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•Skautai. Ramiojo vande-
nyno stovykla ,,Žalgirio mū-
šis” (1) (p. 2)
•Ne reforma lėmė studentų
emigraciją (p. 3)
•K. Girniaus skiltis (p. 3)
•R. Musteikienė Kluonius:
,,48x60 mano mėgstamiau-
sias dydis” (p. 4)
•Europos lietuvių dvasi-
ninkų susitikimas (p. 5)
•Šv. Antano parapijos gegu-
žinė (p. 5)
•Pagerbtas fil. L. Maskaliū-
nas (p. 8)
•,,Ambersail” (35) (p. 9)
•Cicero lietuvių žinios (p.
10)

S. Anužis sieks tapti Respublikon¨
nacionalinio komiteto pirmininku

Prezident∂s prašoma vetuoti atskirus Pilietyb∂s îstatymo straipsnius
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Susitikimas su JAV valstyb∂s sekretore patvirtina
Lietuvos ir JAV strateginê partnerystê

JAV vyskupai prašo
prezidento pagalbos

Washington, DC, lapkričio 16 d.
(LR ambasados Washington, DC info)
– JAV yra ir liks tvirtos Lietuvos są-
jungininkės saugumo, energetikos ir
demokratijos plėtros srityse, teigia
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis po susitikimo su
JAV valstybės sekretore Hillary Clin-
ton lapkričio 15 dieną Washington.

Per pokalbį didelis dėmesys buvo
skirtas energetikai. Pasak Lietuvos
užsienio reikalų ministro, JAV dė-
mesys šiai sričiai paskatins naujų
energetikos projektų Lietuvoje ir jos
aplinkiniame regione įgyvendinimą.

A. Ažubalis pažymėjo, kad Lie-
tuva remia šiemet balandžio 8 d. Pra-
hoje pasirašytos naujosios Strategi-
nės ginkluotės sumažinimo sutarties
(START) patvirtinimą ir tolesnes
tarptautinio teisinio reguliavimo pas-
tangas ginkluotės srityje.

Tikime, kad START sudarys gali-
mybę siekti skaidrumo taktinio ato-
minio ginklo Nukelta į 6 psl.

Lapkričio 15 dieną Washington, DC įvyko Lietuvos užsienio reikalų ministro
Audroniaus Ažubalio ir JAV Valstybės sekretorės Hillary Clinton susitikimas.

LR ambasados Washington, DC nuotr.

Čikaga, lapkričio 16 d. (,,Drau-
go” info) – Michigan valstijos respub-
likonų partijos pirmininkas Saulius
Anužis pranešė, kad jis sieks tapti

Respublikonų nacionalinio komiteto
pirmininku. Kol kas jis yra pirmas,
pareiškęs apie savo ketinimą kovoti
dėl šios vietos su dabartiniu komiteto
vadovu Micheal Steele.

S. Anužis sakė, kad priimti šį
sprendimą nebuvo lengva, nes M.
Steele yra jo draugas ir kolega. M.
Steele susilaukė daug kritikos dėl ne-
įvykdytų pažadų taupant pinigus ir
dėl komiteto finansinių įsiskolinimų
slėpimo. M. Steele prisipažino žinan-
tis, kad nemažai Respublikonų parti-
jos vadovų nenori jo matyti dabar-
tinėse pareigose, bet jis sako stipriai
jaučiąsis prieš kritikus ir planuojan-
tis likti savo pareigose.

S. Anužis gimė Detroit mieste
lietuvių Elenos ir Česlovo Anužių šei-
moje, kur buvo puoselėjamas lietuviš-
kumas. Studijavo ekonomiką Univer-
sity of Michigan Dearborn mieste,
dar studijų laikais įsitraukė į politiką.
Su žmona Lina augina keturis sūnus.

S. Anužis yra Lietuvos Respubli-
kos garbės konsulas Michigan valsti-
joje ir JAV Lietuvių Bendruomenės
Lansing apylinkės pirmininkas.

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) –
22 parlamentarų grupė pasirašė krei-
pimąsi į prezidentę, kuriame prašo-
ma vetuoti Pilietybės įstatymo atski-
rus straipsnius (2 straipsnio sąvo-
kas, 7 straipsnio 2, 3, 4, 5 punktus bei
21 straipsnio 1 dalį), taip pat siūloma
teikti oficialią konstitucinę doktriną
atitinkančias pataisas.

,,Kitu atveju lieka vienintelis ke-

lias – skubiai kreiptis į Konstitucinį
Teismą dėl šio įstatymo grupės
straipsnių atitikimo Konstitucijai.
Juk Lietuvai esant Europos Sąjungos
nare ir delegavus į ES dalį savo suve-
reniteto požymių Lietuvos Respubli-
kos Pilietybės konstitucinis institu-
tas yra pagrindinis mūsų valstybės
nepriklausomybės požymis ir garan-
tas”, – išplatintame pranešime cituo-

jamas Seimo narys Vytenis Povilas
Andriukaitis.

Pasak jo, išplėstos dvigubos pilie-
tybės suteikimo nuostatos įtvirtinimo
šalininkai turi sutikti, kad norint tai
įgyvendinti būtina keisti Konstituci-
jos 12 straipsnį, o ne kurti teisiškai,
politiškai, moraliai ir socialiai pavo-
jingas pataisas, o tai padaryti galima
tik referendumu.

Lapkričio pradžioje Seimas pri-
tarė Pilietybės įstatymo projektui,
kuriuo apibrėžiamos dvigubos piliety-
bės sąlygos bei išplečiamos ribos.

Prezidentė D. Grybauskaitė yra
pareiškusi, kad klausimas dėl dvigu-
bos pilietybės turėtų būti patikėtas
tautai apsispręsti. O ar pasirašys Sei-
mo priimtą įstatymą, valstybės vado-
vė sakė nuspręsiantį jį išnagrinėjusi.

Saulius Anužis.
Jono Kuprio nuotr.

Washington, DC, lapkričio 16
d. (Bernardinai.lt) – JAV Vyskupų
konferencijos pirmininkas kard. Fran-
cis George kreipėsi į prezidentą Barack
Obama prašydamas padėti Irakui ap-
saugoti šalyje gyvenančius krikščionis
ir ypač – organizuotų išpuolių aukas.

Kardinolas kreipėsi į Amerikos
prezidentą po to, kai spalio 31 d. per
išpuolį Bagdado sirų katalikų kated-
roje žuvo kelios dešimtys tikinčiųjų,
o lapkričio 8–10 d. vėl buvo įvykdyta
serija naujų išpuolių prieš krikščio-
nių namus.

JAV Vyskupų konferencijos pir-
mininkas teigia, kad esant dabarti-
nei padėčiai mažiausiai, ką būtų gali-
ma padaryti – tai, bendradarbiaujant
su irakiečiais ir tarptautine bendruo-
mene, padėti Irako vyriausybei veik-
ti visų irakiečių bendrojo gėrio labui.
Kitas žingsnis, kurį reikia žengti –
susitaikymo ir žmogaus teisių, ypa-
tingai religinės laisvės, apsaugos ska-
tinimas. Galiausiai, būtina padėti at-
kurti šalies ekonomiką, kad irakie-
čiai galėtų išlaikyti savo šeimas ir pa-
dėtų išvykusiems iš savo gyvenamųjų
vietų.
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Redakcijos žodis

Ginti rašytojo Kristijono Do-
nelaičio muziejų Kaliningrado
srityje Tolminkiemyje stoja ir
Lietuvos Seimas. Dėl muziejaus
išsaugojimo ketinama kreiptis į
Rusijos politikus ir visus šios
šalies piliečius. Dokumente pri-
menama išskirtinė K. Donelaičio
svarba pasauliniam kultūros pa-
veldui ir teigiama, kad mūsų
grožinės literatūros pradininkas
lietuvių tautai yra tiek pat bran-
gus, kiek rusų tautai yra brangus
Aleksandr Puškin. Prašoma iš-
saugoti dabartinį muziejaus sta-
tusą ir padaryti muziejų kuo pla-
čiau prieinamą visuomenei, kar-
tu primenant, jog Lietuva puo-
selėja ir išlaiko A. Puškin muziejų
Vilniuje. Šiam klausimui aptarti
siūloma surengti susitikimą su
Kaliningrado srities Dūmos par-
lamentarais. Susirūpinimą dėl K.
Donelaičio muziejaus išreiškė
prezidentė ir Seimo pirmininkė.
Reikia tikėtis, kad toks mūsų ša-
lies valdžios rūpestis pakeis Ka-
liningrado srities Dūmos keti-
nimą perduoti muziejų Rusijos
Stačiatikių Bažnyčiai.

Redaktorė Loreta Timukienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Liepos mėnuo eina prie pabaigos,
o Phoenix apylinkėje temperatūra
dienos metu pasiekia 110–112 laips-
nių Fahrenheit. Ant šaligatvio galima
kiaušinius kepti – tikrai. Bėgame į
California skautų stovyklą, ding-te-
lėjo į galvą – galėsime nors atvėsti
kalnuose, gražiame pušyne. Juk ten
dienomis apie 80° F, naktimis apie 46°
F, net reikia šilčiau apsivilkti. Taip ir
padarėme.

Atvykome ketvirtadienį, liepos
29 d., popietę. Dauguma stovyklauto-
jų jau buvo atvykę trečiadienį, ir

stovykloje įsikūrimo darbai virte virė.
Pagal nusistovėjusią tvarką vil-

kiukai, paukštytės ir jaunos šeimos
pradėjo rinktis tik penktadienio va-
kare.

Stovyklos vadovai:
Stovyklos viršininkas – ps. fil.

Auris Jarašiūnas;
„Onos” pastovyklės viršininkė –

pirmą dieną, vyr. sk. v. sl. Audra Gri-
ciūtė tada ps. Daiva Mattytė;

Komendantė – vyr. sk. v. sl. Alytė
Mažeikaitė;

Paukštyčių draugininkė – vyr. sk.
v. sl. Kendra Kiršonytė, vadovės – vyr.
sk. v. sl. Lina Polikaitytė ir Silvija
Delekaitytė;

Skaučių draugininkė – vyr. sk.
v.sl. Regina Žmuidzinaitė, vadovės –
Rūta Bandžiulytė ir Marija Dargytė;

Prit. skaučių draugininkė – vyr.
sk. v. sl. Ringailė Barysaitė, vadovė –
Daina Bandžiulytė;

Vyr. sk. kand. vadovė ir Saldainių
pilies menininkė – ps. Daina Mattytė;

„Vytauto’’ pastovyklės viršinin-
kas – s. v. Saulius Žemaitaitis;

Pavaduotojas – s.v. Aleksas Vil-
kas;

Komendantai – Tomas Dabšys ir
s.v. Tadas Mikuckis;

Vilkiukų vadovai – s.v. Tomas Pe-
tokas, s.v. Aleksas Baipšys ir s.v.
Arūnas Bruožis;

Skautų vadovai – s.v. Tadas Mi-
kuckis ir s.v. Gytis Joga;

Prit. sk. vadovai – s.v. Linas Se-
pikas, s.v. Viktoras Joga;

Sporto vadovai – Rokas Tarvy-
das ir s.v. Tadas Mikuckis;

Iškylos vadovai – Aliukas Gri-
nius, s.v. Linas Sepikas, p. s. Saulius
Vizgirda ir p.s.v. s. fil. Tomas Dun-
dzila;

Jaunų šeimų pastovyklės vado-
vės – ps. Gailė Radvenytė-Hayden,
Miranda Franken-Donovan ir Tara
Barauskaitė;

Ūkio skyrius – s.v. Vitas Venckus
ir pagalbininkai ps. Aidas Mattis, s.
Vytas Dabšys, s.v. Augis Gedgaudas ir
Nestor Ruplėnas.

Iždininkės – v.s. Audra Reivydie-
nė ir Laima Baipšienė;

Sanitarė – Kristina Bandžiulie-
nė;

Stovyklos istorikas – s.v. fil. Aud-
rius Avižienis;

Laužavedžiai – vyr. sk. Liana
Bandžiulytė ir Marius Vilkas.

Savaitės šeimininkai – Lina Rup-
lėnienė, Darija Francesco, Sigutė
Miller, Kendra Kiršonytė, Lina Poli-
kaitytė, Regina Polikaitienė, Audra
Griciutė, Jūra Venckienė, ps. Daina
Mattienė, v.s. Audra Reivydienė, Vida
Bruožienė, v.s. Daina Kasputienė,
Rachel Bernota ir Steve Wroblicky.

Laidyklė

Šiais metais skiltys pasirinko
Lietuvos miestų vardus, tad ir skilčių
gairelės buvo atitinkami miesto her-
bai. Miestus suradusios skiltys juos
pažymėjo Lietuvos žemėlapyje. Prieš
didįjį savaitgalį reikėjo užbaigti pra-
dėtus pionerijos užsiėmimus, stovyk-

Ramiojo vandenyno stovykla
„Žalgirio mūšis’’

los „pilies’’ bokštą, laužavietės ap-
tvarkymą ir kitus darbus.

Skautai dar pasistatė laidyklę
(trebuchet) pilies gynybai. Prietaisas
visai neblogai šaudė dideles pušies
skujas ir, žinoma, vandens balionus.
Retkarčiais, kai nieko aplink nebuvo,
net ir akmenėlį kitą paleisdavo – įsi-
tikinti, kad pabūklas tikrai veikia.
Pro šalį eidamas Rajono vadas v.s. fil.
Vytenis Vilkas – skautų įgulos di-
džiam nusivylimui – „laimingai’’ pa-
gavo vandens balioną.

,,Gyvos” istorijos pamokos

Skautėms ir prit. skautėms sesė
Gilanda vedė užsiėmimus apie verpi-
mą ir verpstes. Sesės galėjo pasiga-
minti verpsčių pavyzdžių. Jos taip
pat pagamino daugelį to laikotarpio
lietuvių ir sąjungininkų kariuomenės
bei kryžiuočių kovos vėliavų.

