų jaunieji vado-
vai randa bendrą kalbą, ko nebuvo
tolimoje praeityje. 

Gyvenime teko sutikti jaunuolių,
kurie nepriklausė jokiai organizaci-
jai. Mano nuomone, tokie jaunuoliai
labai daug prarado. Nekalbant apie
tuos lietuvius, kurie gyveno toli nuo
lietuviškų centrų ir neturėjo galimy-
bės įsijungti į aktyvią lietuvišką jau-
nimo veiklą.

Vartydamas „Draugo” dienraš-
čio puslapius, „Skautybės kelyje” ap-
tikau rašinį apie vyresnių skautų ir
skaučių suvažiavimą „Ateities pėd-
sakai”. Nors suvažiavimas įvyko pra-
ėjusį rudenį, jaunimo patirti įspū-
džiai dar plazda jų sąmonėje. Suva-
žiavimo pavadinimas yra labai reikš-
mingas, atkreipiant dėmesį į tai, kad
mūsų, senųjų išeivių, gretos mažėja.

Tie, kurie steigė organizacijas, iš-
eina į Amžinybę, palikdami jaunes-
niajai kartai tęsti jų pradėtus darbus.
Kaip ilgai šios organizacijos išsilai-
kys, priklausys nuo jaunimo prisiriši-
mo prie vyresniųjų išsaugotų idealų.
Klausimas, ar tėvai pajėgs įdiegti jau-
nimui meilę šios ar kitos organizaci-
jos ideologiniams siekiams, parodys
tik ateitis. Gerai, kad turime naują
išeivijos bangą, kuri gal įsijungs į vei-
kiančius sąjūdžius ir pratęs šių orga-
nizacijų veiklą.

„Ateities pėdsakų” suvažiavimą
suruošė Tayda Rudaitytė-Chiapetta
ir Richardas Chiapetta, abu turintys
vadovavimo patirties. Abu skautauti
pradėjo, būdami paaugę vaikai. Tay-
da įsijungė į Jūrų skautes, o Richar-
das – į ,,Lituanicos” tuntą. Šiuose
tuntuose jie suaugo, įgijo daug vado-
vavimo žinių, stovyklaudami, daly-
vaudami suvažiavimuose susipažino
ir vienas kitą pamilo, sukūrė lietu-
višką šeimą. Šiuo metu šeima augina
dvi gražias dukreles, kurios jau yra
jūrų skautės.

Visų suvažiavimų, iškylų „širdis”
yra neišsemiamos energijos Donatas
Ramanauskas. Jo žmona yra ,,Kerna-
vės/Aušros Vartų” tuntininkė. Rama-
nauskų skautiška šeima augina dvi
skautes. Donatas seka savo tėvų pė-
domis. Jis taip pat yra ir ilgų nuotolių
bėgikas.

Šalia paminėtų veiklių jaunuolių
prie ,,Ateities pėdsakų” surengimo
prisidėjo Austėja Kaveckaitė, Audra
Brooks, Aida Žygaitė, Edis Brooks,
ėję stovyklų viršininkų pareigas. Jų
rankose yra skautijos ateitis. Suva-
žiavime daugiausiai buvo kalbama
apie vadovavimą skiltims, draugo-
vėms ir apie vyresnių skaučių ir
skautų veiklą, ypatingai pabrėžiant
„gero darbelio” atlikimą visuomenė-
je, o ypač pačiai stovyklai. 

Suvažiavime taip pat buvo kalba-

ma apie stovyklos viršininko parei-
gas, kurias jaunam vadovui paskiria
tuntininkai, jam ar jai sutikus. Eiti
stovyklos viršininkų pareigas yra
garbė, bet jos uždeda jaunam vadovui
didžiulę atsakomybę. Jie yra atsakin-
gi visiems stovyklautojams ir tėvams.
Stovyklos sėkmė priklauso nuo vado-
vų pasiruošimo šioms pareigoms.
Vadovavimo žinių vadovai įgyja daly-
vaudami suvažiavimuose, vadovams
ruošiamuose kursuose. Be to, būti ge-
ru vadovu yra Dievo „dovana”.

Tad stovyklų viršininkai turi
būti ne tik geri administratoriai, bet
ir geri psichologai, suprantantys jau-
nimo siekius, jų rūpesčius. Stovyklų
viršininkais turėtų būti kiek vyresnio
amžiaus jaunuoliai, studentai, vyres-
ni nei 21 m. amžiaus, turintys vado-
vavimo patirties.

Jaunieji vadovai, ėję stovyklos vir-
šininkų pareigas, suvažiavimo metu
papasakojo apie sunkumus, jiems va-
dovaujant stovykloms. Vienoje ber-
niukų stovykloje jos viršininkas tu-
rėjęs patirti pažeminimą, kada tun-
tininkų paskirtas asmuo, atstovavęs
stovyklai ir valstijos sveikatos sky-
riui, pasijuto visagaliu prokuroru, po-
licininku ir pradėjo „šeimininkauti”
berniukų stovyklavietėje, neatsi-
klausęs stovyklos viršininko. Blo-
giausia, kad tai buvo daroma ne mei-
lės sumetimais. Liūdniausia, kad Vy-
riausioji sąjungos vadovybė neatkrei-
pė dėmesio į šį įvykį ir neieškojo tei-
singos išeities.

Turime gerai pagalvoti, ką palik-
sime ateinančioms jaunimo kartoms.
Neužtenka kartojimo ,,broleli”, „se-
sute”, reikia turėti nuoširdžios mei-
lės artimui ir gerai suprasti šių žo-
džių reikšmę. Kadaise Šventas Povi-
las, Kristaus Apaštalas, yra pasakęs:
jeigu neturėčiau Dieviškos meilės,
būčiau tik skambančiu varpu. Ar
neatrodo, kad daugelis jaunuolių ir
vadovų organizacijoje žodžius „sesė,
broli” beria lyg žirnius į sieną, kurie
nukrinta žemyn, nepalikdami žymės?
Nuolatinis šių žodžių vartojimas
tampa bereikšmis, nes tariant juos
neįdedama dieviška meilė artimui.
Kyla klausimas, ar asmenys, besinau-
doją šiais žodžiais, netampa „skam-
bančiais varpais”, nesigilindami, iš
kur jie ateina. Tai pamąstymai būsi-
miems suvažiavimams.

Suvažiavimo metu nebuvo už-
mirštas ir tarnavimas Dievui. Sesė,
fil. diakonė Erika Brooks vedė susi-
mąstymą, kuriuo metu  ypatingai pa-
brėžė susimąstymo reikalingumą,
skautams išėjus sekmadieniais į išky-
las. Iškylų vadovas turi būti tam pa-
siruošęs, sugebantis vesti religinį pa-
šnekesį su savo iškylautojais. Esant
žinių trūkumui, patariama kreiptis į
dvasinius vadovus, o jeigu jų nėra –
naudotis Šv. Raštu. Taip pat buvo pa-
minėtas reikalingumas vasaros sto-
vyklų metu paskirti laiko religiniams
pašnekesiams. Užsiėmimų programo-
se nesant numatyto laiko religinėms
programoms ir norint jas vėliau
įterpti, pritrūksta laiko. Dalyvaujant
suvažiavimuose, vasaros stovyklose,
teko pastebėti, kad vyresnieji vadovai
rodo blogą pavyzdį jaunesniesiems,
neatvykdami į religinius suėjimus.
Pasiteisinimų ieškojimas yra nerei-
kalingas. Atiduokime kas Dievo –
Dievui, liks laiko ir kitiems darbams.

Sesė Erika pašnekesio metu pa-
minėjo apie gerų darbelių atlikimą,

kurie šiais, visko pertekusiais laikais
yra sunkiai suprantami. Kam rūpin-
tis kitu, jeigu man gerai? Sesė Erika
pabrėžė, kad ,,ne kiekvienas didelis
darbas yra geras, bet kiekvienas ge-
ras darbas yra didelis”. Suvažiavime
gero darbelio atlikimas buvo gerai iš-
aiškintas ir reikia tikėti, kad jis bus

vykdomas.
Gal ne visiems patiks čia mano

išdėstytos mintys. Organizacijų veik-
loje turime gerų ir netinkamai at-
liekamų darbų, kurie turi būti šalina-
mi, nors kartais ir skaudu yra girdėti
tiesos žodį.
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Aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas�

R. Paksas Strasbùre kyla 
î kovâ� prieš Lietuvâ�

Prad∂ta interpeliacija ministrui E. Masiuliui

Vilniuje vyks Baltijos pl∂tros forumas
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VMI praneša apie 
PSD įmokų mokėjimą

Lietuviams.com – Siekdama vi-
sapusiškai supažindinti su privalo-
mojo sveikatos draudimo (toliau –
PSD) įmokų mokėjimo tvarka ir at-
sakyti į gyventojams rūpimus klausi-
mus, Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI) praneša apie PSD taikymą
įvairioms draudžiamųjų asmenų gru-
pėms. Pateikiame tą informaciją, ku-
ri svarbi išvykusiems svetur. 

Dėl PSD įmokų iš Lietuvos
išvykusiems gyventojams 

Privalomuoju sveikatos draudi-
mu draustis ir mokėti PSD įmokas
privalo Lietuvos Respublikos (LR) pi-
liečiai ir užsieniečiai, nuolat gyve-
nantys Lietuvoje – prievolė mokėti
PSD įmokas ir teisė būti apdraustam
siejama su faktine nuolatine gyvena-
mąja vieta LR. Visų pirma VMI ver-
tinti informaciją apie tuos asmenis,
kurie faktiškai nuolat negyvena Lie-
tuvoje ir neturi pareigos mokėti PSD
įmokų, padeda Gyventojų registro
duomenys (išvykimo iš Lietuvos dek-
laravimas yra vienas iš esminių duo-
menų, leidžiančių nustatyti, kad as-
muo nebėra nuolat gyvenantis Lie-
tuvoje). 

Jei asmuo tam tikrais 2009 m.
mėnesiais Lietuvoje nuolat gyveno,
tačiau 2009 m. teisės aktų nustatyta
tvarka deklaravo gyvenamosios vie-
tos pakeitimą, jam PSD įmokas, jeigu
tokią pareigą nustato LR Sveikatos
draudimo įstatymas ir jei gyventojas
nėra draudžiamas privalomuoju svei-
katos draudimu jokioje asmenų kate-
gorijoje, savarankiškai reikia mokėti
už 2009 m. mėnesius iki išvykimo. 