Šeštadienio popietę vyresniems
vyko labai įdomus pokalbis apie įvy-
kius, atvedusius prie Žalgirio mūšio
ir apie patį mūšį. Pašnekesį ir dis-
kusijas vedė stovyklos istorikas s.v.
fil. Audrius Avižienis ir politologas
dr. Darius Udrys.

Kiek vėliau prit. skautai(ės) ir
s.v. ir vyr. skautės, labai sumaniai ap-
sirengę atitinkamais rūbais ir „gink-
luoti’’, suvaidino Oršos ir Žalgirio
mūšius. Tokios „gyvos’’ istorijos pa-
mokos ilgiau atmintyje pasilieka.
Jiems vadovavo ir padėjo pasiruošti
Audrius Avižienis. Visa stovykla ir
svečiai su įdomumu sekė įvykius.

Bus daugiau.

Dr. Darius Udrys ir Audrius Avižienis veda pašnekesį.

Vaizdelis iš Žalgirio „mūšio’’.

Vilkai su skydais ir gairele.
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,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis
uñ Lietuvos ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

Kam reikia
apkaltos?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Ketvirtadienį, lapkričio 4 d., Seimas balsuos dėl apkaltos parlamen-
tarams Linui Karaliui ir Aleksandrui Sacharukui, (Balsavimas
jau įvyko. Jo metu L. Karaliui buvo atimtas Seimo mandatas, A.

Sacharukas ir toliau liko Seimo nariu – Red.) Tad pradėkime nuo dramos
herojų – Seimo narių Karaliaus ir Sacharuko. Abu elgėsi negarbingai. Ka-
ralius atostogavo Seimo sesijos metu, nedalyvavo plenariniuose ir komi-
tetų posėdžiuose, neleistinai naudojosi diplomatiniu Seimo nario pasu.
Sacharukas daug kartų balsavo Karaliaus kortele ir suklastojo dokumen-
tus. Abu parlamentarai ne kartą melavo, siekdami nuslėpti savo veiksmus.
Į šitokį elgesį negalima žiūrėti pro pirštus, bet, antra vertus, nevalia sku-
bėti su apkaltomis. Tai paskutinė ir kraštutiniausia priemonė, kurios rei-
kia griebtis tik ypatingais atvejais, kai Seimo nario veiksmai yra visiškai
nepateisinami ir jokia švelnesnė bausmė neatitinka nusižengimo.

Netrūksta pasipūtusių Seimo narių, pasiryžusių išnaudoti kiekvieną
jiems teikiamą privilegiją. Bet nemažai jų nepakankamai supranta savo,
kaip parlamentarų, ypatingą padėtį. Jie nėra eiliniai valdžios tarnautojai,
o išrinkti tautos atstovai. Ne be pagrindo Seimas yra pirmoji institucija,
kurią apibūdina Konstitucija. Seimo nariai geriau už kitus turėtų suprasti,
kad Seimas yra svarbus iš esmės dėl to, kad piliečiai išrenka parlamen-
tarus ir suteikia mandatus jiems atstovauti. Seimo nariai vieni kitiems
nesuteikia mandatų, tai daro tauta. Tad rinkėjai, o ne parlamentarai turi
atimti mandatą. Rinkėjai savo balsais „įdarbina” Seimo narį, jie turi įver-
tinti savo atstovo darbą ir paskelbti savo nuosprendį kas ketverius metus
per parlamento rinkimus.

Seimas gali ryžtis panaikinti rinkėjų valią tik išskirtinais atvejais, kai
parlamentaro elgesys peržengia visas ribas, kai nebegalima pateisinti jo
veiksmų. Nereikia savęs apgaudinėti – mandato atėmimas yra rinkimų
rezultatų panaikinimas. Apkalta negali būti eilinė politinės kovos priemo-
nė. Per visą JAV istoriją tik vienam Kongreso nariui buvo rengta apkalta,
ir jis buvo išteisintas. Amerikoje galima pašalinti senatorių ar Atstovų rū-
mų narį ir be apkaltos. Bet per pastaruosius 50 metų nė vienas senatorius
nebuvo pašalintas, nors du atsistatydino, kai buvo svarstomas jų pašalini-
mas. Dviem Atstovų rūmų nariams buvo atimtas jų mandatas, bet tik po
to, kai abu buvo nuteisti už kyšininkavimą. JAV politikai nėra nekalti
avinėliai, pasiaukojantys tautos tarnai. Bet jie supranta, kad vieną kartą
piktnaudžiavus apkaltos procesu, jį panaudojus susidoroti su politiniu
priešu, kils pagunda atsikeršyti ar pašalinti dar vieną priešininką.

Karalius ir Sacharukas nepuošia Seimo. Jei jie bus išteisinti, viliuosi,
kad niekada nebus perrinkti. Bet apkaltos procesas prasidėjo ne dėl noro
apginti Seimo garbę, bet dėl Arūno Valinsko siekio suvedinėti politines
sąskaitas su buvusiais bendražygiais. Dviejų parlamentarų pašalinimas,
ko gero, naudingas konservatoriams, gal ir kokiai kitai partijai. Bet kaina
gali būti aukšta, nes bent Karaliaus atveju sukuriamas netinkamas ir pa-
vojingas atvejis.

Paskelbdamas savo išvadą dėl Karaliaus, Konstitucinis Teismas (KT)
melodramatiškai sutirštino spalvas. Esą Karalius, savo nedalyvavimą po-
sėdžiuose dangstydamas išgalvotais ir tikrovės neatitinkančiais faktais,
neteisėtai pasisavindamas valstybės biudžeto lėšas, parodė nepagarbą
Konstitucijai bei įstatymams. Neteisėtai naudodamas diplomatinį pasą jis
„galimai diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą”, galimai sulaužė Sei-
mo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Bet būkime atviri,
Karaliaus pagrindinė nuodėmė buvo pravaikšta ir tai, kad pagautas jis me-
lavo. KT šaudė į musę su patranka. Norint nubausti Karalių, pakaktų jam
nemokėti atlyginimo pusmetį ar metus. Tad džiugu, kad teisėjas Egidijus
Šileikis iš dalies atsiribojo nuo išvados, pateikdamas atskirą nuomonę.

Sacharuko atvejis yra rimtas. Balsavimas už kolegą yra neeilinis nusi-
žengimas, o Sacharukas tai darė net 11 kartų. Balsuodamas už sesijoje ne-
dalyvaujantį kolegą, parlamentaras suklastoja balsavimo rezultatus. Kiek-
vienam Seimo nariui suteikiamas tik vienas mandatas, tad, balsuodamas
už kitą, jis neteisėtai sau prisiskiria papildomą etatą, taigi, iškreipia Seimo
ir visų rinkėjų valią. Eiliniam piliečiui per rinkimus balsavusiam už kai-
myną ar draugą būtų keliama baudžiamoji byla. Griežtai būtų baudžiamas
bet kuris pašalinis žmogus, slaptu būdu balsavęs už Seimo narį.

Tai, kad parlamentarai gana dažnai balsuodavo už savo kolegas, nepa-
teisina Sacharuko. Vagis neišteisinamas vien dėl to, kad ne visi vagys
traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Bet tai, kad į tokį elgesį buvo žiūri-
ma pro pirštus, kelia abejonių dėl apkaltos motyvų. Ir kils klausimas, ar
siekiama įgyvendinti teisingumą, ar bausti priešą. Verta pastebėti, kad
Karalius ir Sacharukas yra Seimo naujokai. Veteranai rodo didesnę tar-
pusavio bendrystę, tad vargu ar už panašų elgesį būtų rengiama apkalta.
Kadaise maniau, jog Sacharuko nusižengimas yra per menkas tokiai baus-
mei. Dabar nesu tikras.

Epopėja tęsiasi. Praeitą ketvirtadienį konservatoriai priėmė sprendi-
mą, kad Seimo nariai, balsuosiantys Nukelta į 9 psl.

MINDAUGAS JACKEVIÇIUS

„Geriausieji bėga iš Lietuvos uni-
versitetų”, „Lietuva evakuojasi!”,
„Studijų reforma ištuštins univer-
sitetų auditorijas” – šiuos viešojoje
erdvėje girdimus teiginius Viešosios
politikos ir vadybos instituto (VPVI)
darbuotojai vadina mitais ir tikina,
kad studentai emigruoja dėl augančio
judrumo, ekonominės krizės ir ne-
lanksčios darbo rinkos.

Kad ne reforma lėmė studentų
emigracijos mastus ir kad dėl refor-
mos aukštojo mokslo prieinamumas
nesumažėjo, analitikai įrodinėjo Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų institute
(TSPMI) vykusioje diskusijoje.

Išvykstančių daugėja
nuo 2004 m.

TSPMI doktorantė, VPVI anali-
tikė Dovilė Žvalionytė lygino, kiek
žmonių išvyksta studijuoti į Jungtinę
Karalystę (JK). Ji teigė žiūrėjusi į
ilgesnio laiko reiškinius.

„Mane nustebino, kad išvykimo
mastas dar nėra toks itin didelis, kaip
gali pasirodyti iš žiniasklaidos prane-
šimų. 2009 m. duomenimis, į JK uni-
versitetus įstojo 895 studentai. Jeigu
darome prielaidą, kad tai šalis, į ku-
rią daugiausia išvykstama, galbūt
bendras mastas yra keli tūkstančiai.
Palyginti su tuo, kiek žmonių baigė
mūsų mokyklas, įstojo į Lietuvos uni-
versitetus, tai nėra daug”, – aiškino
D. Žvalionytė.

Pasak jos, vykimo studijuoti į
užsienį kilimas gana tolygus nuo
2004 m. Ji tai aiškina didėjančiu stu-
dentų judrumu. „Tikėtina, kad netgi
be reformos studentų mobilumas
greičiausiai būtų buvęs panašus. Pa-
našią kreivę matome Estijoje ir Lat-
vijoje”, – kalbėjo doktorantė. D. Žva-
lionytės duomenimis, santykinai iš
Latvijos ir Estijos išvyksta tiek pat
studentų, kaip ir iš Lietuvos, o Esti-
joje studentų judrumas santykinai
didesnis.

Ž. Martinaitis: mitas, kad
reforma įvedė mokestį už mokslą

TSPMI dėstytojas, VPVI tyrimų
vadovas dr. Žilvinas Martinaitis pir-
muoju reformos mitu įvardijo teiginį,
kad reforma įvedė mokestį už moks-
lą.

„Jeigu mes žiūrime apskritai į
mokančių/nemokančių santykį, tai
pastarąjį dešimtmetį ji išliko iš esmės
nepakitusi, nors finansavimo princi-
pai ir keitėsi – maždaug pusė už stu-
dijas moka, pusė – ne. Visą tą laiką
mokantys už mokslą buvo paslepiami
kaip neakivaizdininkai, vakarinių
studijų studentai”, – aiškina Ž. Mar-
tinaitis.

Pasak VPVI tyrimų vadovo, mi-
tas ir tai, kad dėl reformos studentai
atsisakys galimybės studijuoti Lie-
tuvoje. Nors pastaraisiais metais ben-
dras studentų skaičius sumažėjo be-
veik 10 tūkst., jo manymu, tai dau-
giau lėmė demografija.

TSPMI dėstytojo teigimu, krep-
šelio įvedimas prieinamumo nesuma-

žino, tačiau paskolų sistemos refor-
ma turėjo neigiamą poveikį. „Galima
sakyti, kad paskolų sistemos kritikai
teisūs – paskolos studentams išduo-
damos labai nepalankia forma”, –
teigė Ž. Martinaitis.

Pasak Ž. Martinaičio, jeigu ma-
nysime, kad pagrindinis paskolų sis-
temos tikslas – suteikti galimybę stu-
dijuoti visiems nepriklausomai nuo jų
pajamų, tai didele dalimi šis tikslas
neįgyvendintas: palūkanas reikia
pradėti mokėti dar studijų metais.

„Manyčiau, kad tai – viena di-
džiausių reformos problemų. Reikėtų
kaip galima greičiau paskolų sistemą
keisti. Mano galva, didesnę palūkanų
dalį turėtų padengti valstybė, taip
pat suteikti draudimą tiems studen-
tams, kuriems galbūt gyvenime nepa-
siseks baigus studijas. Kalbu apie
gausiančius nedideles pajamas –
jiems paskolas irgi reikės grąžinti”, –
aiškino analitikas.

LSAS: taip teigti trumparegiška

Diskusijos dalyviai mitu laiko ir
tai, kad, „įvedus mokestį už mokslą”,
užsienyje studijuoti pigiau. Specia-
listų teigimu, taip kalbant pamiršta-
ma apie pragyvenimo lygio skirtumus
Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos
valstybėse.

TSPMI dėstytojai diskusijoje
aiškino, kad aukštojo mokslo reforma
ir jos bei visos aukštojo mokslo siste-
mos kritika paskatino būsimų stu-
dentų lūkesčius ir kitų kelių užsieny-
je paieškas. Esminiais emigracijos
veiksniais laikomi natūraliai augan-
tis studentų judrumas, ekonominė
krizė ir nelanksti darbo rinka.

Tačiau su analitikų pastabomis
nesutinka Lietuvos studentų atstovy-
bių sąjungos (LSAS) prezidentas
Arūnas Markas. Jo teigimu, diskusi-
joje pateiktas tik Švietimo ir mokslo
ministerijos arba jai palankus požiū-
ris. A. Marko žiniomis, 2010 m. įsto-
jusių į JK universitetus skaičius išau-
go 75 proc., tačiau šių metų statisti-
ka, pasak jo, neatsispindėjo D. Žva-
lionytės pristatyme.

„Todėl teigti, kad aukštojo moks-
lo reformos pasekmės neturėjo įtakos
didesniems studijų emigracijos skai-
čiams, yra trumparegiška. O atsakin-
giems valstybės pareigūnams reikėtų
pagaliau atsakyti į klausimą, kur
‘dingo’ tie 13 tūkst. jaunų žmonių,
kurie laikė brandos egzaminus, ta-
čiau į Lietuvos aukštąsias mokyklas
net nestojo (egzaminus laikė apie 49
tūkst. jaunuolių, o stojimui į Lietuvos
aukštąsias mokyklas prašymus pa-
teikė apie 36 tūkst.)? Profesinių mo-
kyklų priėmimo prieaugis, palyginti
su praėjusiais metais, yra vos 500
daugiau, tad atsakymas, jog visi li-
kusieji sustojo į profesines mokyklas,
yra neįtikinantis”, – sakė LSAS pre-
zidentas. Jis taip pat pabrėžė, kad po
reformos padidėjo studijų kainų vi-
durkiai.

Delfi.lt

Mindaugas Jackevičius – Lietu-
vos internetinio dienraščio Delfi.lt žur-
nalistas.

NE REFORMA LĖMĖ
STUDENTŲ EMIGRACIJĄ
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PATERSON, NJ

DALIA CIDZIKAITÈ

Dvi dienas – lapkričio 5 ir 6 die-
nomis – pačiame Čikagos miesto cen-
tre, Michigan Ave., dar vadinamoje
Magnificent Mile, įsikūrusioje galeri-
joje ,,Hilligoss Galleries” vyko pirmo-
ji tapytojos Rasos Musteikienės Kluo-
nius solo paroda.

Galerijos savininkas Tom Hilli-
goss, save vadinantis užkietėjusiu
veteranu meno pasaulyje, kuriame jis
sukasi jau daugiau nei 22 metai, lap-
kričio 5 d. vakare džiaugėsi Rasos
Musteikienės Kluonius nueitu keliu
ir pasiekta sėkme. Su Rasa susipa-
žinęs dar 1991 metais, kai jis ir lietu-
vė menininkė Long Grove miestelyje
turėjo po galeriją, Hilligoss sakė, jog
dabartiniai Rasos darbai gerokai ski-
riasi nuo ankstesnių. ,,Dabar jie įgijo
tą stebuklingą tekstūrą, kurią ji už-
tepa ant kiekvieno savo darbo, – sakė
,,Hilligoss Galleries” savininkas. –
Tokios gyvos ir turtingos spalvos pa-
darė ją visiškai kitokia menininke, ir
gana sėkminga menininke”, – pridū-
rė jis.

Vilniaus dailės akademijoje bai-
gusi grafikos dizainą, Rasa sakė, jog
iš tikrųjų ji ketino studijuoti tapybą.
,,Aš nuo mažens tapiau, – sakė meni-
ninkė. – Kai tėvai važiuodavo prie jū-
ros atostogauti, aš su savo molbertu
važiuodavau. Arba kaime vaikščioda-
vau su didele drobe, kurią tėtis man
aptraukdavo.” Tačiau tą dieną, kai
reikėjo atiduoti stojimo dokumentus,
vienas iš tuometinių akademijos dės-
tytojų ją ir jos draugę nukreipė į di-
zaino studijas. Greičiausiai, prisimi-
nusi tą dieną, sakė menininkė, pabi-
jojome didelio stojimo konkurso, juk
buvome jaunos ir nesubrendusios,
todėl labai greitai apsigalvojome ir
įstojome į dizainą. Vis dėlto po studi-
jų akademijoje ir įgytos patirties
grafikos dizaino srityje Rasa sugrįžo
prie tapybos.

Paklausta, ką jos, kaip meninin-
kės, karjeroje, reiškia ši pirmoji as-
meninė paroda garsioje galerijoje,
Rasa Musteikienė Kluonius prisipaži-
no, jog jai tai – procesas. ,,Kai dirbu,
negalvoju apie parodas, apie galu-
tinius rezultatus, – sakė ji. – Kai va-
kar iškabinome visus darbus vienoje
vietoje, nes jie paprastai būna išmė-
tyti, pačiai pasidarė kažkaip malonu,
nes pamačiau visą įdirbį.” Beje,
pridūrė ji, ,,Hilligoss Galleries” iška-

binti bene daugiau nei 20 jos darbų,
iš kurių nemaža dalis – didelės
drobės, yra tikrai ne viskas. Daug
darbų jau parduota, yra likę ir atsar-
gos, todėl ji bet kada gali juos papil-
dyti.

Rasa Musteikienė Kluonius prisi-
pažino, jog jai pats didžiausias komp-
limentas yra pirkėjo nupirkta jos nu-
tapyta drobė. ,,Jei jis nuperka, tai pa-
rodo, kad dirbi teisinga linkme, – sa-
kė ji. – Kūryba ir pardavimas yra su-
siję, tai anokia paslaptis, bet jei tai,
ką darai, tau sekasi parduoti, tai yra
puiku.” Šį bruožą ypač vertina ir
,,Hilligoss Galleries” savininkas, pa-
sak kurio, net ir šiais sunkiais ekono-
miniais laikais, kai žmonių perkamo-
ji galia mene pastebimai nukrito, Ra-
sa iš karto tapo daugiausiai darbų
parduodanti menininkė jo galerijoje.

Rasa negalvoja čia sustoti. Jai
kūryba yra visų pirma procesas – dar-
bas kiekvieną dieną, septynias dienas
per savaitę. Pasak menininkės, dar ir
dabar ji kiekvieną dieną ieško ir su-
randa vis naujų dalykų. Jos manymu,
niekas ypatingai jos kūryboje nepasi-
keitė, ji tiesiog ėjo tuo keliu, kuriame
ji yra šiandien. ,,Tapiau daug ir visko,
gal daugiau tekstūros pradėjau įdėti į
savo darbus, – lygindama savo anks-

Rasa Musteikienė Kluonius: ,,48x60 colių
yra mano mėgstamiausias dydis”

tesnę ir dabartinę tapybą sakė Rasa.
– Nežinau, kaip bus kitais metais, ne-
žinau, kuria linkme savo kūryboje
pasuksiu.”

Pastebėjus, jog smagu jos parodo-
je matyti dideles drobes, Rasa Mus-
teikienė Kluonius prisipažino, jog ją
dydis visada žavėjo. Ji sakė, jog 48 �
60 colių yra jos mėgstamiausias dy-
dis. ,,Manęs dažnai žmonės klausia,
kiek užtrunka nutapyti vieną didelį
paveikslą?, – sakė Rasa. – Kaip minė-
jau, aš paskęstu tame procese.” Pa-
sak lietuvės menininkės, kartais
darbą pavyksta nutapyti per tris die-
nas, ir jis yra be priekaištų. Kitais
kartais reikia prie darbo sugrįžti po
kiek laiko.

,,Darbai, – sakė Rasa Musteikie-
nė Kluonius, – gyvena kartu su ma-
nimi.” Tapydama ji atiduoda daug
energijos, gal todėl dabartiniuose jos
darbuose tiek daug ryškių spalvų –
raudonos, geltonos, rusvos, žalios.
,,Suvedi savo gyvenimo laikotarpį,

nes juk kuri iš jausmo, – apie kūrybą
mintimis dalijosi menininkė. – Meni-
ninko kūryboje turi visi tie jausmai,
visa ta energija atsispindėti.” Tapy-
toja sakė, jog jos klientai ne kartą
pabrėžė, jog būtent jos darbų energi-
ja juos sužavi. Tiesa, pastebėjo Rasa,
po ryškių spalvų, ji mėgsta nueiti į
pastelines spalvas. Tai – irgi jos dar-
buose atsispindintis kontrastas.

Rasa, kaip ir kiekvienas meni-
ninkas, vis dar ieško savęs. Ji tikrai
nemano, jog čia ir sustos. ,,Gal jau
rytoj ką nors naujo išrasiu ir man
pavyks tai daryti. Kodėl gi ne?”, –
spėliojo ji. Ir pridūrė, ,,Dabar esu čia,
kur esu.” Tom Hillgoss teigė, jog Ra-
sa tapo labai svarbia jo galerijos dali-
mi. Jis įsitikinęs, jog būtent jo galeri-
ja šiuo metu yra pati tinkamiausia
vieta lietuvei menininkei. ,,Mums la-
bai malonu ją turėti savo galerijoje, –
sakė jis. – Aš tikiuosi, jog ateityje Ra-
sai seksis dar labiau.”

,,Hilligoss Galleries” savininkas džiaugiasi lietuvės nueitu keliu ir pasiekta sėkme.

Rasa Musteikienė Kluonius prie savo drobės ,,Vanishing”.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

2010 m. spalio 24 d. Paterson,
New Jersey, Šv. Kazimiero lietuvių
parapija paminėjo savo 100 metų gy-
vavimo sukaktį.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias koncelebravo parapijos kle-
bonas John Hanley, buvęs jos admi-
nistratorius monsinjoras Jacob Palli-
vathukkal ir pranciškonas kun. Pat-
rick McGee. Paterson vyskupas Artur
Serratelli iškilmėse dalyvauti nega-
lėjo, nes buvo iškviestas į Romą.

Po šv. Mišių dalyvius bažnyčioje
pasveikino Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas New York Valde-
maras Sarapinas.

Dalyviai giedojo giesmes lietuviš-
kai. Jie sakė, kad nors šv. Mišios lai-
komos angliškai, kas sekmadienį jose
dalyvaujantys tarp 20 ir 30 žmonių
lietuviškai gieda tas pačias tradicines
giesmes.

Po Mišių parapijos salėje vyko
tradicinė sekmadieninė kavutė. O
vėliau gausus parapijiečių būrys su-
sirinko į priėmimą restorane.

Pirmieji lietuviai Paterson apsi-

gyveno maždaug 1892 metais. Jų pa-
likuonys ir toliau tvarko ir išlaiko pa-
rapiją. Jiems vadovauja patikėtiniai
Martin Petraitis ir Richard Mecionis.

Parengė Kęstutis Čižiūnas

Šv. Kazimiero parapijai – 100
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Kasmetinė šv. Antano parapijos rudens gegužinė
DETROIT, MI

2010 m. spalio 19 d. popietę Kau-
ne prasidėjo jau ketverius metus iš
eilės vykstantis Europos lietuvių dva-
sininkų suvažiavimas (pernai pavasa-
rį jis vyko Romoje, dar anksčiau –
Lietuvoje ir Vokietijoje). Lietuviai ku-
nigai, dirbantys su emigravusiais
mūsų tautiečiais Vokietijoje, Airijoje,
Anglijoje, taip pat etninių žemių lie-
tuviais Punsko krašte bei Karaliau-
čiaus srityje ir Tilžėje, lankantys
Prancūzijos, Švedijos ir Danijos lietu-
vius, pirmiausia susirinko „Marijos
radijuje” pasidalinti savo patirtimi su
radijo klausytojais. Vakare kunigus
priėmė Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos pirmininkas JE arkivysk. Sigitas
Tamkevičius, SJ.

Kitą dieną po šv. Mišių ir Rytme-
tinės valandų liturgijos bei pusryčių
Kauno kunigų seminarijoje 14 suva-
žiavimo dalyvių rinkosi į arkivysku-
pijos kuriją. Pirmoje konferencijoje
Katechetikos centro vadovas dr. Ar-
tūras Lukoševičius pakomentavo
Kauno arkivyskupijos Sinodo nutari-
mus apie katechezę ir bendrą kate-
chezės sistemą bei strategiją Lietu-
voje ir pakvietė susirinkusius disku-
sijai apie tai, ką daryti su trumpam
laikui parvykstančiais į Lietuvą su-
žadėtiniais, vaikais ir jaunuoliais,
kurie nori priimti sakramentus, bet
neturi laiko jiems pasirengti. Dalin-
tasi patirtimi apie katechezę užsienio
kraštuose.

Antrą susitikimo dieną prel. Ed-
mundas Putrimas supažindino daly-
vius su šiandienos sielovados aktuali-
jomis. Buvo priimtas pasiūlymas su-
kurti maldą už ne Lietuvoje gyvenan-
čius mūsų tautiečius ir ją platinti at-
laidų metu vyskupijų šventovėse.

Popietinėje dalyje prof. Egidijus
Aleksandravičius papasakojo apie
Lietuvių išeivijos institutą, jo aktua-
lumą ne tik studijuojantiems, bet ir
norintiems keisti savo požiūrį į lietu-
vių diasporą, išsibarsčiusią po visą
pasaulį. Profesorius pakvietė kunigus
rinkti ir saugoti savo lietuviškų para-

pijų ir misijų archyvus, jei yra gali-
mybė – siųsti juos į Lietuvą.

Kauno arkivyskupijos sielovados
programų koordinatorė ir Jaunimo
centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-
Kneižienė supažindino suvažiavimo
dalyvius su artėjančiomis Pasaulio
jaunimo dienomis, vyksiančiomis Is-
panijoje, pakvietė į jas atvykti ir
lietuvių jaunimą iš užsienio parapijų.
Taip pat papasakojo apie Kauno ar-
kivyskupijos jaunimo sielovados stra-
tegiją, užmojus, nuolat vykstančias
programas ir renginius jaunimui.

Kun. Vytenis Vaškelis pasidalijo

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas

savo, kaip egzorcisto, patirtimi, atsa-
kė į gausius susirinkusiųjų klausi-
mus.

Vakare suvažiavimo dalyviai per-
sikėlė į seminariją, kurioje po ben-
dros Rožinio maldos susitiko su klie-
rikais ir gyvai pasidalino savo sielova-
dos ypatumais, atsakė į užsienio sie-
lovada susidomėjusiųjų klausimus.

Spalio 21-ąją Europos lietuviai
dvasininkai persikėlė posėdžiauti jau
į Vilnių, Lietuvos Vyskupų konferen-
cijos patalpas. Čia po bendros maldos
ir įvadinių klausimų jie susitiko su
kardinolu Audriu J. Bačkiu, Apaštali-

niu nuncijumi arkiv. L. Bonazzi, nau-
jaisiais ganytojais vysk. Arūnu Poniš-
kaičiu ir vysk. Gintaru Grušu. Taip
pat susitikimo metu buvo skirtas lai-
kas Lietuvos Vyskupų konferencijos
pranešimams ir diskusijoms, po ku-
rių šv. Mišioms dvasininkai rinkosi
Šv. Ignoto bažnyčioje. Eucharistijos
liturgijai vadovavo vysk. Grušas.