Tiems gyventojams, kurie iš
Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau
išvykimo nedeklaravo, siūlome:

1) Valstybinei mokesčių inspekci-
jai elektroniniu ar kitu būdu pateikti
laikotarpio, kada asmuo išvyko, ati-
tinkamą Metinės pajamų deklaracijos
formą (jei asmuo išvyko 2009 m. –
GPM308 formą, jei 2007–2008 m. –
GPM305 formą, jei 2006 m. –
GPM302 formą, jei 2005 m. – FR0462
formą) ir joje nurodyti išvykimo iš
Lietuvos datą. Ši data gali būti eina-
mieji metai arba penkeri praėję me-
tai. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau
nei prieš penkerius metus, jam rei-
kėtų pateikti FR0462 formą ir joje
nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą

2005 m. sausio 1 d. Tokiu būdu gy-
ventojams sudaroma galimybė dek-
laruoti savo išvykimą „atgaline da-
ta”, atitinkamai mokesčių tikslais
bus laikoma, kad toks asmuo nuo
deklaruotos išvykimo datos nėra nuo-
lat gyvenantis Lietuvoje ir neturi
prievolės mokėti PSD įmokų; arba 2)
įvykdyti prievolę, numatytą LR gyve-
namosios vietos deklaravimo įstaty-
me ir deklaruoti gyvenamosios vietos
pakeitimus Gyventojų registre (šiuos
gyvenamosios vietos deklaravimo
veiksmus atliekant seniūnijoje, savi-
valdybėje, konsulinėje įstaigoje tiesio-
giai ar elektroniniu būdu). Šis dekla-
ravimas galios tik nuo deklaravimo
datos į ateitį. Tiems gyventojams, ku-
rie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš
aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra
ar buvo išvykę (pavyzdžiui, 2009 m.
laikinai dirbo užsienyje), PSD įmokų
mokėti nereikia, jeigu jie atitinka-
mais 2009 m. mėnesiais buvo ap-
drausti socialiniu (įskaitant sveika-
tos) draudimu Europos Sąjungos, Eu-
ropos ekonominės erdvės valstybėse
narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lich-
tenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar
gali turėti atitinkamos formos doku-
mentą (E formos pažymą arba atsa-
kingos užsienio tarnybos išduotą lais-
vos formos pažymą), įrodantį, kad jie
buvo apdrausti socialiniu (ir sveika-
tos) draudimu užsienyje. Šiems gy-
ventojams patariama pateikti 2009
m. mokestinio laikotarpio Metinę pa-
jamų deklaraciją (formą GPM308) ir
joje atitinkamai pažymėti, kad tam
tikrais mėnesiais gyventojas buvo ap-
draustas privalomuoju sveikatos
draudimu užsienio valstybėje. Ati-
tinkamos formos dokumento (E for-
mos pažymos arba atsakingos užsie-
nio tarnybos išduotos laisvos formos
pažymos), net ir teikiant pajamų dek-
laraciją už 2009 m. mokestinį laiko-
tarpį, mokesčių administratoriui pa-
teikti neprivaloma. Mokesčių admi-
nistratorius daro prielaidą, kad dek-
laracijoje pateikti duomenys, gyven-
tojo užpildyti, atsižvelgiant į ES, Eu-
ropos ekonominės erdvės valstybėse
narėse ar Šveicarijoje 2009 m. jo tu-
rėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu
mokesčių administratoriui kils abe-
jonių dėl gyventojo PSD įmokų ap-
skaičiavimo teisingumo, gyventojui
bus pranešta asmeniškai ir jis gali
būti paprašytas pateikti (atsiųsti) mi-
nėtą dokumentą mokesčių administ-
ratoriui.

Vilnius, balandžio 27 d. (LR
konsulatas New York) – Šių metų bir-
želio 1–2 dienomis Vilniuje vyks Bal-
tijos jūros valstybių vyriausybių va-
dovų susitikimas ir Baltijos plėtros
forumas (BPF). Ministrų pirmininkų
susitikime kviečiami dalyvauti 11
valstybių – Danijos, Estijos, Suomi-
jos, Vokietijos, Islandijos, Latvijos,
Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusi-
jos ir Švedijos – vyriausybių vadovai,
taip pat Europos Komisijos ir Baltijos
jūros parlamentinės konferencijos
delegacijos. 

Pirmą kartą Vilniuje rengiama-
me BPF laukiami aukšto rango Bal-

tijos jūros šalių vyriausybių, akade-
minės bendruomenės ir verslo atsto-
vai. Forumo programą galima rasti
internete adresu www.bpforum.org <
http://www.bpforum.org/>. 

Žiniasklaidos atstovai, norintys
nušviesti šiuos renginius, kviečiami
apsilankyti Užsienio reikalų ministe-
rijos Spaudos centro tinklalapyje
adresu http://media.mfa.lt/index.php
?338187024 ir iki gegužės 16 dienos
užpildyti akreditacijos anketą. Deta-
lesnė informacija apie žurnalistų dar-
bą šiuose renginiuose anketą užpil-
džiusiems asmenims bus pateikta vė-
liau. 

Vilnius, balandžio 27 d. (ELTA)
– Seimo pirmininkei Irenai Degutie-
nei įteiktas nepasitikėjimo susisieki-
mo ministru Eligijumi Masiuliu teks-
tas. Po juo pasirašė 44 Seimo nariai,
atstovaujantys opozicinėms frakci-
joms.

Parašus Seimo vadovei įteikė
opozicijos vadovas, Darbo partijos
frakcijos seniūnas Vytautas Gapšys,
frakcijos Tvarka ir teisingumas se-
niūnas Valentinas Mazuronis ir Social-
demokratų partijos vadovas, jos frakci-
jos seniūnas Algirdas Butkevičius.

,,Įteiktoje interpeliacijoje E. Ma-
siuliui pateikiamos kelios dešimtys
klausimų iš įvairių Susisiekimo mi-
nisterijos reguliavimo sferai priklau-
sančių ūkio sričių. Pradedant ‘Lietu-
vos pašto’ vadovo įdarbinimu, bai-
giant pasiūlymais valstybinius kelius
perduoti į privačias rankas. Klausi-
mai svarbūs ir aktualūs, ar į juos mi-
nistras atsakys išsamiai ir sąžiningai
– bus matyti”, – sakė V. Mazuronis.

Pateikti interpeliaciją ministrui
gali ne mažiau kaip penktadalis Sei-
mo narių. Seimo pirmininkė I. Degu-

tienė užregistravo Seimo narių pa-
teiktą interpeliaciją ministrui E. Ma-
siuliui ir perdavė ją ministrui bei Sei-
mo nariams. Gavęs interpeliaciją Vy-
riausybės narys privalo ne vėliau
kaip per 2 savaites perduoti Seimo
pirmininkui raštišką atsakymą, su
kuriuo supažindinami Seimo nariai.
Ministras atstatydinamas, jei už tai
per slaptą balsavimą balsuoja dau-
giau kaip pusė Seimo narių. 

Svarbu ñinoti
Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) –

Apkaltos tvarka iš Lietuvos prezi-
dento pareigų prieš šešerius metus
pašalintas Rolandas Paksas Strasbū-
re sieks atgauti prarastą teisę būti iš-
rinktam į aukščiausias politines pa-
reigas šalyje. 

Prancūzijos Rytuose esančiame
Strasbūre įsikūrusio Europos žmo-
gaus teisių teismo (EŽTT) Didžioji
kolegija šią savaitę viešame posėdyje
išklausys R. Pakso ir Lietuvos Vy-
riausybės atstovus, prieš priimdama
sprendimą, ar nepažeidžiant Europos
žmogaus teisių konvencijos apribota
dabar opozicinei partijai ,,Tvarka ir
teisingumas” vadovaujančio politiko
pasyvioji rinkimų teisė. 

Pernai į Europos Parlamentą iš-
rinktas R. Paksas apkaltos procesą
prieš jį iki šiol vadina perversmu.
,,Svarbiausia, kad būtų atstatytas tei-
singumas ir būtų suteikta teisė daly-
vauti rinkimuose. Dar daugiau – esu
įsitikinęs, kad tai buvo perversmas,
tik pridengtas ne ginklais, o teisės
kvapu. Nuo teismo sprendimo pri-
klausys, ar bus palikta tam galimybė
ir kitose valstybėse”, – sakė R. Pak-
sas, pats ketinantis dalyvauti teismo
posėdyje. Politiko gynyba rūpinasi
trys teisininkai – žinomas Lietuvos
advokatas Vytautas Sviderskis ir du

teisės specialistai iš Austrijos. 
Pagrindu pirmą kartą Europos

istorijoje pašalinti prezidentą iš pa-
reigų tapo 2004 m. kovo mėnesio
Konstitucinio Teismo nutarimas, kad
R. Paksas pažeidė šalies Konstituciją,
kai, be kita ko, suteikė Lietuvos Res-
publikos pilietybę verslininkui Juri-
jui Borisovui už šio duotą finansinę
paramą ir leido verslininkui suprasti,
kad dėl jo teisėsaugos tarnybos atlie-
ka tyrimą bei klausosi jo pokalbių.
Konstitucinis Teismas taip pat pa-
skelbė, kad už Konstitucijos pažeidi-
mą, priesaikos sulaužymą iš pareigų
pašalintas asmuo negali dar kartą
prisiekti tautai – taip R. Paksui buvo
užkirstas kelias kandidatuoti į prezi-
dentus ir į Seimą, būti ministru,
premjeru. Pagal šį išaiškinimą ati-
tinkamai buvo pakeisti ir valstybės
įstatymai. 

Lietuvos vyriausybės atstovė
Strasbūro teisme Elvyra Baltutytė
sako, kad bylos rašytinis nagrinėji-
mas prasidėjo prieš kelerius metus –
Vyriausybei rašytinis pareiškimas
perduotas dar 2007 m. 

,,Kadangi byla perduota Didžia-
jai kolegijai, vyks viešas posėdis. Teis-
mo sprendimo gali tekti laukti labai
ilgai – kartais laukti tenka pusmetį
ar visus metus”, – sakė E. Baltutytė. 

Vilnius, balandžio 27 d. (ELTA)
– Lietuva suinteresuota stiprinti ry-
šius su visame pasaulyje gyvenan-
čiais litvakais, atkurti bendrą istorinį
ir kultūros paveldą, pažymėjo šalies
užsienio reikalų ministras susitikime
su JAV pasiuntine kovai su antisemi-
tizmu.

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis priėmė JAV ypatin-
gąją pasiuntinę kovai su antisemitiz-
mu ir jo stebėsenai Hannah Rosent-
hal. Susitikime aptarti holokausto
švietimo programos įgyvendinimas,
tolerancijos ugdymas, žmogaus teisių
gynimas. 

A. Ažubalis pažymėjo, kad Lie-
tuva suinteresuota stiprinti ryšius su
visame pasaulyje gyvenančiais litva-
kais, atkurti bendrą istorinį ir kultū-

ros paveldą, supažindino su Lietuvoje
vykdomais šios srities projektais ir
darbais. Pokalbyje taip pat aptartas
Lietuvos pasirengimas pirmininkauti
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijai 2011 metais, kur
vienas iš pirmininkavimo uždavinių
bus dėmesys tolerancijos ugdymui,
žmogaus teisėms ir laisvėms. A. Ažu-
balis ir H. Rosenthal aptarė Lietuvos
ir JAV bendradarbiavimą šioje srityje. 

H. Rosenthal, kurios tėvas išgy-
veno holokaustą, JAV valstybės de-
partamente yra astakinga už kovos
su antisemitizmu ir jo stebėsenos
klausimus. Prieš tai ji dirbo Jungti-
nių Valstijų prezidento Bill Clinton
administracijoje, aktyviai dalyvavo
judėjime dėl pilietinių teisių. 

Susisiekimo ministras E. Masiulis.
ELTOS nuotr. 
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BERNAS
Šveicarijoje dėl įtarimų planavus

teroristinį išpuolį tarptautinės ben-
drovės padalinyje sulaikyti trys as-
menys. Du italai ir vienas šveicaras
buvo sulaikyti balandžio 15 d., kai
juos paprastam patikrinimui Ciuri-
che sustabdė kelių policijos pareigū-
nai. Pareigūnai automobilyje aptiko
sprogmenų ir kitos įrangos, kuri ga-
lėjo būti skirta teroristiniam iš-
puoliui.

HAGA
Tarptautinis arbitražo teismas

Hagoje įpareigojo Didžiąją Britaniją
Iranui sumokėti 650 mln. JAV dole-
rių vertės netesybas dėl neįvykusio
ginklų tiekimo sandorio. Sutartis dėl
1,500 tankų ir 250 šarvuočių tiekimo
tarp Londono ir Teherano buvo pasi-
rašyta tuo metu, kai Iraną valdė ša-
chas. Tačiau 1979 m. Irane buvo įvyk-
dyta revoliucija, ir Didžioji Britanija
sustabdė sutarties vykdymą, todėl
karinė technika nebuvo pristatyta.

LIUKSEMBURGAS
Europos Sąjungos (ES) užsienio

reikalų ministrai pasiekė „politinį
susitarimą” dėl būsimos Bendrijos
diplomatinės tarnybos, kuri turėtų
užtikrinti 27 šalių sąjungai svaresnį
balsą tarptautinėje arenoje. Pasak
ES užsienio politikos vadovės Cathe-
rine Ashton, visi derybų dalyviai pri-
pažino, kad pasiektas susitarimas
tėra „kompromisas, yra dar daug ne-
aiškių detalių dėl naujosios Europos
išorės veiksmų tarnybos struktūros,
jos veiklos ir biudžeto”.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė, kad Maskva norėtų
bendradarbiauti su NATO tokiais
klausimais kaip priešraketinė gyny-
ba Europoje. Rusijos prezidentas pa-
reiškė, kad Maskva jau kuris laikas
sako, kad ,,pasaulinės priešraketinės
gynybos sistema privalo ginti ne tik
konkrečias valstybes ar jų grupes,
bet veikti tarptautinės bendruome-
nės interesų labui”.

* * *
Tarp Dagestano Chasavjurto

rajone sunaikintų kovotojų – vienas
kovotojas, susijęs su kovo 29 d.
sprogimų Maskvos metro organiza-
vimu, rašo newsru.com. Sunaikintąjį
kovotoją operatyvininkai atpažino
pagal turimus vaizdo įrašus ir fotoro-
botu padarytas nuotraukas.

WASHINGTON, DC
JAV respublikonai senatoriai

sustabdė didžiausio masto per 60 me-
tų finansų srities reguliavimo pert-
varkos svarstymą. Demokratams pri-
trūko vos trijų balsų. Respublikonai
teigia, kad įstatymo projektas numa-
to nepakankamą pertvarką. Tuo
tarpu demokratai mano, kad jų prie-
šininkai nori apginti turtingųjų
interesus. Tačiau abi šalys teigia
manančios, kad galiausiai įstatymas
dėl bankų bus priimtas. 

* * *
JAV Prancūzijai išdavė buvusį

Panamos vadovą Manuel Noriega,
kuris Amerikos kalėjime praleido
ilgus metus. 1999 m. Prancūzijos
teismas M. Noriega jam nedalyvau-
jant pripažino kaltu dėl pinigų plovi-
mo per Prancūzijos bankus. Dabar
teismas žada bylą nagrinėti iš naujo.
76 metų buvęs Panamos vadovas,
2007 m. užbaigęs 17 metų laisvės
atėmimo bausmę, siekė grįžti į Pa-
namą. Tačiau vasarį JAV Aukščiau-
siasis Teismas atmetė jo paskutinę
apeliaciją prieš išdavimą Prancūzi-
jai.

* * *
JAV North Caroline valstijos po-

licija pradėjo tyrimą prieš vyrą, kuris
buvo pastebėtas ginkluotas netoli
prezidento Barack Obama lėktuvo.
Įtariamasis nurodė ,,norėjęs pama-
tyti prezidentą”. Kokių ketinimų
turėjo vyras, kol kas nežinoma. 23
metų vyras paleistas už 100,000 do-
lerių užstatą. Įtariamajam dėl ginklo
turėjimo viešoje vietoje gresia iki 120
dienų kalėjimo.

* * *
Balandžio 27 d. rytą pietinę Ca-

lifornia valstijos dalį, esančią netoli
sienos su Meksika, supurtė 4,7 balo
stiprumo žemės drebėjimas, pranešė
JAV seismologai.  Apie sugriovimus
ar sužeistuosius pranešimų kol kas
negauta.  Drebėjimo epicentras buvo
4 kilometrai po žeme, 19 kilometrų į
pietvakarius nuo Seeley miesto Cali-
fornia valstijoje ir už 89 kilometrų į
rytus nuo Tichuanos Meksikoje. 

Ukrainos Radoje dèl Juodosios
jùros laivyno – muštynès

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) –
Aukščiausioji Rada be svarstymo
patvirtino susitarimą pratęsti Rusijos
Federacijos Juodosios jūros laivyno
buvimą Ukrainos teritorijoje 25
metams nuo 2017 m., kai baigs galioti
dabartinis susitarimas. 

Posėdyje neapsieita be susidūri-
mų – tarp parlamentarų užvirė muš-
tynės, į Rados pirmininką Vladimir
Litvin svaidė kiaušinius, o į salę metė

dūminį užtaisą. Pranešama, kad V.
Litvin nuo mėtomų kiaušinių skė-
čiais pridengė šalimais stovėję parla-
mentarai. Salėje prirūko dūmų, tad
daugelis Rados narių buvo priversti
išeiti iš posėdžio. 

Opozicijos atstovai nenori patvir-
tinti susitarimo, kurį praėjusią sa-
vaitę pasirašė Rusijos ir Ukrainos
prezidentai. Susitarime numatyta,
kad Juodosios jūros laivynas liks Uk-
rainoje iki 2042 m., o Rusija padarys
Ukrainai nuolaidą dujoms. Opozicijos
atstovai pažadėjo neleisti balsuoti su
svetimais biuleteniais, o prieš posėdį
kažkas užklijavo plyšius biulete-
niams ant stalų.

Ukrainos sostinėje šalia Aukš-
čiausiosios Rados ir ministrų kabine-
to vyksta susitarimo pratęsti 25 me-
tams Rusijos Juodosios jūros laivyno
buvimą Kryme šalininkų ir prieši-
ninkų masiniai mitingai. 

Atkelta iš 1 psl.
Pradėtas vykdyti Europos ekono-

mikos atkūrimo planas, pagal kurį
daugiau nei 1 mlrd. eurų skirta 2009
m. ir 2010 m. pradžioje sutartiems
energetikos projektams anglies diok-
sido surinkimo ir saugojimo, jūros
vėjo energijos ir energetikos infra-
struktūros srityse įgyvendinti. Maž-
daug 500 mln. eurų bus skirta IT ir
plačiajuosčio ryšio projektams kaimo
vietovėse.

Nors su rinka susijusių išlaidų ir
tiesioginės paramos pagal Bendrąją
žemės ūkio politiką (BŽŪP) bei kai-
mo plėtros finansavimas nesikeis, ap-
linkos apsaugai skirtas finansavimas
pagal programą ,,Life+” padidės 8,7
proc. (iki 333 mln. eurų).

2011 m. biudžeto projekte taip
pat numatytos didesnės investicijos į
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inova-
cijas, infrastruktūrą ir žmogiškąjį
kapitalą. Mokslinių tyrimų ir tech-
nologinės plėtros 7-ajai bendrajai
programai bus skirta 13,8 proc. dau-
giau lėšų (iki 8,6 mlrd. eurų) – dar
niekada ES neinvestavo tiek daug į
šią programą. Vis dėlto vien moksli-
niais tyrimais ir plėtra ekonomikos
atsigavimo negalima paskatinti, todėl
numatoma padidinti transeuropinių
transporto ir energetikos tinklų fi-
nansavimą, o Konkurencingumo ir
inovacijų programos finansavimą
padidinti 4,4 proc., palyginti su 2010
m. (549 mln. eurų). 

,,Daugiau nei 20 proc. Europos
jaunimo neturi darbo, – sakė J. Le-
wandowski. – Taip neturėtų būti. ES
biudžetu turėtų būti skatinamas
švietimas ir mainai, kad padėtų jau-
nimui pasirengti profesinei veiklai.”