Ses. Pranciška Neringa
Bubelytė FDCJ,

Užsienio lietuvių sielovados
referentė

Spalio 19 d. Kaune vyko jau ketvirti metai iš eilės Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas.
Ernesto Želvio nuotr.

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Ruduo, ruduo,
krinta lapai auksiniai
ir leidžiasi tyliai…

Saulutė bėrė savo šiltus spin-
dulėlius, o rudeninės medžių spalvos
ir gražus oras kvietė visus į Šv. Anta-
no parapiją ypatingai šventei. Taip,
kaip tie rudens lapai keičiasi, taip ir
mes bei mūsų parapijos gyvenimas
keičiamės ir žengiame tolyn.

Š. m. Šv. Antano parapijos 31-oji
metinė gegužinė po stogu vyko sek-
madienį, spalio 31 d. Kasmetinė para-
pijos rudens šventė prasidėjo šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo parapijos kle-
bonas kun. Gintaras Antanas Joni-
kas. Įdomu prisiminti, kad prieš me-
tus, 2009 m. spalio 25 d., per parapi-
jos gegužinę vyko kun. Joniko sutik-
tuvės, kurių metu jis buvo pristatytas
kaip mūsų parapijos naujas adminis-
tratorius. Praėjus metams džiau-
giamės, kad jis paskirtas mūsų kle-
bonu. Mišių metu giedojo Juliegha
Noruševičiūtė, jai vargonais akom-
panavo Erik Bak. Liturginius skai-
tinius skaitė Algis Kaunelis. Seselė
vienuolė Zosė Strakšytė vedė rožinį.
Prieš baigdamas šv. Mišias, kun. Jo-

nikas pakvietė visus parapijiečius ir
svečius ateiti į salę, kur vyko parapi-
jos gegužinė.

Po šv. Mišių gražus būrys para-
pijiečių ir svečių iš Dievo Apvaizdos
parapijos (Southfield, Michigan) susi-
rinko į gražiai rudeniškai išpuoštą sa-
lę, kur visų laukė šeimininkės Patri-
cijos Kaunelienės ir jos talkininkių
paruošti gardūs lietuviški patiekalai,
parapijiečių kepti pyragai, o ištrošku-
siųjų – ,,alijošiaus lašai”, kuriuos gau-
siai ,,šinkavo” Vytautas Nemanis.

Vyko trumpa programa, kurią
vedė parapijos tarybos pirmininkas
Antanas Strakšys. Kun. Jonikas su-
kalbėjo maldą prieš vaišes ir palin-
kėjo geros gegužinės. Jis apgailesta-
vo, kad taip trumpai galėjo pabūti
šventėje su parapijiečiais, nes turėjo
grįžti į Dievo Apvaizdos bažnyčią at-
našauti Mišias. Jis pažadėjo vėliau
sugrįžti ir pabendrauti su parapijie-
čiais. O parapijiečiai ir draugai vaiši-
nosi ir bendravo. Vyko gausi laimikių
loterija. Dėkojame jaunoms mergai-
tėms Miglei Orentaitei ir Patricia
Strakšytei, kurios sumaniai platino
bilietukus. Laimėtojai džiaugėsi savo
dovanomis.

Sekant naujesne parapijos tradi-
cija buvo pagerbti spalio mėn. gimta-

dienio sukaktuvininkai – Antanas
Strakšys jaunasis ir Laura Alkevi-
čius. Jiems buvo sugiedota ,,Ilgiausių
metų’’, įteiktas gimtadienio pyragas.

Nuotaika buvo jauki. Šventės da-
lyviai buvo patenkinti maloniai tarp
draugų ir bendraminčių praleidę sek-
madienio popietę ir tuo pačiu parėmę
Šv. Antano parapiją. A. Strakšys pa-
dėkojo visiems už gausų apsilanky-
mą, už talką ir parapijos veiklos pa-

ramą. Dalyviai dar ilgėliau pasiliko
pasilinksminti ir pasišnekučiuoti su
kun. Joniku, draugais, pažįstamais ir
svečiais. Renginys buvo sėkmingas ir
parapijai pelningas. Džiaugiamės ir
esame laimingi, kad mūsų parapijoje
vyrauja šeimyniška dvasia ir darnus
bendradarbiavimas. Rudens geguži-
nę ruošė parapijos tarybos komitetas
ir parapijiečiai.

Šeimininkė Patricia Kaunelienė įteikia gimtadienio tortą spalio mėnesio
sukaktuvininkams – mažajam Antanui Strakšiui ir Laurai Alkevičius.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Lietuvei Londone îteiktas garbingas apdovanojimas

Kovoje d∂l îvaizdžio užsienio
universitetai laimi prieš lietuviškus

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) –
Seimas nepritarė Editos Žiobienės at-
leidimui iš vaiko teisių apsaugos
kontrolierės pareigų jai pačiai pra-
šant. Spalio 20 d. vaiko teisių apsau-
gos kontrolierė E. Žiobienė įteikė Sei-
mo pirmininkei I. Degutienei atsi-
statydinimo pareiškimą. Aiškindama
Seimui atsistatydinimo motyvus E.
Žiobienė sakė, kad ,,šis sprendimas
paliudija atsakingą požiūrį į pareigas
ir atsakomybę”. Jos nuomone, vaiko
teisių apsaugos problemos yra įsise-

nėjusios ir nesprendžiamos nuo 1992
m. Kontrolierė taip pat mano, kad
mūsų vaiko teisių apsaugos įstatymas
yra vienas geriausių Europoje. E. Žio-
bienė apgailestavo, kad teismų spren-
dimai nevykdomi. Ji pabrėžė, kad tei-
singumą vykdo teismai, o kontro-
lierius neturi teisės kištis į teismų
veiklą. Seimo pirmininkė I. Degutie-
nė sakė, kad E. Žiobienė yra puiki tei-
sininkė, turinti viziją, kaip turėtų bū-
ti organizuojamas darbas, kad vaiko
teisės būtų ginamos.

Susitikimas su JAV valstyb∂s sekretore 
patvirtina strateginê partnerystê

Skelbiamas konkursas Lietuvos
Nepriklausomybès stipendijai gauti

Londonas, lapkričio 16 d. (lry-
tas.lt) – Prieš dešimtmetį į Londoną
išvykusi Diana Gailiūnaitė sako ne-
mokėjusi nė žodžio angliškai. Tačiau
tai nebuvo kliūtis įsitvirtinti angla-
kalbiame mieste. Prieš kelias dienas
ji gavo ypatingą apdovanojimą, pri-
lygstantį, kaip sako pati D. Gailiū-
naitė, kino pramonėje teikiamiems
„Oskarams”. 

Viešbutyje dirbanti moteris nu-
galėjo „Hotel Catey” rinkimuose
„Hotel Restaurant Manager of the
Year” („Viešbučių ir restoranų metų
vadybininko”) kategorijoje. Tai buvo
paskelbta „Lancaster” viešbutyje, da-
lyvaujant 750 svečių. Tinklalapyje ca-
terersearch.com tarp kitų laimėtojų
įrašyta ir D. Gailiūnaitės pavardė.

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) –
Seimas skelbia konkursą Lietuvos
Nepriklausomybės stipendijai gauti.
Ši stipendija skiriama už jau pasiek-
tus rezultatus ir numatomo projekto
reikšmingumą Lietuvos valstybingu-
mo stiprinimui. Konkursą laimėju-
siam kandidatui stipendijos lėšos ski-
riamos į dvi dalis. Pirmoji stipendijos
dalis įteikiama kiekvienų metų Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną – kovo 11-ąją. Antroji stipendi-
jos dalis skiriama po metų, laureatui
pristačius įgyvendintą tyrimo projektą.
Jas kasmet galės gauti keturi kon-
kursą laimėję asmenys iš Lietuvos ir

užsienio šalių. Valstybės Nepriklau-
somybės stipendija yra 300 minima-
liojo gyvenimo lygio dydžio.

Nepriklausomybės stipendijos
yra skiriamos humanitarinių ir so-
cialinių mokslų jauniesiems moksli-
ninkams už Lietuvos valstybingumo
stiprinimui svarbius mokslo tyrimus.
Stipendijos konkurse gali dalyvauti
ne vyresni nei 33 metų kandidatai.
Konkurso dokumentų pateikimo pa-
baiga – kiekvienų metų gruodžio 31
d. Siūlyti kandidatus Valstybės Ne-
priklausomybės stipendijoms gauti
turi teisę mokslininkai bei mokslo ir
studijų institucijos.

Seimas neatleido E. Žiobien∂s

Vilnius, lapkričio 16 d. (DELFI.
lt) – Tarp moksleivių susidaręs vie-
našališkas požiūris, kad užsienio uni-
versitetai geresni ir Lietuvoje dau-
giau galimybių turint užsienio aukš-
tosios mokyklos diplomą, teigia Lie-
tuvos moksleivių sąjungos (LMS) at-
stovas Mindaugas Visockis. 

Lietuviškų studijų nuvertinimą
ir mokslo užsienyje gyrimą Vilniaus
universiteto Tarptautinio verslo mo-
kyklos (TVM) direktorius Julius
Niedvaras aiškina siekiu pritraukti
kuo daugiau studentų. Pasak J. Nied-
varo, studijuoti atvykstantis žmogus
su savimi atsiveža pinigus. 

LMS atstovo M. Visockio  įsitiki-
nimu, užsienyje studentai įgyja dau-
giau praktinių žinių, o Lietuvos uni-
versiteto absolventas esą turi daug
žinių, bet nežino, kaip jas pritaikyti. 

Kad didesnė dalis moksleivių no-
rėtų studijuoti užsienyje, patvirtina
ir LMS atlikta 176 moksleivių iš visos
Lietuvos apklausa. Apklausos metu
60 proc. apklaustųjų pareiškė norį iš-
važiuoti į užsienį, tačiau tik apie 10
jų buvo užsiregistravę laikyti tarp-
tautinį anglų kalbos egzaminą, dar
mažiau buvo pradėję rašyti motyva-
cinius laiškus. Pasak M. Visockio,
dauguma neįsivaizdavo, kokiame
universitete studijuos. 

„Daug kas galvoja, kad išvažiuos,
tačiau nesiima jokių veiksmų”, – sakė
abiturientas, pats ketinantis ekono-
mikos ir politikos mokslus studijuoti
Anglijoje. Ten M. Visockį vilioja ne

tik, jo įsitikinimu, kokybiškesnės stu-
dijos, bet ir paskolų sistema. „Angli-
joje gali pasiimti paskolą. Kol tavo pa-
jamos nepradeda siekti 2,000 svarų
per mėnesį, tau nereikia grąžinti pa-
skolos. Po 17 metų paskolai pritaiko-
mas senaties terminas – net jei grįšiu
į Lietuvą, gali būti, kad paskolos ne-
reikės grąžinti”, – pasakojo LMS
atstovas. 

TVM vadovas J. Niedvaras su-
tinka, kad ir technologijomis, ir stu-
dijų programomis šiek tiek atsilieka-
me nuo Vakarų, tačiau lietuviško
mokslo nuvertinime ir studijų užsie-
nyje gyrime jis mato verslą. ,,Mes
esame kraštas, kuris dar gali būti pa-
veiktas, tuo ir naudojamasi”, – kalbė-
jo J. Niedvaras. Jam kelia šypsnį pa-
sakymai, kad už studijas „nereikės
mokėti”. ,,Vis vien mokėti reikės –
gal ne iš karto, bet tada, kai pasieksi
tam tikrą pajamų lygį. Šiuo atveju
jaunimas turi labai blaiviai pažiūrėti
į gyvenimą ir į gaunamą informaciją.
Juos visi nori nupirkti – tai yra fak-
tas, o jų sprendimas – jų pačių ran-
kose”, – kalbėjo TVM vadovas. 

J. Niedvaro teigimu, konkuren-
cinėje kovoje aktyviai veikia ir Lietu-
vos aukštosios mokyklos: esą vien
faktas, kad nuo 2012 m. susilygins
privačių ir valstybinių universitetų
statusai, didžiąją bendruomenės dalį
perkelia į konkurencines sąlygas.
„Konkurencija reiškia: arba išgyven-
si, arba studentai priims kitokį
sprendimą”, – sakė J. Niedvaras.

Susitikimo pabaigoje buvo pasikeista atsiminimo dovanėlėmis.  lrytas nuotr.

JAV pareigùnas tvirtina, kad Lietuvai
nebus primestos nepalankios sâlygos 

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) –
Derantis dėl įprastinės ginkluotės ri-
bojimo Europoje sutarties Lietuvai
nebus primestos nepalankios sąlygos,
sakė aukšto rango Jungtinių Valstijų
pareigūnas. 

,,Lietuva pasirašys tik po tokiais
ribojimais, su kuriais sutiks. Todėl ji
dalyvauja derybose. Neįmanoma, kad
kitos šalys primestų Lietuvai ar kam
nors kitam tokius suvaržymus, su
kuriais Lietuva ar kas nors kitas ne-
galėtų taikstytis”, – duodamas inter-
viu sakė JAV ambasadorius prie
NATO Ivo Daalder. 

,,Spaudimo nėra niekam. Ko mes
norime – tai modernizuoti įprastinės
ginkluotės kontrolės režimą, kuriame
Baltijos šalys nedalyvauja, o Rusija
pilnai nesilaiko”, – sakė pareigūnas. 

Praėjusį mėnesį žiniasklaida pa-
skelbė apie Rusijos siekį, kad NATO

teisiškai įsipareigotų nesiųsti ,,žymių
kovinių jėgų” į naujų NATO narių te-
ritorijas. Lietuva ir kitos Baltijos ša-
lys nėra prisidėjusios prie Įprastinės
ginkluotės Europos sutarties, ir kai
kurie vietos pareigūnai nuogąstauja,
kad naujas susitarimas gali nustatyti
nepalankius karinių pajėgų riboji-
mus, Baltijos šalis traktuojant kaip
jautrias zonas. Šiuo metu derybose
dėl režimo atnaujinimo dalyvauja 36
šalys, įskaitant ir tris Baltijos valsty-
bes. 

,,Visi sutinka, įskaitant ir Rusiją,
ir Lietuvą, kad derantis dėl įprastinės
ginkluotės kontrolės režimo moder-
nizavimo, prie stalo sėdės ir Lietu-
va”, – sakė I. Daalder. ,,Derybose Lie-
tuva, Estija ir Latvija turi stiprų bal-
są, kad jų požiūris būtų žinomas. Tai
gerbiame ir tam pritariame”, – sakė
JAV pareigūnas.

Atkelta iš 1 psl.       reguliavi-
mo tarptautiniu mastu srityje”, –
sakė ministras.

Jis su JAV valstybės sekretore
taip pat aptarė pasirengimą NATO
šalių narių vadovų susitikimui Lisa-
bonoje. A. Ažubalis ir H. Clinton iš-
sakė abipusį pritarimą naujajai
NATO Strateginei koncepcijai. Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras pa-
dėkojo JAV administracijai už indėlį į
NATO gynybos planų Baltijos šalims
paruošimą. Ministras pabrėžė, kad
Europos saugumui svarbu užtikrinti

JAV buvimą Europoje.  
Susitikime taip pat aptartas pla-

nuojamas Demokratijų bendrijos su-
sitikimas Vilniuje ir Lietuvos pirmi-
ninkavimas Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijai 2011 m.
Anot A. Ažubalio, greta kitų klausi-
mų Lietuva pirmininkaudama pirme-
nybę teiks spaudos laisvės ir žurna-
listų saugumo temoms. 

Ministras pakvietė JAV valstybės
sekretorę kitais metais apsilankyti
Lietuvoje.

Londonas, lapkričio 16 d. (lry-
tas.lt) – Lapkričio 12 d. Londone,
„Hilton on Park Lane” viešbutyje,
prie pietų stalo vyko prezidento Val-
do Adamkaus ir Almos Adamkienės
susitikimas su Jungtinės Karalystės
Lietuvių Bendruomenės atstovais.
Prezidentą V. Adamkų ir A. Adam-
kienę į susitikimą lydėjo Lietuvos
ambasadorius Jungtinėje Karalystėje
Oskaras Jusys. Susitikimas vyko
Bendruomenės pasiūlymu. 

Prezidentui buvo pristatyta
Bendruomenės švietimo ir kultūrinė
veikla. V. Adamkus pasidalino minti-
mis apie tai, ko reikėtų siekti Lietu-
vai ir Lietuvos išeivijai.  Taip pat bu-
vo aptartos Lietuvos Vyriausybės ir
Užsienio reikalų ministerijos padary-
tos klaidos pertvarkant Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentą. Dis-

kusijos dalyviai pritarė tai nuomonei,
kad šis klausimas buvo išspręstas ne-
tinkamai, skubotai, neatsižvelgiant į
išeivijos bendruomenių nuomones.
Nebuvo išvengta ir Dvigubos piliety-
bės klausimo. Prezidento nuomone,
šį klausimą galima spręsti tik refe-
rendumu. Jis pritarė Bendruomenės
atstovų nuomonei, kad šiam referen-
dumui reikia ruoštis taip, kaip ir refer-
endumui stojant į Europos Sąjungą. 

Bendruomenės pirmininkė R.
Retkutė padėkojo prezidentui V.
Adamkui už iškilmingą ir retą progą
pabendrauti gyvai ir padovanojo
Vytauto Didžiojo universiteto, Lietu-
vių išeivijos instituto ir JK Lietuvių
Bendruomenės pastangomis kartu iš-
leistą knygą „Didžiosios Britanijos
Lietuvių Bendruomenė: praeitis, da-
bartis, ateitis”. 

V. Adamkus Londone susitiko 
su JK Lietuvi¨ Bendruomene 
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BRIUSELIS
Naujos NATO būstinės statyb-

vietėje Briuselyje buvo aptiktas 200
kilogramų Antrojo pasaulinio karo
laikų sprogmuo. Skelbiama, kad Leo-
poldo III prospekte, kur vyksta staty-
bos, buvo sustabdytas eismas, spe-
cialiosios tarnybos sprogmenį nu-
kenksmino. Naujos NATO būstinės
statybos, kurios vertinamos 460 mln.
eurų, prasidėjo rugsėjį. Tikimasi, kad
jos bus baigtos 2015 m.

TEHERANAS
Iranas apkaltino šnipinėjimu du

Vokietijos piliečius, kurie paėmė
interviu iš mirties bausme nuteistos
Sakineh Mohammadi Ashtiani sū-
naus. Asmenys buvo sulaikyti Tabri-
ze, Irano šiaurės vakaruose, spalį.
Pareigūnai juos įvardija kaip žurna-
listą ir fotografą. Vokietijos pareigū-
nai teigia darantys viską, kas įma-
noma, kad būtų užtikrintas šalies pi-
liečių paleidimas į laisvę.

TOKIJAS
Kinijos ambasada Tokijyje gavo

paštu kulką ir antikiniško turinio do-
kumentą. Siuntėjas nežinomas. Ty-
rėjai nustatė, kad, pagal pašto ants-
paudą, kulka ir tekstas, ,,kritikuojan-
tis Kiniją”, buvo išsiųsti įprastame
voke viename iš sostinės pašto skyrių
praėjusį ketvirtadienį. Specialistai
spėja, jog tai veikiausiai dešiniųjų
nacionalistinių organizacijų darbas.

ŠANCHAJUS
Kinijos verslo sostinėje Šancha-

juje kilus gaisrui viename daugia-
aukščiame gyvenamajame pastate
žuvo 53 žmonės; daugelis lipo žemyn
pastoliais, stengdamiesi išsigelbėti.
Gaisras kilo užsidegus statybinėms
medžiagoms. Ugnis apėmė pastolius,
vėliau – ir 28 aukštų gyvenamąjį na-
mą, kuriame gyvena į pensiją išėję
mokytojai. Policija sulaikė keturis as-
menis, siejamus su dideliu gaisru vie-
name daugiaaukščiame name Šan-
chajuje, pranešė valstybinė žiniask-
laida. Manoma, kad gaisras kilo dėl

to, kad buvo nesilaikoma virinimo
darbų taisyklių.

BEIJING
Rusija ir Kinija sutarė kartu

spręsti nelegalios Rusijos ginklų
gamybos Kinijoje problemą, pareiškė
Rusijos ginklų eksportuotojo ,,Roso-
boronexport” vadovo pavaduotojas
Aleksandr Michejev. Rusija yra ant-
roji pagal dydį ginklų ir karinės tech-
nikos eksportuotoja pasaulyje po JAV
– jos prekybos apimtys siekia 34
mlrd. JAV dolerių. Kasmet nelegaliai
pagaminti Rusijos ginklai šalies eko-
nomikai atneša iki 6 mlrd. JAV dole-
rių nuostolių.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton gynė taiklius JAV ginkluo-
tųjų pajėgų smūgius Afganistane,
atsakydama į Afganistano prezidento
Hamid Karzai prašymus, kad JAV
kariškiai mažintų savo operacijų
matomumą ir aktyvumą.  ,,Esame
įsitikinę, kad žvalgyba pagrįstos, tik-
slios operacijos prieš didelės reikš-
mės sukilėlius ir jų tinklus yra es-
minė sudėtinė mūsų pilietinių ir ka-
rinių operacijų dalis”, – nurodė ji. 

HAVANA
Kubos valdžia išlaisvino vieną iš

13 disidentų, kurie atsisakė būti
ištremti mainais už laisvę. Arnaldo
Ramos Lauzurique buvo paleistas
lygtinai. Šių metų liepą Kubos prezi-
dentas Raul Castro sutiko paleisti 52
kalinius pagal susitarimą su Romos
katalikų bažnyčia ir Ispanijos vyriau-
sybe.  39 iš jų buvo paleisti ir ištremti
į Ispaniją, likę 13 atsisakė išvykti iš
šalies. 68 metų A. Ramos Lauzurique
grįžo į savo namus Havanoje.

PORT O PRENSAS
Haičio prezidentas Rene Preval

pateikė šalies gyventojams patarimų,
kaip apsisaugoti nuo šalyje sparčiai
plintančios choleros epidemijos, ku-
rios aukų skaičius jau perkopė 900.
Ligos, kurios patvirtintų atvejų Hai-
tyje anksčiau niekada nebuvo nu-
statyta, spalio pabaigoje pirmiausiai
išplito prie Artibonito upės, o vėliau –
visoje šalyje. Per šią epidemiją mirė
mažiausiai 917 žmonių, 14,600 buvo
paguldyti į ligonines. Medicinos dar-
buotojai mano, kad oficialiai skelbia-
mi skaičiai yra mažesni nei tikrieji. 

AZIJA

A. Merkel ragina partijâ 
neatsisakyti savo tikslû 

Maskva, lapkričio 16 d. (ELTA)
– Rusijos užsienio reikalų ministerija
garsiai suabejojo Tailando teismų sis-
temos nepriklausomybe. Toks pareiš-
kimas buvo paviešintas po to, kai ant-
radienį Tailandas sutiko išduoti Ame-
rikai nelegalia ginklų prekyba kalti-
namą Rusijos verslininką Viktor But.

Kaip teigiama Rusijos užsienio
reikalų ministerijos pareiškime,
Tailando valdžia pasidavė ,,politi-
niam spaudimui”, kurį darė JAV.
Ministerija tikina, kad ekstradicija
prieštarauja net dviem Tailando teis-
mo sprendimams, kuriuose teigiama,
kad V. But kaltės nustatyti neįma-
noma. Rusijos užsienio reikalų minis-
terija Rusijos piliečio išdavimą JAV
vadina neteisėtu ir žada imtis visų

reikiamų priemonių V. But teisėms
užtikrinti.

V. But Amerikai buvo išduotas
lapkričio 16 dieną. Iš Bankoko lėktu-
vu jis buvo išskraidintas iš karto po
to, kai išdavimui pritarė Tailando vy-
riausybė. V. But buvo suimtas Tai-
lande 2008 metais JAV prašymu.
Jungtinės Valstijos kaltina Rusijos
verslininką nelegalia ginklų prekyba
ir reikalauja jį išduoti. Skelbiama,
kad Rusijos verslininkas net 15 metų
pardavinėjo ginklus Afrikos ir isla-
mistų maištininkams.

Amerikoje Rusijos piliečiui gresia
teismas už neteisėtą prekybą gink-
lais. Jei bus pripažintas kaltu, už
grotų jis praleis visą likusį gyvenimą.

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

EUROPA

Karlsrūhė, lapkričio 15 d.
(BNS) – Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, artėjant svarbių rinkimų
žemėse metams, paragino valdan-
čiąją konservatoriškąją partiją ne-
sudėti ginklų. 

,,Visai normalu, kad šį rudenį
priimti sprendimai sukelia diskusi-
jų”, – Krikščionių demokratų sąjun-
gos (KDS) konferencijoje sakė nuo
2005 metų kanclere dirbanti A. Mer-
kel, kuri jau dešimt metų vadovauja
šiai partijai. ,,Bus įrodyta, kad jie
buvo būtini ir galų gale žmonės pa-
tikės”, – sakė ji. 

Nors pirmoji Vokietijos moteris
vadovė ir toliau lieka varžovų netu-
rinčia KDS partijos vadove, tačiau
padėtį galėtų pakeisti prastas partijos
pasirodymas per 2011 metų rinkimus
16-koje Vokietijos žemių. 

Kai po 2009 metų rugsėjo mėne-
sio rinkimų KDS sudarė koaliciją su

Laisvųjų demokratų partija (LDP),
jos vertinimai išliko gana žemi, tuo
tarpu LDP populiarumas išaugo. 

Gegužę KDS ir LDP patyrė ne-
populiarumo skonį, kai per rinkimus
neteko valdžios daugiausiai gyvento-
jų turinčioje Šiaurės Reino-Vestfalijos
žemėje ir daugumos Bundesrate. 

Ateinančių metų rinkimų rezul-
tatai bus itin svarbūs pietvakarinėje
Badeno-Viurtenbergo žemėje, kurioje
ir vyksta KDS suvažiavimas – jie
nulems, ar partija pirmą kartą nuo
1952 m. nebus išstumta iš valdžios. 

Po paskutinės pergalės rinki-
muose A. Merkel išardė nesėkmingą
,,didžiąją koaliciją” su centro kairiųjų
pažiūrų socialdemokratais (KPS) ir
sudarė sąjungą su vadinamąja ,,sva-
jonių koalicija” su LDP, kartais virtu-
sia panašia į košmarą. 

A. Merkel ir finansų ministras
Wolfgang Schaeuble nepasidavė LDP
ir užsienio raginimams skatinti eko-
nomikos augimą mažinant mokes-
čius, ir nusprendė mažinti biudžeto
deficitą karpant valstybės išlaidas. 

Koalicijos partnerių nuomonės
išsiskyrė ir sveikatos pertvarkos,
socialinių garantijų ir kariuomenės
klausimais. Tokie vidiniai nesutari-
mai pasitarnavo opozicijoje esančių
žaliųjų populiarumas. 

A. Merkel ,,turi spręsti svarbiau-
sias savo laikmečio problemas”, rašo
dienraštis ,,Sueddeutsche Zeitung”,
nes ,,kitaip jai gali tekti atsisveikinti
su viltimi būti vėl išrinktai”. 

Pirmadienį 56-erių metų fizikė
A. Merkel buvo perrinkta partijos
vadove – už ją balsavo 90,4 proc. de-
legatų. Per praėjusius partijos vadovo
rinkimus už ją balsavo 94,8 proc. par-
tijos narių. 

KARIBAI

Rusija kaltina JAV darius spaudimâ
Tailandui dèl V. But išdavimo

A. Merkel perrinkta KDS pirmininke
dar dvejiems metams. EPA nuotr.

V. But išduotas JAV.                                                                   EPA nuotr.
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RITONÈ RUDAITIENÈ

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas (VGTU) už nuolatinį
rūpestį ir paramą šio universiteto
studentams 2010 m. rugsėjo 21 d.
VGTU senato posėdžių salėje įvyku-
siose iškilmėse suteikė fil. Leonui
Maskaliūnui VGTU Garbės nario
vardą.