Todėl mokymosi visą gyvenimą
programos finansavimas bus padi-
dintas 2,6 proc. (1,1 mlrd. eurų), su-
teikiant galimybę daugiau nei
200,000 studentų gauti ,,Erasmus”
stipendijas. Be to, 120,000 dalyvių
bus remiami programos ,,Veiklus
jaunimas” lėšomis – jai skiriama 127
mln. eurų, siekiant padėti jaunuo-
liams įsidarbinti pagal neformaliojo
švietimo programas.

Laisvės, saugumo ir teisingumo

srities programų finansavimas pa-
didės 12,8 proc. – daugiausiai iš visų
2011 m. biudžeto projekto išlaidų
sričių. Didelės laisvių užtikrinimui ir
apsaugai  bei  migracijos srautų val-
dymui skiriamos sumos rodo neseniai
Komisijos priimto ES veiksmų plano
ateinantiems penkeriems metams
pilietybės, teisingumo, saugumo,
prieglobsčio ir imigracijos srityse
įgyvendinimui skiriamą dėmesį.

Bus išlaikytas ES kaip pasaulinio
masto veikėjos išlaidų kategorijai ski-
riamas finansavimo lygis, patvirtin-
tas trimis pagrindiniais pasiūlymais:
remti rudenį JT konferencijoje dėl
Tūkstantmečio vystymosi tikslų pri-
siimtą ES įsipareigojimą (65 mln.
eurų); sustiprinti ES paramą besivys-
tančioms šalims sprendžiant klimato
kaitos problemą (65 mln. eurų); skirti
naują sumą, kad būtų skatinamas
Turkijos kipriečių bendruomenės
ekonominis ir socialinis vystymasis.

Visų ES tarnybų administracinės
išlaidos sudarys 8,3 mlrd. eurų (5,8
proc. biudžeto). Komisija ir toliau lai-
kysis įsipareigojimo nedidinti dar-
buotojų skaičiaus, o siekdama susido-
roti su naujomis užduotimis, darbuo-
tojus perskirstys viduje.

,,Tai pirmasis biudžetas, priim-
tas galiojant Lisabonos sutarčiai, –
aiškino ES finansinio programavimo
ir biudžeto komisaras. – Yra trys pag-
rindiniai skirtumai: pirma, gerokai
pagreitėjo visa procedūra, nes Euro-
pos Parlamente biudžetas dabar
svarstomas tik vieną kartą, o ne du
kaip anksčiau. Antra, pirmą kartą
Taryba ir Parlamentas turi vienodas
galias priimant biudžetą. Dėl to visos
trys šiame procese dalyvaujančios ES
tarnybos turi daugiau bendradar-
biauti nei anksčiau.”

Taryba pareikš savo nuomonę
dėl biudžeto projekto birželį, o Euro-
pos Parlamentas – spalį. Jei šios ins-
titucijos nesutartų, būtų pradėta 21
dienos trukmės taikinimas, kuriame
Europos Komisija atliktų sąžiningo
tarpininko vaidmenį. Galutinį 2011
m. biudžetą turėtų priimti Parlamen-
tas.

ES 2011 metû biudžeto projektas – 
î ateitî krizei pasibaigus

JAV

EUROPA

RUSIJA

AFP/Scanpix nuotr.
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Lietuvos Vyčių centro
valdybos suvažiavimas

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Ryšiû su visuomene pirmininkè

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdyje, kuris įvyko š. m. balandžio
10 d. „Ramada Regency” viešbutyje,
Binghamton, New York, dalyvavo 22
centro valdybos nariai ir svečiai iš
Illinois, Massachusetts, Michigan,
Pennsylvania, New Jersey, New York
ir Ohio valstijų. Suvažiavimą globojo
Binghamton vyčių 72 kuopa, vei-
kianti Binghamton, NY.

Susirinkimo pradžioje centro val-
dybos pirmininkė Bernice Aviža
sukalbėjo maldą, pasveikino dalyvius
ir toliau vadovavo posėdžiui. Lietuvos
Vyčių 72 kuopos vardu pasveikino
kuopos pirmininkė Barbara Miller.

Šimtmečio komiteto veikla

Tylos minute buvo pagerbta ne-
seniai amžinybėn iškeliavusi garbės
narė Agnė Mickūnienė. Garbės narys
Robert A. Martin, Jr. papasakojo apie
organizacijos šimtmečio komiteto
pradžios veiklą. Iš visų apygardų yra
sudarytas specialus komitetas, ku-
riam pirmininkavo A. Mickūnienė.
Artimiausiu laiku „Vytis” žurnale
bus išspausdinta apklausa, kur tu-
rėtų vykti šimtmečio suvažiavimas.
Taip pat bus klausiama apie suva-
žiavimo programą, paskaitas ir t. t.
Kadangi A. Mickūnienė buvo šimt-
mečio suvažiavimo komiteto pirmi-
ninkė, reikėjo paskirti naują vadovą.
Buvo pasiūlyta ir nutarta, kad šio
komiteto kopirmininkais bus Robert
A. Martin, Jr., garbės narys ir 16 kuo-
pos Chicago/Bridgeport, IL ir Vidurio
Amerikos apygardos narys, ir Phyllis
Gendreau, 17 kuopos South Boston,
MA ir Naujosios Anglijos apygardos
narė.

Atnaujinti lankstinukas ir 
tinklalapis

Narystės pirmininkė Becky Pa-
taki naudodama „power point” pro-
gramą pranešė apie atnaujintą Lie-
tuvos Vyčių oficialų lankstinuką, ku-

riame trumpai yra apibūdinta organi-
zacijos ir jos dabartinių padalinių veik-
la. Taip pat buvo pristatytas atnau-
jintas Lietuvos Vyčių logotipas: Vytis,
už Vyties – trispalvė, o po Vyčiu užra-
šas – organizacijos šūkis: „For God
and Country.” Visi posėdyje dalyvavę
centro valdybos nariai vienbalsiai nu-
tarė, naudoti šį oficialų logotipą. B.
Pataki pranešė, kad nauji nariai gaus
jiems skirtą informacinį paketą.

Ji taip pat supažindino su atnau-
jintu Lietuvos Vyčių tinklalapiu
(www.knightsoflithuania.com)su
nuoroda į „Facebook”, kur bus gali-
ma el. būdu siųsti komentarus ir
klausimus apie Vyčių organizaciją.
Tinklalapyje galima rasti ir apklausą
apie organizaciją, informaciją apie
narystę ir nario mokestį. Jame taip
pat yra informacija, kaip tapti nariu,
apie artėjančio 97-ojo metinio visuo-
tinio narių suvažiavimo registraciją,
žinios apie oficialų organizacijos žur-
nalą „Vytis”, visos organizacijos cen-
tro valdybos narių ir kuopų pirmi-
ninkų sąrašai ir ankstesni „Vyties”
numeriai. Yra ir nuoroda į Šiluvos
Mergelės Marijos tinklalapį. Pabrėž-
ta, kad Lietuvos Vyčių organizacija
yra Amerikos lietuvių tarybos
(ALT’o) ir Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos (ALRKF) nare.

Įsikūrė nauja kuopa

Posėdžio metu pasidalinta džiu-
gia naujiena – įsteigta nauja 158 kuo-
pa Lakeshore, Indiana, kurios pirmi-
ninkė yra Maria Deksnis. Nauja kuo-
pa turi 18 narių. Pirmas oficialus jos
susirinkimas įvyko š. m. vasario 5 d.,
jame dalyvavo centro valdybos pirmi-
ninkė Bernice Aviža, Vidurio Ameri-
kos apygardos pirmininkė Aldona
Zajauskas, kiti apygardos nariai ir
svečiai.

97-ąjį metinį suvažiavimą
pasitinkant

Šiek tiek laiko buvo skirta padis-
kutuoti apie artėjantį 97-ąjį metinį
vyčių suvažiavimą/seimą, kuris vyks

2010 m. rugpjūčio 5–8 d. „Ramada”
viešbutyje ir konferencijos centre,
Binghamton, New York ir kurį globos
72 kuopa, veikianti Binghamton, NY,
ir suvažiavimo komitetas. Viešbučio
kambarių kaina bus nuo 99 dol. iki
109 dol. už parą. Registracija jau-
niems vyčiams iki 18 m. – 100 dol.,
suaugusiems – 190 dol. asmeniui iki
birželio 1 d. Nuo birželio 2 d. iki bir-
želio 30 d. kaina asmeniui pakils iki
210 dol. Po liepos 5 d. registracijos
kaina bus iki 230 dol. asmeniui. Į re-
gistracijos kainą įeina susipažinimo
vakaras – Spiedie piknikas, kultūros
vakaras „Muzika, daina ir poezija”,
ketvirtadienio pietūs, penktadienio
vakarienė, šeštadienio vakaro poky-
lis, seimo/suvažiavimo užbaigimo
pietūs ir transporto paslaugos į Šven-
tos Šeimos bažnyčią ir kitas vietas.

Pasiruošimo darbai jau vyksta.
Suvažiavimo metu aplankysime įdo-
mias vietas New York mieste. Anks-
čiau atvykusiems suvažiavimo daly-
viams bus surengta išvyka autobusu į
didžiausią stiklo muziejų – Corning
stiklo muziejų (Corning Museum of
Glass). Dalyviai pietaus netoli Seneca
ežero, vėliau aplankys tris vyno
daryklas.

T. Kosciuškos minėjimas

Pirmininkė Aviža pranešė, kad š.
m. balandžio 30 d. ir gegužės 1 d. kaip
Lietuvos Vyčių atstovė ji yra pakvies-
ta dalyvauti Tado Kosciuškos (Andr-
zej Tadeusz Bonawentura Kościusz-
ko) minėjime West Point karo aka-
demijoje, New York. Šiame renginyje
bus paminėtos Kosciuškos 264-tosios
gimimo metinės ir 182 metai nuo
Kosciuškos minėjimo akademijoje. B.
Avižos teigimu, šiame minėjime pla-
nuoja dalyvauti ir LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Audrius Brūzga.

B. Aviža taip pat paragino visas
kuopas ir apygardas apsilankyti savo
miestų bibliotekose ir paaukoti kny-
gų apie Lietuvą.

Pranešimas apie SLA veiklą

Lietuvos Vyčių organizacijos tei-
sinis patarėjas, advokatas Saulius
Kuprys perskaitė pranešimą apie
Susivienijimo lietuvių Amerikoje or-
ganizacijos, arba SLA (Lithuanian
Alliance of America) veiklą ir dabar-
tinę padėtį. Organizacija buvo įsteig-
ta 1886 m. Vienu iš jo steigėjų buvo
žymus JAV lietuvių veikėjas, prelatas
Aleksandras Burba. SLA tikslas buvo
ne tik teikti savo nariams draudimą,
bet ir burti JAV lietuvius lietuviškai
veiklai. SLA siekė stiprinti lietuvybę
išeivijoje, remti lietuvius, kuriuos
ištiko nelaimė. 

SLA yra atleista nuo valstybinių
mokesčių. Savo laiku SLA turėjo apie
30,000 narių ir 300 kuopų. Dabar-
tiniu metu SLA narių gali būti apie
2,000–3,000 visoje Amerikoje. Neaiš-
ku, kiek Susivienijimo narių priklau-
so Lietuvos Vyčiams. Adv. Kuprys
priminė, kad Lietuvos Vyčių garbės
nariai a. a. dr. Jokūbas ir Loretta Stu-
kai buvo aktyvūs SLA valdybos na-
riai. 

Ši organizacija turi savo nuosavą
pastatą Manhattan, NY, kurio vertė
yra apie 4,5–5 mln. dol. Pastate, esan-
čiame garsioje Madison Square Gar-
dens, yra gausus lietuviškas archy-
vas, kuriame medžiaga ir dokumen-
tai siekia XIX šimtmetį. Šiuo metu
dalimi šių patalpų naudojasi Lietuvos
Vyčių 12 kuopa, veikianti New York. 

S. Kuprio teigimu, jau kelinti me-
tai, kai į organizaciją neįsijungia
nauji nariai, nors narystė kol kas
laikosi pastovi. Jis kvietė Lietuvos
Vyčius įsijungti į SLA. Išsamesnę
informaciją apie SLA galima rasti
organizacijos tinklalapyje (www.
lithuanianalliance.com). 

Išklausius adv. S. Kuprio  pra-
nešimą, Lietuvos Vyčių centro val-
dyba paprašė, kad S. Kuprys ir toliau
informuotų Vyčių narius apie SLA
veiklą. Vyčių centro valdyba, supras-
dama, kaip yra svarbu išlaikyti šią
istorinę savišalpos organizaciją,
nutarė infomuoti visas Vyčių kuopas
apie vykstantį naujų narių priėmimą
į SLA. Ši informacija taip pat bus
pateikta 97-ame visuotiniame narių
metiniame suvažiavime bei ,,Vyties”
žurnale. 

Naujienos apie kun. Markų

Posėdyje pranešta, kad kun. An-
tanas Markus, Vyčių padalinio Švč.
Šiluvos Mergelės Marijos fondo pir-
mininkas, š. m. vasario 6 d. atšventė
savo 60 metų gimtadienio jubiliejų ir
30 metų kunigystės jubiliejų Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.
Taip pat buvo pranešta, kad nuo š. m.
liepos 1 d. jis yra paskirtas klebonu į
Šv. Pijaus X bažnyčią, Stickney, IL.

Ieškomas žmogus tvarkyti
Lietuvos Vyčių archyvus

Toliau vyko diskusijos apie Lie-
tuvos Vyčių archyvą. Nuspręsta su-
rasti asmenį, galintį sutvarkyti ir su-
rūšiuoti archyvinę medžiagą ir doku-
mentus, laikomus ALK’a, Putnam,
Connecticut. Jau kurį laiką komite-
tas svarsto tokio asmens kandida-
tūrą. Naują komitetą sudaro: Fran-
ces Burmila, centro  valdybos ir orga-
nizacijos archyvų pirmininkė, Petras
Povilas Zanzitis, 16 kuopos pirminin-
kas, turintis magistro laipsnį biblio-
tekininkystės srityje, Norma Petkus,
96 kuopos narė, turinti patirties bib-
liotekų tvarkymo srityje, garbės narė
ir Regina Juškaitė-Švobienė, ry-
šiams su visuomene atstovė. Yra pora
kandidatų, su kuriais pirmininkė
Aviža sutiko pasikalbėti. Buvo pra-
nešta, kad neseniai ir vėl buvo užlie-
tos ALK’a patalpos. Dar nežinoma, ar
ir kiek Vyčių organizacijos medžiagos
ir dokumentų buvo apgadinta.

Kitas centro valdybos posėdis nu-
matytas surengti 2010 m. rugpjūčio 4
d. 8 v. v.,  Binghamton, NY, per me-
tinį visuotinį narių suvažiavimą, kurį
globos Binghamton 72 kuopa. Posė-
dis baigtas malda.

Po to vykome į Šv. Šeimos baž-
nyčią išklausyti šv. Mišių, kuriomis
buvo minima Gailestingumo šventė.
Po Mišių važiavome pas šio savait-
galio globėjus Barbara ir Tom Miller
užkandžiams, vėliau vakarieniavome
vietiniame restorane.

72 kuopos Binghamton, NY nariai pasiruošę priimti 97–ojo Lietuvos Vyčių metinio suvažiavimo/seimo dalyvius.
www.knightsoflithuania.com
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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 

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

*
Iš V. Alanto minčių, užrašytų

1953 metais: „Lietuva yra mano
minčių ir jausmų tėvynė, o pasaulis –
tik geografinė sąvoka”; „Realus pa-
saulis man tėra tik lietuviškas pa-
saulis, o visa kita – miglotas ‘užsie-
nis’; „Mes tik tiek esame sau žmo-
nės, kiek jaučiamės lietuviais. Sveti-
moji aplinka kasdien žaloja mūsų
dvasią, kuri pagys tik prie Baltijos
jūros.” 

*
Monografijai apie A. Vanagaitį

pilnai užbaigti prireikė lygiai aštuo-
nių mėnesių. Paskutinį tašką padėjo
1953 metų gegužyje. Biografiją rašyti
buvo kur kas įdomiau nei redaguoti,
taisyti, o tiksliau – perrašinėti teks-
tus, kuriuos gavo iš J. Žilevičiaus, J.
Olšausko, B. K. Balučio ir A. Olio.

Gražiai išleista, gausiai iliustruo-
ta 192 puslapių knyga71 pasirodė
1954 metų pradžioje.

*
1954 m. vasario 5 d. Vienybė

paskelbė konkurso praėjusių metų
asmenybėms išryškinti rezultatus.
Juos lėmė laikraščio skaitytojai, at-
siuntę į redakciją balsavimo kuponus.
Dešimtukas sudarytas iš tautiečių,
savo veikla pasireiškusių įvairiose gy-
venimo srityse: visuomeninėje veiklo-
je, politikoje, kultūroje, mene, žur-
nalistikoje, studentijos gyvenime,
sporte, labdaroje, versluose. Ketvir-
tuoju tame garbingame sąraše įrašy-
tas V. Alantas – už pasiekimus lite-
ratūrinėje kūryboje.

Praėjus dešimčiai dienų, rašyto-
jas savo dienoraštyje užrašė vienin-
telį sakinį: „Laimėjau savotišką Vie-
nybės paskelbtą konkursą.” V. Alan-
tas jau buvo pripratęs prie kitokių
naujienų, gal todėl šitą priėmė taip
santūriai. Juk vos prieš dešimt mėne-
sių buvo patyręs nemenką širdgėlą,
kai dramos konkurso jury nepaskyrė
jokios premijos, nors komisijai buvo
nusiuntęs net tris naujus kūrinius:
Mindaugą, Visuomenės veikėjus ir
Trispalvę ant Gedimino kalno.

*
Balandžio ketvirtąją, sekmadienį

V. Alantas turėjo įdomų susitikimą su
J. Bačiūnu, atvykusiu į Detroitą daly-
vauti A. Smetonos mirties sukaktu-
vių minėjime. Susitiko Tullerio vieš-
butyje, kur jis buvo apsistojęs, ir
kalbėjosi apie trejetą valandų.

Senas pažįstamas šįkart atrodė
nelabai sveikai, nors ir pasisakė nese-
niai sugrįžęs iš Floridos. Tarsi pasi-
teisindamas tarstelėjo, jog turėjęs
kažkokį smūgį, tačiau nesileido nei į
tolesnius aiškinimus, nei į klausi-
nėjimus.

Kalbėjosi apie daug ką. J. Bačiū-
nas – įdomi asmenybė, ir rašytojui
buvo malonu pabendrauti su žmogu-
mi, kuris niekada neprieštarauja, jei
ir įtikinėjamas lieki su savo nuo-
mone. Tiesa, šįkart vienu labai svar-
biu – lietuvybės išlaikymo, visuome-
ninės veiklos – klausimu abiejų nuo-
monės sutapo. 

Pats J. Bačiūnas pastebėjo, jog
tam reikia nemažai lėšų, tačiau jis
yra pasiryžęs tuo pasirūpinti. O pas-
kui papriekaištavo V. Alantui: 

– Kodėl nedalyvauji visuomeni-
niam darbe?

Rašytojas atsakė maždaug taip:
– Neturiu laiko. Man rodos, aš

naudingesnį darbą padarysiu, jei pa-
rašysiu vieną kitą knygą, o ne laksty-
siu po susirinkimus. Dirbti visuo-me-
ninį darbą yra kam, tik niekas ne-
nori. Kodėl? Yra daug priežasčių:
ekonominės, psichologinės. Galbūt ir
aš pats tokio darbo perdaug ne-
vengčiau, jei jam būtų platesnė dirva.
O dabar kas darosi: nors senųjų
srovių daug, pridygo ir visiškai naujų.
Atsirado santarvininkai, Lietuvių
frontas, Tautinis atgimimas ir kiti.
Eiti į visuomeninį darbą, vadinasi,
eiti į kokią srovę ar srovelę. Aš esu
plunksnos žmogus. Kiekviena srovelė
stengiasi turėti savo leidinį. Vadinasi,
privalu jame dalyvauti. O kas man
pasakys, koks skirtumas tarp tau-
tininkų, santarvininkų, Lietuvių
fronto, Tautinio atgimimo? Jei
Lietuvių frontas katalikinis, daugelis
kitų srovių – liberalinės. Kodėl nega-
lima dirbti kartu? Juk susijungus
būtų nebe atskiros srovelės, bet stipri
tėkmė. Tuomet būtų galima leisti
stiprų leidinį, visuomenėje kelti ap-
čiuopiamesnį sąjūdį, tokioje organi-
zacijoje smagiau būtų ir dirbti.