Iškilmingą įvesdinimo (inaugu-
racijos) posėdį pradėjo senato pirmi-
ninkas prof. dr. D. Čygas, po kandi-
datūros teikėjo kalbos pakvietė bu-
vusį rektorių E. K. Zavadską įteikti
fil. L. Maskaliūnui Garbės nario atri-
butus. Senato pirmininkas įteikė jam
Senato nutarimo lentelę, rektorius
prisegė medalį, užrišo juostą, buvo
įteikta puokštė gėlių.

Pakviestas tarti žodį naujasis
VGTU Garbės narys fil. L. Maskaliū-
nas širdingai padėkojo universiteto
rektoriui ir senatui už Garbės nario
vardo suteikimą, įvertinant jo rūpestį
ir paramą studentams. „Po 25  metų
darbo užsienyje, – sakė fil. Maskaliū-
nas – likimas leido sukaupti lėšų, ku-
rių dėka per Akademinio skautų
sąjūdžio Vydūno fondą įsteigiau savo
vardo fondą ir skyriaus stipendijas
paremti studijuojančius našlaičius.
Su pradiniu 20,000 dol. indėliu pasi-
žadėjau kasmet pridėti po 10,000 dol.
iki 100,000 dol. nejudinamo kapitalo.
Studentams stipendijos kiekviename
semestre skiriamos iš susidariusių
palūkanų. (...) Paskutinis 10,000 dol.
įmokėjimas įvyks šiais metais prieš
Kalėdas. Nuo 2011 m. bus skiriama
10 stipendijų semestrui po 200,00
dol. (5 Aplinkos inžinerijos ir 5 Sta-
tybos fakultetų studentams). Kol pa-
jėgsiu, atvažiuosiu, palaikysiu santy-
kius su VGTU ir studentais. Kad iš-
keliavus Anapilin mano vardinis fon-
das gyvuotų ir iš jo toliau būtų ski-
riamos ir mokomos mano vardo
stipendijos, šį fondą prižiūrėti pave-
siu savo sūnui Linui. Tikiuosi, su-
teikta ir toliau teikiama pagalba pa-
dės platesniam studentų ratui įsigyti
žinių, kurios niekada nenuvertėja,
kurių nepaliečia jokios krizės. Dabar-
tinėmis sąlygomis ypač noriu paremti
studentus, neturinčius tėvų”, – sako
L. Maskaliūnas.

Svarbesnieji fil. Leono
Maskaliūno biografiniai bruožai

Gimė 1927 m. balandžio 2 d. Ro-
kiškyje, mokėsi Klaipėdoje, Vytauto

Didžiojo ir Tumo Vaižganto gimnazi-
jose Klaipėdoje/Rokiškyje. 1946 m.
baigė 8-tą klasė Blomberge, Vokie-
tijoje. 1946 m. įstojo į Pabaltijo uni-
versiteto (Baltic University) Archi-
tektūros-inžinerijos fakultetą Ham-
burge/Pinneberge, Vokietijoje. 1950
m. imigravo į Ameriką, vedė Nijolę
Bertašiūtę. 1952 m. baigė inžinerijos
Statybos fakultetą su BSCE laipsniu
University of Illinois, Urbana-Cham-
paign. 1960–1962 m. išlaikė Illinois
valstijos Structural Engineer ir Pro-
fesional Engineer egzaminus. 1975
m. registruotas Tailando Profesional
Engineer, 1980 m. – Malaizijos Fede-
racijos Architect/Engineer. Užsieny-
je, dirbdamas įvairiose svarbiose pa-
reigose, praleido 25 metus. Priklausė
American Society of Civil Engineers
ir American Concrete Institute. Yra
Amerikos lietuvių inžinierių/archi-
tektų (ALIAS) narys.

1935 m. Klaipėdoje davė vilkiuko
įžodį, 1931 m. – skauto, 1946 m. –
skauto vyčio ir Sambūris S! Vytis pa-
sižadėjimą Pabaltijo universitete.
Buvo S! Vytis vadas iki emigracijos
1950 m. Skautų veikloje ėjo įvairias
pareigas: vienas iš K! Vytis steigėjų ir
pirmininkas University of Illinois,
Urbana, buvęs Čikagos ASS pirmi-
ninkas ir ASS tarybos narys. 1988 m.
pakviestas į Vydūno fondo tarybą,
1990 m. išrinktas Vydūno fondo tary-
bos pirmininku (iki šiol yra šiose pa-
reigose), 1992 m. pakeltas į vyr. skau-
tininkus.

1951 m. vienas iš Lietuvių stu-
dentų sąjungos steigėjų ir pirminin-
kas University of Illinois Urbana-
Champaign, 1989 m. XVI Mokslo ir
kūrybos simpoziumo (MKS) organi-
zacinio komiteto pirmininkas, ilga-
metis MKS tarybos narys. 1992 m.
vienas iš Medininkų pilies atstatymo
fondo sumanytojų ir valdybos pirmi-
ninkas; 1995 m. pakviestas vadovauti
Lietuvos partizanų globos fondui,
„Amerikos lietuvių kultūros namai”
Vilniuje steigėjas, valdybos pirminin-
kas; 2004 m. pakviestas į Čiurlionio
galeriją, Inc., Lemont, buvo jos pir-
mininkas; 2005 m. Lietuvių respub-
likonų lygos atstovas prie ALT’o.

Vydūno Fondo tarybos ir valdy-
bos nariai sveikina Vydūno fondo
tarybos pirmininką fil. L. Maskaliūną
VGTU Garbės nario vardo suteikimo
proga ir linki ištvermės ir sėkmės
visuose darbuose ir įsipareigojimuo-
se.

Lietuvoje pagerbtas 
fil. Leonas Maskaliūnas

VALERIJA KALAVINSKAITÈ-
JANUŠKEVIÇIENÈ,
Suvalkijos savanorio dukra

Ši graži populiarios dainos eilutė,
man atrodo, tiksliausiai apibūdina
šventės, įvykusios 2010 m. spalio 31
d. vyskupo A. Baranausko fondo „Lie-
tuvių namai” Seinuose, prasmę.

Prie minėtų namų svečių iš Dzū-
kijos laukė Lenkijos Lietuvių Ben-
druomenės valdybos pirmininkė Ire-
na Gasparavičiūtė ir kiti aktyvūs vi-
suomenininkai. Po trumpos progra-
mos pristatymo vykome į Beržininko
k. kapines, kur palaidoti Lietuvos
kariuomenės kariai savanoriai, žuvę
1919–1920 metais. Prie gražiai sut-
varkyto, 2005 m. atnaujinto pamink-
lo šauliai, atvykę su energingu
vadovu Aleksandru Kuckailiu iš Jo-
vaišių k. (Leipalingio sen.), ir kiti
renginio dalyviai padėjo gėlių, uždegė
atminimo žvakeles. Istorikas Petras
Maksimavičius papasakojo apie le-
miamą mūšį, įvykusį šiose vietovėse
tarp lenkų ir lietuvių. Dalies žuvu-
siųjų lietuvių karių palaikai buvo
parvežti į Tėvynę. Lenkijos ir Lietu-
vos istorikai ir šiandien skirtingai
vertina to meto įvykius.

Prieš 90 metų žuvusių Lietuvos
savanorių atminimą pagerbėme ir
Seinų kapinėse, kur ilsisi šaulys Vin-
cas Marcinkevičius, skyrininkas Mo-
tiejus Aleksa ir kiti. Iš Prienų r. at-
vykęs kraštotyrininkas Alfonsas Vit-
kauskas prisilietė prie visų, trispal-
vėmis juostelėmis papuoštų kryžių,
kad pajustų žodžiais sunkiai išsa-
komą dvasinį ryšį su amžinybės to-
liuose sklandančiomis kovotojų vėlė-
mis.

Trečioji aplankyta brangi vieta –
paminklas vyskupui ir poetui Anta-
nui Baranauskui. Šauliai ir čia padėjo
gėlių, o mintyse gal kartojo eilutes iš
poemos. Ne veltui vienas rusų poetas
yra pasakęs, kad lietuvių kalba
„Anykščių šilelyje” skamba lyg sim-
fonija.

Po trumpos išvykos skubėjome į
didingą Seinų baziliką (lenk. Bazy-
lika Nawiedzenia Matki Božej w Sei-
nach). Šv. Mišias už mirusius šio
krašto žmones aukojo ir labai pras-
mingą pamokslą pasakė vikaras kun.
Bernardas Augaitis.

Po pamaldų „Lietuvių namuose”
laukė svarbi šventės dalis – alytiškio
Gintaro Lučinsko knygos „Žuvę už
Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos
krašte 1918–1923 metais” pristaty-

mas. Malonią staigmeną – įspūdingą
Vėlinių koncertą – svečiams ir sa-
viškiams padovanojo „Lietuvių na-
mų” meno kolektyvai. Žodžiai, muzi-
ka, šokiai, žvakelės išėjusiųjų Ana-
pilin atminimui – nepakartojamas,
jaudinantis reginys, kurį ilgai jausi-
me ir saugosime širdies kertelėje.
Paskutinė žvakelė buvo uždegta Lie-
tuvos kariuomenės savanoriams,
prieš 90 m. kovojusiems ir žuvusiems
už Tautos laisvę.

Nuoširdžiai dėkojame gražiam
pulkeliui jaunų lietuvaičių taip subti-
liai atlikusiam jaudinančią gyvenimo,
mirties, meilės, vilties ir nemirtingu-
mo inscenizaciją. Labai prasmingai,
šiltai pagerbę ne tik garbų kunigą,
gerą lietuvių bičiulį Joną Jurgį Ma-
ceką, bet ir paprastus savo kraštie-
čius, su kuriais kartu melstasi, dirb-
ta, šokta ir dainuota.

* * *
Istorikas P. Maksimavičius pris-

tatė svečius: jau minėtus šaulius iš
Druskininkų savivaldybės, Lietuvių
sąjungos „Tauta ir Tėvynė’’ narius iš
Vilniaus bei kraštotyrininką G. Lu-
činską.

Autorius pristatė knygos atsira-
dimo, medžiagos kaupimo istoriją.
Tai jau antra šio kraštotyrininko
knyga, recenzuota doc. dr. Sigito Je-
gelevičiaus.

Leidinyje pateiktos septynios
apybraižos, kurias jungia viena min-
tis – kova už Lietuvos Nepriklau-
somybę. Šį savo darbą, kuriame pa-
naudoti archyvų ir įvairių istorinių
šaltinių duomenys, skiria savo prose-
nelio Liudviko Stanišausko – Lietu-
vos kariuomenės kūrėjo savanorio,
Nepriklausomybės kovų dalyvio, pa-
aukojusio savo gyvybę už Lietuvos
laisvę – atminimui.

Laikas ragino skubėti, nes diena
ištirpo, o dar laukė iškilmės prie
„Žiburio” mokyklos.

Padėkos žodį tarė geras Lenkijos
lietuvių bičiulis A. Vitkauskas. Jis
prisiminė draugų viešnagę Sūkurių
k. (Prienų r.), kur prie bendruomenės
salės gražiai auga iš Lenkijos atvež-
tas ąžuoliukas. Padėkojo ir G. Lučins-
kui už pagarbą praeičiai, be kurios
nebūtų ateities.

Sutemoms gaubiant Seinus sku-
bėjome prie mokyklos. Lietuvių są-
jungos „Tauta ir Tėvynė” narių pas-
tangomis pastatytas Atminimo ak-
muo, kuriame iškaltas įrašas: „Seinų
krašto savanoriams, Nukelta į 9 psl.

,,Skambėjo žodžiai kaip 
giesmė, kaip Šventas Raštas”

Fil. Leonui Maskaliūnui Vilniaus Gedimino technologijos universiteto Garbės
nario vardo suteikimo iškilmėse (iš k.): universiteto senato pirm. prof. dr. D.
Čygas, rektorius prof. dr. E. K. Zavadskas ir fil. Leonas Maskaliūnas.

Lietuvos kariuomenės savanorių pagerbimas Seinų kapinėse.
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Jungiame variklį, kad pas Nau-
josios Zelandijos lietuvius atvyktume
laiku, ir – staigmena... Variklis dirba,
bet laivas greičiau neplaukia.

Adomas Šablevičius ir Saulius
Budrevičius neria po jachta. ,,Turiu
blogą naujieną, sraigto apskritai nė-
ra!”, – šaukia vienas. Tada prisime-
name naktį girdėję kažką panašaus į
sąlytį su žvejų tinklo likučiais ar kaž-
kuo kitkuo, plūduriuojančiu tamsoje.
Gal tai jo darbas, gal kas kita, dabar
jau niekas to tiksliai nesužinos, kol
Auckland neiškelsime laivo ar su rei-
kiama įranga nepanersime ilgesniam
laikui. Tokio nutikimo iki šiol nebuvo
nė vienai įgulai. Pasidžiaugiame, kad
tai įvyko mums, o ne plauksiantiems
apie Horno ragą.

Įplaukti į uostą 63 pėdų ilgio
laivui ir priplalukti prie kranto be
variklio taip pat nebus pats lengviau-
sias darbas.

Prietaisai toliau siūlo plaukti
laviruote, t. y. aštriai į vėją, tą ir da-
rome. Greitis apie 5 mazgus. Tasma-
nijos jūroje su pakeleivingais gūsiais
skraidę šešeriopai didesniais greičiais
dabar jaučiamės lyg stovėtume vieto-
je.

Kompiuteris aiškina, kad plaukti
iki Zelandijos liko 99 valandos 59 mi-
nutės, tai reiškia vieną – niekas ne-
aišku. Laikas sustojo. Visi kalba lė-
čiau ir tyliau. Gaminamės maistą,
kurio turime dar gerokai ilgesniam
laikui nei plauksime blogiausiu atve-
ju.