V. Alantas taipogi pasidžiaugė,
kad pradžia kaip ir padaryta: šiuo
klausimu Dirvoje neseniai buvo
atspausdintas J. Bačiūno straipsnis,
kviečiantis ir kitus pasisakyti. Tik
niekas taip ir neatsiliepė. Tikriausiai
būtų kitaip, jei paragintų žinomesni
žmonės, pavyzdžiui, B. Raila ar jis, V.
Alantas. Rašytojo manymu, reikėtų
ne rašinėti, o sukviesti draugėn visų
tų srovių ir srovelių lyderius. Išsi-
kalbėjus gal ir kas nors konkretaus
rastųsi. 

J. Bačiūnui toji mintis patiko, ir
jis, padėjęs popieriaus lapą prieš V.
Alantą, pasiūlė surašyti pavardes tų,
kurie kartu daug ką galėtų nuspręsti. 

V. Alanto sąraše buvo septynios
pavardės: J. Bačiūnas, B. Raila, N.
Rastenis, B. Gaidžiūnas, A. Stačiū-
nas, M. Zujus, V. Alantas. J. Bačiūnas
dar pridėjo A. Olį.

Sudarius sąrašą, rašytojas gar-
siai paabejojo:

– Dauguma jų gyvena toli vienas
nuo kito. Sunku būtų jiems susirink-
ti.

J. Bačiūnas atsakė, jog dėl šito
rūpintis nederėtų, jis parems skry-
džius lėktuvu. Taip ir susitarė: iš pra-
džių į susitikimą pakvies tik vadovus
ir plunksnos žmones. Sudarius bran-
duolį, galės prisijungti ir kiti.

Rašytojas tyliai pasidžiaugė: jei
pavyks sukurti tokį liberalinį organi-
zacinį branduolį, jis gali turėti didelės
įtakos kultūriniam, visuomeniniam
ir politiniam tautiečių gyvenimui čia,
užatlantėje. 

O taip gali atsitikti, nes J. Bačiū-
nas labai dėmesingas lietuviškiems
reikalams, galvojo V. Alantas. Be kita
ko, jis jam dar papasakojo apie su-
manymą įsteigti tautiečiams senelių
prieglaudą. Jau buvo suradęs tinka-
mą pastatą – buvusią ligoninę, tačiau
kai kurie formalumai neleido už-
baigti reikalo iki galo.  Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 17

71 V. Alantas (ir bendraaut.). Antanas Vanagaitis, jo gyvenimas ir darbai. –
Cleveland: Viltis, 1954.

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2009 m. gruo-
džio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. Aukos skiriamos a. a. Onos Kutkaitės-
Durbin fondui – Jurbarko ligoninei Lietuvoje. Aukojo:
$1,000 – L. B. Durbin, MD; senatorius R. J. Durbin, IL.
$500 – P. Durbin, NY; M. P. Durbin, NC.
$250 – S. M. Durbin, IN.
$150 – D. P. Durbin, IL.
$100 – Lithuanian Club of Long Beach, CA.
$50 – K. G. Ambrozaitis, IN.
$35 – L. ir O. Sabaliūnas, MI.
$25 – M. A. Klickna, IL; C. Stonis, IL; I. S. Uknalis, PA.
$20 – J. ir E. Radas, MI; B. S. Petrulis, FL.
$10 – A. Giedraitis, OH.
Jūsų nuoširdžios aukos yra labai vertinamos.

Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2009 m. gruo-
džio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.  Aukos skiriamos padėti Lietuvos moterų
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai. Prašome padėti Lietuvos moterims.
Aukojo:
$250 – D. ir A.  Ericson, IL.
$167 – A.  Deveikis, CA.
$100 – V. J. Lembertas, CA; R. ir M. Jagminas, MA; P. M. Merwin, IL; E.

Genitis, IL; J. L. Vaitkus, CT; R. ir R.  Gerulis, IL; M. ir L. Jatulis, NY.
$80 – D. ir V. Melinauskas, OH.
$50 – N. R. Zdanys, IL; S. ir I. Petravičius, CA; A. G. ir S. Lickus, AZ; B.

Ciplijauskaitė, WI; B. A. Kasakaitis, IL.
$35 – A. Jagiella, GA; P. ir P. Dauzickas, FL.
$25 – S. ir T. Gečys, PA; A. M. Grinis, FL; A. V. Lukoševičius, NJ; J.  Bra-

zys, FL; J. P. Baltrus, PA; D. M. Elsbergas, IL; V. ir L. Germanas, IL;
S. A. Caseman, PA; S. Matulonis, NY; E. ir P. Savolskis, PA; J. C. Gvi-
das, IL; M. ir E. Wasilewski, IL; Images of Whiting/V. ir L. Kazragys,
IN:  R. ir S. Paskus, IL.

$15 – V. T. Trimakas, OH; M. Cojean, NJ; A. ir R. Marchertas, IL; Samas
Family Trust,  CA; A. A. Butkus, IL; R. ir S. Stinauer, IL.

$10 – J. ir G. Narkevičius, CA; M. C. Abelkis, IL.
$5 – D. Dana, FL.

Prisiminti:
a. a. Edna Wozgard atminimui Mark H. Bell, TN aukojo $35.
Jūsų nuoširdžios aukos yra labai vertinamos!

Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Fed Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org



10             DRAUGAS, 2010 m. balandžio 28 d., trečiadienis 

EDVARDAS ŠULAITIS

1989 metais atkurtas kul tūros
žurnalas Lietuvai ir išeivijai  ,,Santa -
ra” (1917 m. taip pavadintas lietu-
viškas žurnalas ėjo Maskvoje. Jis
buvo sumanytas tuomet ten susi-
būrusių lietuvių – poeto Jurgio Balt -
ru  šaičio, būsimo Lietuvos Tarybos
pir  mininko Stasio Šilingo, būsimo
dip lomato Juozo Urbšio ir kitų švie -

suolių. Vėliau leidyba sustojo) pernai
šventė savo atkūrimo gyvavimo dvi -
dešimtmetį. Žurnalo „Santara” re -
dakcija pasirinko savo kredo seną iš -
mintį „Tenutolsta visoks riksmas ir
pyktis”. Nepaisant, kad šis leidinys
žadėjo pasirodyti kas du mė nesiai,
neilgai jis taip dažnai galėjo išeiti.

Išeivijai žurnalas pasirodė nerei -
ka lingas (tuo galėjau įsitikinti eilę
me tų būdamas jo atstovu Amerikoje),

Žurnalo ,,Santara” padėtis gerėja

Keramikai iš Vilniaus ir Los Angeles – vienoje parodoje
LAIMA APANAVIÇIENÈ

2008 metų pradžioje ruošiant
Čiurlionio galerijos parodos 50-metį
savo darbus parodai-konkursui at -
siuntė keramikas iš Los Angeles (Ca -
lifornia) Kęstutis Mikėnas. Tada pir -
mą kartą pamačiu jo nuostabias va -
zas, padarytas mažai kam žinoma
tech nika – kristalo glazūra. Ant ele-
gantiškų keramikinių K. Mikėno va -
zų blyksinčios įvairiaspalvėje dangoje
išaugintų kristalų žvaigždės, snai gės,
gėlės traukė akį. 

Esame matę daug glazūruotų
dar bų, tačiau darbai, atlikti kerami -
nės glazūros technika visiškai skiria -
si nuo kitų. Ir pačiam dailininkui, ir
žiūrovui įdo mi ne tiek pati vazos for -
ma. Daug įdo mesnė pati glazūra, ku -
rios ga lu tinį rezultatą menininkas iš -
vysta tik atidaręs deginimo krosnį
(pa prastai kitą dieną). Ir patį kūrėją,
ir žiūrovą stebina kristalų auginimo
glazūroje technika išgautas įvairaus
dydžio, formų, spalvų bei šviesos
žais mas. Dir bant šia technika neįma -
noma padaryti vienodų darbų, kiek -
vienas kūrinys – nepakartojamas.
Net pa ruo šus tą patį glazūros mišinį
kiek vieną kartą gaunami skirtingi
dir binio raštai.

Tai pati su dėtingiausia iš visų

gla zūros rūšių. Pirmiausia iš molio
nužiedžiama forma. Ji turi būti glot-
ni, be griovelių ar iškilumų, kitaip ta -
ki glazūra juose užsibūtų. Forma de -
dama į krosnį ir degama 980° C tem -
pe ratūroje. Atvėsęs indas šlifuoja-
mas, grandomas, lyginamas. Tada
sumaišoma grietinėlės konsistencijos
glazūra  – pusę jos kiekio sudaro tam
tikros sudėties malto stiklo milteliai,
ketvirtadalis cinko ir tiek pat silicio.
Kad išgautų spalvą į mišinį dedama
metalo oksidų: mangano, geležies, va -
rio arba kobalto. Šiuo mišiniu ištepa-
mas išdegtas ir nušlifuotas darbas  ir
vėl pašaunamas į įkaitintą maždaug
iki 1300° C temperatūros krosnį. To -
kioje pastovioje tempera tūroje darbas
laikomas 2–5 valandas. Išjungus
kros nį dirbinys išimamas tik jai vi siš -
kai atvėsus (kartais tai trunka dau-
giau nei 10 val.). Tada kūrėjas ir pa -
mato – pasisekė ar ne. 

Prieš dvejus metus viešėdama
Lie tu voje užsukau į Pamėnkalnio ga-
leriją, kur vyko dalininkės Daivos
Staške vi čienės tapybos ir vilniečio
kera mi ko Algi man to Pa tamsio paro-
dą. Įėjau ir savo akimis netikiu – dar-
bai atlikti ta pačia keraminės glazū-
ros technika. Šia technika atliktus
darbus Lie tu voje mačiau pirmą kar-
tą. Papra šiau leidimo juos nufotogra-

Kęstutis Mikėnas (kairėje) ir Algimantas Patamsis.
„Lietuvos žinių” nuotr.

fuoti ir grįžusi nuotraukas el. paštu
nusiunčiau K. Mikėnui, tuo pačiu
brūkštelėjusi apie mano ,,at radimą”
Vilniuje.

Nežinau, ar mano laiškas, ar kiti
keliai suvedė viena technika dir ban -
čius menininkus. Ir štai šiomis dieno -
mis Lietuvos laikraščiuose skaitau,
kad pagaliau du menininkai susitiko
Vil niuje, ,,Dalios” galerijoje suruošto-
je jų bendroje parodoje. Vilnietis ke -
ra mikas galerijoje rodo penkiolika
dir bi nių, K. Mikėnas – šešis (keturi
dai lininko darbai, neatlaikę kelionės
išbandymų, sudužo, vienas jų – nepa -
tai somai).

K. Mikėnas su A. Patamsiu yra
vieninteliai lietuviai, kuriuos pavilio-
jo ši nepaprasta keramikos šaka, o ir
pasaulyje šia technika dirbančių ke -
ra mikų  nėra daug.  

„Tai, ką matote parodoje, – tik
ma ža gero dalis. Daugiau kaip pusė
darbų dėl nesėkmės keliauja į šiukš -
lia dėžę. Užtat pavykę darbai suteikia
neapsakomo džiaugsmo”, – rašė ke -

ramikas K. Mikėnas laiške, kurį pa -
rodos atidarymo metu perskaitė Kau -
no keramikos muziejaus vedėja Emi -
lija Jaudegytė. Pats autorius į Lie tu -
vą ruošiasi atvažiuoti vasarą.

Pagal profesiją architektas K.
Mikėnas kristalų glazūros technika
su sidomėjo paragintas savo mokytojo
amerikiečio Robert Kibler, o A. Pa -
tamsis – besimokydamas Vil  niaus
dailės akademijos pirmame kurse.
Studentą sudomino skulpto riaus J.
Mikėno (K. Mikėno dėdės) knygos
„Dailiosios keramikos technologija”
skyriai apie avantiūrinę keramiką,
kristalų gla zūrą. Tam, kad turėtų
kur išdegti sa vo dirbinius A. Patam-
sis įsidar bino dailininku Ter mo  -
izoliacijos ins titute, kur ir prasi dėjo
pirmieji dailininko ban dymai kris -
talinės glazūros srityje.

Smagu, dailininkai, nepaisant,
kur jie begyventų, suranda vienas ki -
tą. Ir kas žino, gal kada nors šių dai -
lininkų bendrą parodą pamatysi me ir
šiapus Atlanto?

o ir Lietuvoje po nepriklausomybės
atkūrimo atsirado tiek daug viso -
kiausių leidinių, kad „Santarai”, kaip
rimtam leidiniui, sunku buvo rasti
vietą tarp pramogų išsiilgusios pub-
likos.

Ne kartą „Santara” buvo prie pat
užsidarymo slenksčio. Žurnalas buvo
leidžiamas dukart per metus. Tai bu -
vo pasiekta tik žurnalo sumanytojo,
re daktoriaus bei leidėjo Romualdo
Norkaus didelio užsispyrimo dėka.

Tačiau kaip malonu buvo gauti
du paskutinius žurnalo „Santara”
nu merius – 2009 m. 65-ąjį ir 2010 m.
66-ąjį. 65-ajame numeryje (jis turi
128 psl.) įdėtas viltingas pranešimas,
kuriame rašoma: „Praėjus porai de -
šimtmečių, tik skaitytojų valia spręs -
ti, ar tas pasirinkimas (‘tenutolsta vi -
soks riksmas ir pyktis’ – E. Š.)
pasiteisino šurmulingame spaudos
tvane. Tačiau viltį teikia pirmą kartą
paskelbta ‘Santaros’ prenumerata.
Ne  tikėtai gražus prenumeratorių
skai čius liudija, kad ‘Santara’ ne pa s -
kendo tame tvane. Maloniems skaity-
tojams primename, kad žurnalo pre -
numerata priimama visuose Lietuvos
pašto skyriuose. Žurnalas bus leidžia-
mas kartą per du mėnesius. Metinė
prenumeratos kaina – 42 litai, indek-

sas – 5424. Daugiau vilčių, mieli
‘San taros’ bičiuliai, 2010-aisiais.”

Su žurnalu 
leidžiamos ir knygos

Beje, su žurnalu drauge leidžia-
ma ir „Santaros” knygų biblioteka,
kurių skaičius jau artėja prie dviejų
šimtų. Paskutinioji išėjusi knyga –
su kaktuvininko Justino Marcinkevi -
čiaus baladžių poema „Devyni bro -
liai”, kurios viršelyje puikuojasi
išeivijoje ilgą laiką gy venusio daili -
nin ko Vytauto K. Jonyno kūrinys
„Madona su kūdikiu”. Pats leidinys
iliustruotas čikagiečio fo to menininko
Algimanto Kezio meniš ko mis nuot -
raukomis. Beje, tai  kul tū ros žurnalo
„Santara” bibliotekos 169-asis leidi -
nys.

Šį kartą nesigilinsime į čia mini -
mų leidinių turinį, kuris įvairus bei
įdomus. Geriausiai būtų, jeigu mūsų
tautiečiai plačiau susidomėtų pačiu
žurnalu „Santara” ir jo leidžiamomis
knygomis. Tada gal ir vėl atsirastų
užrašas „Kultūros žurnalas Lietuvai
ir išeivijai”.

Beje, žurnalo adresas (kartu ir jo
redaktoriaus R. Norkaus) – Žygiman-
tų g. 10-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva.

Algimanto Patamsio darbas Pamėn-
kalnio galerijoje.

Kęstučio Mikėno ,,Mėlyna vaza”
Čiurlionio galerijoje.

Laimos Apanavičienės nuotraukos
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JUNGTINĖ KARALYSTĖ

NORVEGIJA

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

* 40 m. moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu kartu. Gali
išleisti atostogų bet kuriuo metu. Tel.
630-414-4935.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia kor-
ta, kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-
593-5903.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

A † A
FABIJONUI BRAZAIČIUI

iškeliavus į Amžiną kelionę, mūsų mylimai šokių moky-
tojai, dukrai VIDAI BRAZAITYTEI ir visiems artimie-
siems reiškiame gilią užuojautą.

Virgis ir Onutė Smilgiai

A † A
JUOZUI BAUŽIUI

išėjus Amžinybėn, nuoširdi užuojauta jo žmonai, sesu-
tėms AUGEI RASTONIENEI ir ALDONAI KAIRIE-
NEI bei visiems artimiesiems.

Nelė Gurskytė-Lesiak

A † A
FABIJONUI BRAZAIČIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai ALICIJAI, dukrai fil. VIDAI, sūnui
fil. DAINIUI ir visiems artimiesiems.

Vydūno Fondo taryba ir valdyba

Pagrindiniai dviračių žygio-akci-
jos ,,Aš + Tu = kmLT” (Aš + Tu =
karšta meilė Lietuvai) dalyviai Ma-
rius Puluikis ir Remigijus Balandis
balandžio 11 dieną, sekmadienį, pra-
dėjo 8,000 kilometrų nusidrieksian-
čią kelionę iš Škotijos į Lietuvą, va-
žiuojant per visą Skandinavijos pu-
siasalį ir pakeliui lankant Lietuvos
ambasadas. 

Žygio dalyviams buvo surengtos
išlydėtuvės Londono Kings Cross
traukinių stotyje, iš kur vaikinai
traukiniu išvyko į kelionės pradžią
Škotijoje. Projektą organizuojanti
ARULS (Anglia Ruskin lietuvių stu-
dentų bendruomenė) Mariui ir Re-
migijui išlydėtuvių metu įteikė pro-
jekto vėliavą, ant kurios žygio metu
bus renkami tautiečių parašai, taip
pat jiems buvo atiduota rezoliucija –
knyga, kurią vaikinai žygio metu veš
į lietuviškas bendruomenes ir amba-
sadas ir ragins žmones joje pasirašyti,
pasižadant atlikti ką nors naudingo
Lietuvai. 

Dviračių žygis prasidėjo Škotijo-
je, Aberdeen mieste, kur vyko ir pir-
masis susitikimas su ten gyvenan-
čiais lietuviais. Marius ir Remigijus
džiaugiasi, jog Aberdyno lietuviai
tokie svetingi: ,,Iš Aberdyno išvažia-
vome ir sotūs, ir laimingi, ir gerai
išsimiegoję”, – įspūdžiais dalijasi
Remigijus. 

Dviratininkai jau susitiko su
lietuvių bendruomene balandžio 14
dieną Edinburgh, Škotijoje, balan-
džio 15 dieną – su Newcastle lietu-
viais. Balandžio 20 dieną vaikinai su-
rengė susitikimą Londone, o balan-
džio 29 dieną jau žada būti Kopen-
hagoje. Gegužės 3 dieną planuojamas
susitikimas Osle, gegužės 7 dieną –
Stokholme, o birželio 1 dieną – Hel-
sinkyje. Taip pat susitikimai bus ren-
giami ir Laplandijoje, Tampere, Es-
tijos ir Latvijos lietuviškose ben-
druomenėse bei ambasadose, bet tik-
slios šių susitikimų datos dar nėra
aiškios, nes žygio grafikas priklausys
nuo oro sąlygų bei nuo dviratininkų
fizinės būklės. 

Paskutinis susitikimas numaty-
tas Vilniuje birželio 10 dieną – jį orga-
nizuoja projektą globojanti LR Už-
sienio reikalų ministerija. 

Pirmą kartą išgirdusiems apie
projektą primename, jog šio projekto
metu Marius ir Remigijus bei sava-
noriškai prisijungsiantys dviračių
mėgėjai planuoja įveikti daugiau nei
8,000 kilometrų, važiuodami iš šiau-
rinėje Škotijoje esančio Aberdeen
miesto per visą Skandinavijos pu-
siasalį, pakeliui lankant lietuviškas
ambasadas ir bendruomenes bei pa-
siekiant netgi šiauriausią Europos
tašką Norvegijoje – Nordkapp – bei
kelionę baigiant Lietuvoje, Vilniuje.
Planuojamas dviračių žygis vyksta
balandžio 11–birželio 10 dienomis.
,,Aš + Tu = kmLT” metu kiekvieno-
je žygio stotelėje projekto dalyviai neš
žinią lietuviams apie Lietuvos atei-
ties viziją – bus organizuojami susi-
tikimai, kurių metu bus įgyvendina-
ma iš anksto paruošta programa,
susidedanti iš keleto mažesnių pro-
jektų. Visa informacija apie ,,Aš + Tu
= kmLT” bei organizuojamų susi-
tikimų su žygio dalyviais programą –
ARULS organizacijos puslapyje
(www.aruls.co.uk).