Dar niekada vieno karšto pa-
tiekalo negamino penkiese, tiesiog
nelabai yra daugiau ką veikti.

Vyrai išsitraukė knygas ir bu-
riuotojams skirtus žurnalus. Skaito
tyloje, plieskiant vidurvasario saulei.
Gal ir man pavyks įveikti mėnuo iki
kelionės dovanotą Antano Zabulio
knygą ,,Plokščias pasaulis”.

Daugelis mūsų jau turi lėktuvo
bilietus į Vilnių sausio vienuoliktąją,
bet vargu ar išsirengęs į vandenyną
gali ką nors tiksliai planuoti.

Edmundas Jakilaitis 
IV įgulos narys

2009-01-06
Kai burės bliūkšta, reikia gerų

žinių apie orus

,,Tūkstantmečio odisėjos” laivas
neteko sraigto ir, esant silpnam vėjui,
neturi galimybės naudotis varikliu,
todėl akys viltingai krypsta į oro spė-
jimus – kur tie taip laukiami vėjai? O
su spėjimais plaukiantiems į Naująją
Zelandiją – gyva bėda ir galvos skaus-
mas. 

Mūsų taip pamėgtas GRIB’as
atsisako pateikti reikalingus duome-
nis. Kažkas nutiko, bet šio interneto
tinklalapio duomenys baigiasi ties
pusiaukele tarp Australijos ir Naujo-
sios Zelandijos tarsi veršio nulaižyti.
Jų dar pakanka suvokimui, jog ten,
kur dabar jachta ,,Ambersail”, štilis,
bet nelabai aišku, kokie orai bus toli-
au, jau artėjant prie Naujosios
Zelandijos salų. Tad tenka prisipažin-
ti nerūdijančią meilę www.wetter-
zentrale.de O juk buvau apie ją pri-
miršęs. Tie amerikiečiai moka ap-
žavėti... 

Taigi, dabar ten, kur yra odisėjos
buriuotojai – aukšto slėgio sritis ir
vėjas silpnas, maža to, anticiklono
centrinėje dalyje vėjo kryptys labai

įvairuoja (jei pasikliautume vokiečių
interneto tinklalapiu) arba bus prie-
šingų reikalingam keliui krypčių (jei
pasikliautume GRIB’o duomenų li-
kučiais). Tad kol kas teks poilsiauti.
Tas kol kas – iki penktadienio. Penk-
tadienio naktį, 03–06 valandą pagal
UTC (pasaulinis koordinuotasis lai-
kas), papūs pietys. Ten, kur jachta,
tada bus jau diena ar net pavakarys.
Tiksliai aišku, kur tuo metu ji bus,
bet vėjo greitis regione įvairuoja nuo
15 iki 24 mazgų, pridėkite dar gū-
sius, kurių spėjamasis modelis nero-
do. Manau, kad šis vėjas ir išjudins
laivą – galima bus ramiai šoktelėti
iki Šiaurinės salos kampo. Spren-
džiant iš vėjo greičio, tai ilgai ne-
truks. 

Po to – dvi žinios. Viena iš jų ge-
ra. Aplenkus Šiaurinės salos iškyšulį
(mano žemėlapyje jis vadinamas
Šiauriniu – vokiškai Nordkap), odisė-
jai iš karto susidurs su priešingos
krypties vėju. Tad – vėl aštri laviruo-
tė. Geroji žinia yra ta, kad vėjo bus.
Mano mylimi vokiečiai kalba kažką
apie 4–5 mazgus, bet aš jais nelabai
tikiu, man regis, vėjas bus stipresnis,
todėl plūduriuoti tikrai nereikės. 

Naglis Šulija 
Meteorologas 

VI įgulos narys

2009-01-07
Lenktynės su medūzomis 

pagaliau baigtos

Vakar popietę plūduriavome kaip
lentgalis. Vėjo – nulis, variklio nepa-
naudosi, nes netekome sraigto. Per
vieną popietinę vachtą (4 val.), kaip
rodo prietaisai, įveikėme tris jūrmy-
les. Tiesą sakant, tuo sunku patikėti,
nes sportiškesnės medūzos sugebėda-
vo judėti greičiau nei visiškame štily-
je stovintis mūsų sportinė jachta
,,Volvo 60”. Gal kiek krutėjome dėl
srovės. 

Skaitėme ir valgėme. Čili sriubos
recepto to paties pavadinimo kavinių
tinklas Lietuvoje iš Sauliaus Budre-
vičiaus, mano galva, turėtų maldauti,
nes tai, ką valgome mes ir ką siūlo jie,
yra visiškai nesulyginami dalykai.
Dvi skirtingo šilto maisto porcijos per
dieną tarsi turėjo mus, gulinčius ant
vandens, paguosti. 

Vakarop reikalai ėmė kiek tai-
sytis, o šiąnakt – jau visai kitas rei-
kalas. Vėjas, tiesa, nepalankus, bet
pučia. Plaukiame laviruodami. Šią-
nakt nuo vidurnakčio iki ketvirtos
valandos ryto mūsų vachtos metu jau
įsilinguodavome daugiau nei iki 12
mazgų greičio. 

Diena taip pat ne prastesnė. Šiuo
metu prietaisai rodo, jog plaukti
mums liko pusšešto šimto jūrmylių, o
tai yra mažiau nei trys paros – gera
žinia, bent jau krante laukiantiems
Naujosios Zelandijos lietuviams ir
tiems iš mūsų, kurių skrydis į Lie-
tuvą numatytas sekmadienį. 

Dar apie maistą. Kazys Stasiūnas
šiandien visiems mums įrodė, kad
kuro versle prapuola didis kulinarijos
talentas. Jam dar tik verdant tirštą
šviežių daržovių košę su rūkyta dešra
į denį kilo tokie kvapai, kad tuo metu
stovėdamas už vairo tegalėjau čepsėti
ir tikėtis, kad tas patiekalas greitai
keliaus viršun. Pakartoti prašė be-
veik visi, tiesa, ne visi spėjo. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. prieš KT nu-
tarimą, patys pažeistų Konstituciją.
Čia absurdiškas teiginys, dėl kurio
konservatoriai turėtų susigėsti. KT
paskelbė, kad kaltinimai parlamen-
tarams pagrįsti ir rimti, todėl galima
pradėti Seimo narių apkaltos procesą
Lietuvos Respublikos Seime. Bet Sei-
mas turi nuspręsti, ar reikia atimti
mandatus ar ne. Tai ne KT užduotis.
Tokia perdėta pagarba KT, kurio kiti
sprendimai skeptiškai vertinami ir
vangiai įgyvendinami, yra nenuošir-
di, beveik ciniška. Konservatoriai ne-
turi slapstytis už KT nugaros, bet
stengtis laimėti savo kolegų prita-
rimą argumentais.

Gal ir dėsninga, kad prieš kelias
savaites Algimantas Salamakinas
įregistravo nutarimo projektą, kuriuo
siūloma nutraukti Egidijaus Vareiko

įgaliojimus, nes jis neatsisakė darbo,
nesuderinamo su Seimo nario parei-
goms. Jei išmeti vieną, kodėl ne kitą?
Aš viliuosi, kad ne kartą suklupęs Va-
reikis susipras ir pats atsistatydins.
Jei jis to nedarys, konservatoriai tu-
rėtų pranešti, kad jie nepalaikys jo
kandidatūros per kitus rinkimus. Bet
negali būti kalbos apie mandato
atėmimą.

Delfi.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cent-
rinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Kam reikia apkaltos?

Lietuvos kariuomenės savanorių pagerbimas Beržininko kapinėse.
G. Lučinsko nuotraukos

Atkelta iš 8 psl.      žuvusiems už
Lietuvos laisvę 1920 m.”

Apie sumanymą pastatyti lietu-
vių ištvermę ir stiprybę simbolizuo-
jantį akmenį kalbėjo istorikas P. Mak-
simavičius ir mokyklos direktorius
Algirdas Vaicekauskas. Kodėl pasi-
rinkta ši vieta? Netoliese žuvęs Seinų
krašto savanoris Motiejus Aleksa. 

Atminimo akmenį pašventino
kun. B. Augaitis. Padėję gėlių, sugie-
doję Lietuvos valstybės himną, atsi-
sveikinome su nuoširdžiais, išradin-
gais, darbščiais Seinų krašto patrio-
tais.

Esame dėkingi už pilietiškumo ir
tautiškumo pamoką. Dzūkijoje mes
jau gerokai apsnūdę, todėl ne tokie
pilietiški, kokie turėtume būti. Vie-
nas iš pavyzdžių yra tas, kad G. Lu-
činsko knygos leidybos neparėmė nei
Alytaus miesto, nei Alytaus rajono
savivaldybės.

Į Dzūkiją grįžome dvasiškai pra-
turtėję ir sutvirtėję. Įsitikinome, kad
lietuviškas žodis (Seinų krašte lei -
džia  mi žurnalai: „Šaltinis’’, „Aušra’’,
„Suvalkietis’’) ir kritusiųjų už Laisvę
vardai ten tikrai ,,skamba kaip gies-
mė, kaip Šventas Raštas’’.

,,Skambėjo žodžiai kaip 
giesmė, kaip Šventas Raštas”
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GYTIS RAMOŠKA
LAM Aviacijos istorijos skyriaus
vedèjas

Spalio 16 dieną Lietuvos aviaci-
jos muziejuje Kaune vyko apdovanoji-
mo Gustaičio medaliais renginys.

A. Gustaičio medalis įsteigtas
2010 m. kovo 26 d. pagerbti didžiojo
Lietuvos aviatoriaus atminimą ir
pažymėti asmenis, nusipelniusius ug-
dant Lietuvos aviaciją, ypač jos
atmintį.

Brig. gen. Antanas Gustaitis
(1898–1941) dalyvavo Nepriklauso-
mybės 1920 metų kovose, reikšmin-
gai prisidėjo kuriant ir išvystant karo
aviaciją, konstruodamas pagarsėju-
sius savo lėktuvus ANBO, kurie buvo
gaminami Kaune, Karo aviacijos
dirbtuvėse, ir sudarė didesnę pusę
mūsų karinės aviacijos lėktuvų skai-
čiaus. Buvo Karo aviacijos viršinin-
kas 1934–1940 metais. 1927 m. –
vienas iš sumanytojų kurti visuome-
ninę aviacijos organizaciją – Lietuvos
aeroklubą (LAK), 1928–1940 metais
buvo jo autoritetingas rėmėjas ug-
dant lakūnus, sklandytojus, aviamo-
deliuotojus ir jaunuosius aviakon-
struktorius – Sparnuotąją jaunąją
Lietuvą. Nepritarė Lietuvos okupaci-
jai bei įjungimui į Sovietų Sąjungą
buvo nužudytas Maskvoje 1941 m.
spalio 16 d.

A. Gustaičio medalis yra naujas
visuomeninis apdovanojimas, globo-
jamas Lietuvos aviacijos muziejaus,
įsteigtas LAK garbės nario čikagiškio
Vytauto Pesecko lėšomis.

Spalio 16 d. Lietuvos aviacijos
muziejuje Gustaičio medaliu apdova-
notas Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus, kuris prieš 20
metų asmeninėmis lėšomis parėmė
besikuriantį Lietuvos aviacijos mu-
ziejų ir vėliau moraliai jį palaikė. An-
tanas Karpavičius apdovanotas už
ilgametį triūsą ugdant lietuvišką
sportinės aviacijos sąjūdį, Gražina
Sviderskytė – už dokumentinius fil-
mus ir parašytas knygas apie įžymius
aviatorius, Algirdas Gamziukas, pir-
masis aviacijos muziejaus direkto-
rius, – už ,,gimdytojo” rūpesčius ir
daugelį istorinių darbų apie Lietuvos
aviaciją.

Tai buvo trečioji apdovanotųjų
grupė. Pirmoji grupė buvo apdovano-
ta 2010 m. kovo 26 d. Medaliai buvo
įteikti Vytautui Peseckui – Amerikos
lietuvių aeroklubo (1967–1977) pir-
mininkui, daug triūso įdėjusiam puo-
selėjant Lietuvos aviacinę atmintį;
Jonui Balčiūnui – Lietuvos aviacijos
istorikų patriarchui; Algiui Lapins-
kui, 1999–2008 metais vadovavusiam
Lietuvos aviacijos muziejui ir daug
nuveikusiam jį atnaujinant ir ple-
čiant jo veiklą; Vladui Kensgailai –
įžymiam konstruktoriui, jaunųjų
konstruktorių globėjui, Šilutės avia-

cijos sporto klubo įkūrėjui ir avia-
cinės atminties puoselėtojui; Alek-
sandrui Jonušui – ilgamečiui Kauno
aeroklubo viršininkui, žymių Lietu-
vos sklandytojų ugdytojui, akroba-
tinio skraidymo Lietuvoje atgaivini-
mo sumanytojui, perdavusiam Lietu-
vos aviacijos muziejui keletą sklandy-
tuvų; plk. Stasiui Murzai – Lietuvos
karinės aviacijos kūrėjui, buvusiam
KOP vado pirmajam pavaduotojui,
reikšmingai prisidėjusiam pratur-
tinant Lietuvos aviacijos muziejų ke-
letu lėktuvų ir kitais rodiniais; prof.
Jonui Stankūnui – A. Gustaičio avia-
cijos instituto kūrėjui ir direktoriui,
dosniai bendradarbiaujančiam su
Lietuvos aviacijos muziejumi; plk. Ze-
nonui Vegelevičiui – kūrusiam Lietu-
vos karines oro pajėgas ir joms sėk-
mingai vadovavusiam; Eugenijui
Raubickui – išugdžiusiam daug akro-
batinio skraidymo meistrų, reikšmin-
gai prisidėjusiam kuriant Lietuvos
aviacijos muziejaus parodą ir sėkmin-
gai vadovaujančiam žymiausio Lietu-
vos aerodromo – Dariaus ir Girėno
aerodromo – atnaujinimui; Vilmai
Jankienei – vienintelio aviacijai skir-
to periodinio leidinio Lietuvoje „Avia-
cijos pasaulis” nenuilstančiai vadovei
ir Jonui Čepui – kolekcininkui, jau
trejetą dešimtmečių rengiančiam
parodas apie Dariaus ir Girėno žygį,
apie Felikso Vaitkaus skrydį, o pas-
taruoju metu kuriančiam filmus apie
šias garsias asmenybes.