Lietuviams.com

Pirmoji ,,Aš + Tu = kmLT”
stotelė – Aberdeen 

Iš kairės: R. Balandis, ambasadorius O. Jusys ir M. Puluikis.

Balandžio 24 dieną Norvegijoje,
Kristiansunde – salyne, kurį pernai
„National Geographic” išrinko gra-
žiausia pasaulio vieta turizmui, pra-
sidėjo savaitę truksiantis tarptauti-
nis fotografijos festivalis „Nordic
Light”. Nuo 2006 metų rengiamas
festivalis suburia žinomus fotografus
iš viso pasaulio, vietinius gyventojus,
studentus bei fotomėgėjus į Šiaurės
Vakarų Norvegijos kultūros židinį ir
visą dėmesį skiria fotografijos, kaip
meno rūšies, analizei. Be pripažintų
fotografų paskaitų, portfolio peržiū-
rų, kūrybinių dirbtuvių bei diskusijų,
čia bus atidarytos 34 parodos, kurios
truks iki gegužės 9 dienos. 

Į šių metų festivalį „Nordic Light
2010” pakviesti dalyvauti ir žinomas
lietuvių fotografas Artūras Valiauga,
fotografijos festivalio IN FOCUS
vadovė ir VšĮ „Kultūros meniu” di-
rektorė Eglė Deltuvaitė bei lietuvių
kilmės vizualinių menų kūrėja, gy-

venanti Norvegijoje, Darija Sapožen-
kova-Hauge. Kartu su rusų fotografe
Aleksandra Demenkova iš Rusijos,
balandžio 27 dieną menininkai ati-
darė parodą „Sudužusių vilčių terito-
rija” („Territory of Broken Dreams”),
kurioje ir lietuviška premjera – Ar-
tūro Valiaugos serija „Kupiškio an-
garas”. Menininkai taip pat skaitys
paskaitas apie savo kūrybą, dalyvaus
diskusijose, aptariant meno ir būties
klausimus po Sovietų Sąjungos iširi-
mo. 

Festivalyje, kurio sumanytojas ir
meno vadovas – žinomas Norvegų fo-
tografas Morten Krogvold, dalyvauja
daugiau kaip 100 fotografų. Stipriau-
sios fotografijos pajėgos iš įvairių ša-
lių festivalyje pristatys šiuolaikinę
bei klasikinę fotografiją, politines įž-
valgas, filosofinius apmąstymus ir
fantastiškas istorijas. 

Liana Ruokytė-Jonsson
Lietuviams.com

Lietuviai pirmą kartą dalyvauja
„Nordic light”

Artūras Valiauga. Iš serijos „Buvau pas Stepą troboj, kalbėjom apie gyveni-
mą“. Mitingas, 2002
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DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Kviečiame visus Lietuvių Fon -
do narius ir kandidatus, taip pat vi -
sus, kurie domisi LF veikla į 47-tą
me tinį narių suvažiavimą gegužės 1 d.
Pasaulio lietuvių centre. Registracija
8:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 9:30
val. r. Maloniai lauksime visų.

�Tėvo Antano Saulaičio, SJ kny -
gos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatymas vyks gegužės 7 d., penk-
tadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Kviečiame visus vaikučius, jų
tėvelius ir senelius bei mokytojus
atvykti į knygos sutiktuves, susitikti
su knygos autoriumi.

�Gedimino lituanistinė mokykla
kviečia mamas ir močiutes į pava sa -
rio šventę ,,Gražiausia puokštė – tau,
mamyte”, kuri vyks gegužės 8 d., šeš-
tadienį, St. Andrew Lutheran Church
parapijos patalpose, 10 S. Lake St.,
Mun delein, IL. 11:30 val. r. šv. Mišios.
12:30 val. p. p. koncertuoja mokyklos
mokiniai ir studija ,,Amber Music&
Dance” Nuo 9 val. r. iki 2:30 val. p.p.
vyks pavasarinė mugė, galėsite pasi -
vai šinti lietuvišku maistu. Tel. pasi -
tei ravimui: 847-668-1731 (Beata). 

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Atsisveikinimo su Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonu An -
tanu Markumi pietūs vyks Willow -
brook Ball Room salėje (8900 Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) ge gu -
žės 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Bi lie -
tų kaina – 30 dol. asmeniui. Dau giau
informacijos gauti ir bilietus už si sa -
ky ti galite tel.: 773-776-4600.

�Knygyne ,,57th Street Books”
(1301 E. 57th Street, Chicago, IL)
gegužės 25 d., antradienį,  6 val. v. vyks
susitikimas su Lai monu Brie džiu, pa -
rašiusiu knygą „Vilnius City of
Strangers” ir Elizabeth No vickas, ku  -
ri išvertė Ričardo Gavelio kny gą
,,Vilniaus pokeris” į anglų kal bą. Tel.
pasiteiravimui: 773-684-1300.

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, ga -
li ma rasti internete adresu: www. lith
uaniangolf.com, kur taip pat gali -
ma ir užsiregistruoti. Turnyrą remia
,,Li ber ty Mutual In surance”.  Vakare
vyks iškilminga puo ta. Daugiau in -
for  maci jos gausite pas Daivą Rugie -
niū tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą
Griš kelį tel.: 312-315-5739.

��Kviečiame visus gegužės 1 d.  6
val. v. į Mamos dienos šventę ,,Gra -
žiausios dainos mamai” St. Peters -
burg Lietuvių klubo didžio  joje salėje.
Eiles deklamuos ir daineles dainuos
St. Petersburg lituanistinės mokyklė -
lės ,,Saulutė” vaikučiai, šoks klubo
grupė ,,Ritmas”, visą vakarą links -
mins dainininkai iš Denver, CO ,,Ko -
lorado vabalai”. Bilietus užsisakyti
galite tel.: 727-687-1061, el. paštu: ra
minta_kr@yahoo.com (Raminta), el.
paš tu: donata@ucfunding.com (Do na -
ta) arba tel. 727-360-2053 (Aldo na).
Taip pat bilietus nusipirkti klube sek-
madieniais nuo 2 val. p.p. iki 4 val. p.p.

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. kviečia į mu zikos ir dainų popie -
tę ,,Mano širdies daina” Fontbonne
Academy Auditorium, 930 Brook Rd.,
Milton, MA. Bilietus užsisakyti galite
tel.: 505-586-0650 (Veronica Bizin -
kaus kas). 

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d. visus, kuriems jau dau-
giau nei 21-ių, maloniai kvie čia į 8-
uosius kas metinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gin taro vasar vietėje,
15860 La ke Sho  re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pra džia – 7 val. v. (MI
laiku). Gros grupė ,,Kau kas”, veiks
baras. Bi lie tus galite nusi pirkti Mil -
dos parduotuvėje, Gintaro vasar vie -
tėje (Union Pier) arba iš rašyti čekį
Union Pier Li thuanian Association
vardu ir at siųsti adresu: P. O. Box
605, Union Pier, MI 49129. Daugiau
informacijos tel.: 269-612-7162 arba
el. paštu milda@milda.us.

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

2010 m. balandžio 17 d. Bell Senior High/Lincoln Middle School mokyk-
los sporto salėje Washington, DC įvyko kasmetinis, jau aštuntasis Lietuvos
Respublikos ambasados JAV organizuojamas krepšinio turnyras „Ambasados
taurė 2010”, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui.
Šių metų krepšinio turnyre dalyvavo 11 komandų iš New York, New Jersy, Bal -
timore, Washington, DC, Latvijos ambasados JAV, latvių ir estų bendruo me -
nių bei JAV valstybės departamento. 

Po varžybų Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC vykusiame
priėmime ir apdovanojimų įteikime dalyvavo ir vienas iš turnyro rėmėjų – Lie -
tuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach, FL Stanley Balzekas, Jr.

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC
dir ban tis konsulas Laimis Rubinskas ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas
Palm Beach, Floridoje Stanley Balzekas, Jr.

Nuotrauka iš asmeninio S. Balzeko, Jr., albumo

Gegužės mėnuo skirtas Dievo
Motinai Marijai ir kiekvieno mūsų
mylimai motinai.

Motinos dienos proga pasvei-
kinkime savo motinas gėlėmis ir
paskirkime vertingą dovaną –
įrašydami  savo MOTINOS  vardą
į Draugo fondo narius. Gėlės nu-
vysta, bet mūsų MOTINOS vardas,
išspausdintas ,,Drauge”, išliks.

Draugo fondas yra pagrindi-
nis dienraščio ,,Draugas”, ku-
riame atsispindi visas mūsų išei-
vijos gyvenimas, ramstis.

DR aukos nurašomos nuo Fed.
mokesčių. Čekius rašyti: Draugas
Foundation ir siųsti: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629

Gražiai buvo paminėta Kovo 11-osios šventė Los Angeles. Nuotraukoje grupė
šios šventės dalyvių (iš kairės): Janina Čekanauskienė, Algimantas Žemai tai -
tis, Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Danguolė Varnienė, Kovo 11-osios Ak -
to signatarė, minimo renginio prelegentė Birutė Valionytė ir Albinas Mar ke -
vičius.                                                             Teodoro Skirgailos nuotr.

2010 metų Ravinia festivalis, kuris prasidės birželio 3 d (adresas: 418
Sheridan Rd., Highland Park, IL 60035) ir tęsis iki rugsėjo 7 d. 

Šiemet jis skirtas 200-osios Robert Schuman ir Frederic Chopin  bei 150-
osioms Gustav Maler gimimo metinėms. Kaip ir kasmet festivalyje išgirsime
ne tik jau žinomus atlikėjų vardus, jame daug naujų vardų. Festivalyje bus ir
nemažai vaikų kolektyvų pasirodymų, daug koncertų vyks nemokamai.

Daugiau apie festivalį sužinoti ir bilietus užsisakyti galite tinklalapyje
www.ravinia.org

Artėja Ravinia festivalis