Antroji grupė buvo apdovanota
2010 m. liepos 17 d. per aviacijos
šventę istoriniame Kauno Dariaus ir
Girėno aerodrome. Tą dieną Gustai-
čio medaliai buvo įteikti prof. Vytau-
tui Landsbergiui – LAK’o garbės
pirmininkui; Seimo nariui Rytui
Kupčinskui – Lietuvos aviacijos mu-
ziejaus ir istorinio Dariaus ir Girėno
aerodromo rėmėjui bei Viktorui Aš-
menskui – Lietuvos aeroklubo ilga-
mečiam sekretoriui.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

EDVARDAS ŠULAITIS

Pasidžiaugta Marijos Remienės
premija

Per lapkričio 7 d. vykusią tradi-
cinę sekmadieninę kavutę buvo pa-
gerbta kultūros ir visuomenės veikė-
ja, nuolatinė šių kavučių lankytoja
Marija Remienė. LB Cicero apylinkės
pirm. Mindaugui Baukui atkreipus
dėmesį į žinią, kad šiai žymiai tautie-
tei Lietuvoje buvo paskirta šių metų
valstybinė Jono Basanavičiaus pre-
mija už etninės tapatybės puoselėji-
mą JAV Lietuvių Bendruomenėje ir
pastangas grąžinti kultūros vertybes
į Lietuvą, į susirinkusiuosius kreipėsi
pati M. Remienė.

Ji pažymėjo, kad ši premija, sie-
kianti 65,000 litų, paskirta dviem
kultūros veikėjoms – be jos dar ir Lie-
tuvoje gyvenančiai Irenai Aušrelei
Čepienei. Ji padalyta lygiomis dali-
mis abiems laureatėms. Taigi, abiems
atiteks po 32,500 litų. Premija bus
įteikta J. Basanavičiaus gimimo die-
ną – lapkričio 23-iąją.

Kaip tautiečiams pranešė pati
laureatė, ji visus pinigus paliks Lie-
tuvoje, pati neimdama nė cento. Gau-
tą premiją žymi veikėja žada skirti
nelaimingiems vaikams, Katalikų
Bažnyčiai bei labdarai.

Susirinkusieji M. Remienės žo-
džius palydėjo skambiais „valio, va-
lio” šūksniais ir palinkėjo sėkmės
atei tyje darbuojantis tautiečių labui.

Nepaisant garbaus amžiaus (šių
metų kovo 29 d. atšventė savo 80-
metį), M. Remienė vis dar aktyviai
darbuojasi lietuviškoje veikloje – pas-
taruoju metu yra dienraščio Draugas
fondo pirmininkė. Ji 2002 m. apdo-
vanota LDK Gedimino ordino Riterio
kryžiumi bei kitais garbingais apdo-
vanojimais. Ilgus metus M. Remienė
buvo JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos pirmininkė.

Kavutės vadovybės pirmininkė
Mėta Gabalienė pranešė, jog nuo ki-
tos savaitės visi galės grįžti į ankstes-
nį kavutės kambarį, kuris yra gražiai
atnaujintas.

Taip pat buvo kalbėta apie anks-
čiau veikusius Cicero lietuvių namų
draugijos (jau panaikintos) kasoje
esančius pinigus. Nutarta, kad buvu-
sios draugijos valdybos nariai turėtų
nuspręsti, kam šios lėšos turėtų
atitekti.

Visuomenės veikėja Milda Šatie-
nė negailėjo gražių žodžių išvakarėse
įvykusiam Lietuvių Fondo pokyliui

Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
kuris, jos teigimu, sutraukė nemaža
žmonių, tarp kurių buvo ir būrys jau-
nimo. Tačiau ji pasigedo kai kurių
organizacijų, kurios iš LF gauna pa-
ramą, atstovų.

Praėjusį sekmadienį suėjo 4 sa-
vaitės nuo ilgametės Cicero gyvento-
jos Olimpijos Baukienės mirties. Jos
vyras atminimui visus susirinkusiuo-
sius vaišino kava, arbata ir pyragu.
Mirusiajai atminti sukalbėta „Amži-
ną atilsį”.

Cicero lietuvių žinios

M. Šatienė pasakoja apie Lietuvių
Fondo pokylį Cicero lietuvių sekma-
dieniniame susibūrime. 

Edvardo Šulaičio nuotraukos 

A. Gustaičio medalis – už
nuopelnus Lietuvos aviacijai

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* 53 metų moteris ieško pagyvenu-
sių žmonių slaugos darbo su gyveni-
mu. Patirtis, dokumentai, vairuoja.
Pageidautina lietuvių šeimoje. Siūlyti

įvairius variantus. Tel. Lietuvoje
+370-647-65077 arba 630-730-2132.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills ieš-
ko bet kokio  darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* 30 metų moteris gali pakeisti sa-
vaitgaliais ar prižiūrėti vaikus savo
namuose Plainfield. Laisvai kalba
angliškai. Tel. 815-577-0097.

IEŠKO DARBO

Basanavičiaus premijos laureatė M.
Remienė kalba Cicero lietuviams. 
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Margumynai

Didelė netektis Lietuvai

2010-ieji – geriausi metai Helsinkio turizmui 
Spėjama, jog 2010-ieji Suomijos

sostinei buvo itin palankūs – mano-
ma, jog per juos Helsinkį aplankė
didžiausiais turistų skaičius. Paly-
ginti su pernai metais nuo sausio iki
rugsėjo Helsinkio viešbučiuose apsis-
tojo net 9 proc. daugiau keliautojų.
Gausiausiai į Suomijos sostinę vyko
rusai, vokiečiai, britai, švedai, ame-
rikiečiai bei japonai.

Ypatingai augo turizmas šalies

viduje – suomių, apsistojančių Hel-
sinkyje bent naktį, skaičius išaugo 15
proc. Neatsiliko ir kaimynai švedai
(15 proc.) bei amerikiečiai ( 10 proc.
Tiesa, regis, vieni didžiausių Europos
keliautojų vokiečiai, prispaudė pini-
gines ir jų srautas sumažėjo 6 pro-
centais. Prie turistų skaičiaus augi-
mo itin prisidėjo naujo pigūs skry-
džiai į Norvegiją, Švediją bei Estiją.

Balsas.lt

Margumynai

Perkantiems televizorių, dovanų – avis

Šių metų lapkričio 13  dieną
Eichstätt mieste, Vokietijoje, mirė
Dieter Eichiner. Mirties priežastis –
smegenų vėžys. Buvęs vietinės gim-
nazijos matematikos mokytojas prieš
maždaug dvidešimt metų užmezgė
draugiškus ryšius tarp Kauno Jėzui-
tų gimnazijos ir Eichstätt Willibald-
Gymnasium. Pradžioje tai buvo tik
medžiaginė pašalpa, kadangi Jėzuitų
gimnazija sovietmečiu buvo baisiai
apleista. Anuometinis gimnazijos di-
rektorius buvo tėvas Algirdas Ba-
niulis, SJ, jo įpėdinis – tėvas Gintaras

Vitkus, SJ, nuo šių metų Kauno
Jėzuitų gimnazijai vadovauja tėvas
Aldonas Gudaitis, SJ. 

Dieter Eichiner visada norėjo,
kad Kauno mokiniai bendrautų su
Vokietijos mokiniais ir jų tėvais.
Kasmet grupė iš Lietuvos viešėjo
Vokietijoje, ir, atvirkščiai, mokytojai
ir mokiniai iš Eichstätt keliavo į
Lietuvą. Viliamės, kad jo geras dar-
bas bus pratęstas ateityje. Requiescat
in pace. 

Alfred Bammesberger

2009 metais Šv. Kazimiero dieną buvo paminėtas Lietuvių lentos Rebdorfe,
prie Eichstätt, atidengimo 60-metis; antras iš kairės – Dieter Eichiner. 

A † A
IGNAS GEČAS

Mirė 2010 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 100 metų.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: podukra Zelna Noreika, posūnis Emilis

Hollenders, podukra Helen Hamilton, kiti artimieji ir pažįstami.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 18 d. nuo 11 val.

r. iki 12 v. p. p. laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Palos Hills,
IL.

Po atsisveikinimo velionis bus palaidotas  Tautinėse lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

Amerikos Lietuvių Montessori draugijos įsteigėjai

A † A
DOMICELEI PETRUTYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir kitus
gimines bei kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Montessori draugija ir
mokyklėlė „Žiburėlis”

Tėvelio, žinomo JAV lietuvių visuomenės veikėjo

A † A
JUOZO KOJELIO

netekus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą Lie-
tuvių Fondo tarybos narei DAINAI KOJELYTEI, bro-
liui LINUI, sesei RASAI, artimiesiems ir draugams.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

Pasigesime darbštaus ir atsidavusio lietuvybei
asmens.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Paryžius bandys prikelti naktinį gyvenimą
Paryžiaus valdžia, nenorėdama

nusileisti Londonui, Berlynui ar Bar-
selonai, „iš mirusiųjų”  nusprendė
prikelti Prancūzijos sostinės naktinį
gyvenimą. Pastaruoju metu, kaip
žinia, iš miesto svečių ir vietinių lūpų
pasigirsdavo nemažai nusiskundimų,
jog jame naktį paprasčiausiai nėra,
ką veikti.

Vien praėjusiais metais daugiau
nei dešimt tūkstančių miestiečių
Paryžiaus merui įteikė peticiją, kuria
buvo prašoma išsižadėti metropolį
kaustančio „tylos įstatymo”. Šis savo
ruožtu buvo priimtas tuo metu, kai
tie patys miestiečiai neapsikentė nak-
tinių lėbautojų keliamo triukšmo.

Dabar Paryžiaus meras Bertrand

Delanoe tikina suradęs būdą, kaip
suderinti abiejų šalių poreikius. Jo
nuomone, mieste nakties metu tu-
rėtų būti daugiau mimų ir klounų,
kurie nekeldami didelio triukšmo
linksmintų vėlyvo meto šėliotojus.
Taip pat ketinama finansiškai remti
naktinių klubų savininkus, kad šie
savo klubus galėtų aprūpinti garsą
sugeriančia medžiaga. Maža to, lap-
kričio 17–21 d. vyks miestą iš miego
bandysiantis prikelti renginys „Sos-
tinės naktys” (Nuits Capitales). Jo
metu daugiau nei į 70 pasilinksmini-
mo vietų galima bus patekti su ne-
maža nuolaida. 

Balsas.lt

Čekijos kaimas šalies sostinėje 
Į Čekijos sostinę atkeliavo folk-

lorinis kaimelis. Dabar, norint susi-
pažinti su Čekijos kaimo tradicijomis,
nebūtina palikti miesto – gausybė
pramogų, dainos, šokiai ir žaidimai
vaikams ir suaugusiesiems, jūsų
laukia pačioje šalies sostinėje.

Kaimelis duris atveria kasdien
nuo 11 val. ryto iki 8 val. vakaro.

Lankytojai gali išvysti skirtingų
regionų kaimo namus, mokytis šokti,
gaminti muilą ir žvakes bei išbandyti
audėjo ir puodžiaus amatus. Įėjimas
kainuoja apie 60 kronų (apie 10 litų)
suaugusiesiems ir aukštesniems nei
120 cm vaikams. 

Balsas.lt

Izraelio elektros prekių parduo-
tuvė nusprendė originaliu būdu pri-
traukti daugiau pirkėjų ir paskelbė
akciją „Pirk televizorių ar kitą prie-
taisą ir dovanų gauk avį”, praneša
„The Telegraph”.

Šis ypatingas pasiūlymas buvo
skirtas Izraelio mažumai, arabams,

prieš musulmonų šventę Id al-Adha,
kurios metu aukojama avis. Deja, pir-
kėjams teko nusivilti, nes ši reklamos
kampanija vos po kelių valandų buvo
atšaukta, nes ją uždraudė vyriausia-
sis Galilėjos veterinaras.

Delfi.ltDuris vėl atvėrė didžiausia Romos šventykla
Didžiausia Romos šventykla šią

savaitę po daugiau nei 20-ies metų
pertraukos vėl atvėrė duris lankyto-
jams. Veneros ir Romos šventykla
imperatoriaus Hadriano buvo pas-
tatyta dar II a. Ji buvo skirta deivėms
Vanerai Felix (Sėkmę atnešančiai
Venerai) ir Romai Aeterna (amžinajai
Romai). Tiesa, šiuo metu buvusios
šventyklos didybės likę nedaug: tik
kupolas ir kolonos. Be to, ant šven-

tyklos sienų galima išvysti kerinčių
reljefų. Iki 1980-ųjų, kol nebuvo
pradėti restauravimo darbai, šią
šventyklą visiškai dengė kelias.
Nepaisant to, kad turistams ši šven-
tykla ilgus metus buvo neprieinama,
ją iškilmingoms apeigoms neretai
naudodavo popiežius Jonas Paulius
II-asis.

Balsas.lt
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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

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
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org

��Lapk ričio 19 d., penktadienį,
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre,  vyks žinomo Lietuvos
menininko Algio Griškevičiaus foto -
grafijos parodos ,,Kasdieniniai ste-
buklai” atidarymas. Kviečiame daly-
vauti.

��Lapkričio 20 d. 7 val. vakaro
Jaunimo centre, Čikagoje, įvyks jubi-
liejinis 55-tasis rudeninis pokylis Lie-
tuvių Operai paremti. Programoje –
kokteiliai, koncertas, vakarienė ir šo-
kiai. Vietas užsisakyti galima telefo-
nais: 630-833-1893, 630-242-1888.
Bilietus galima įsigyti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Lithuanian Plaza
Bakery & Deli”. Auka suaugusiems –
50 dol., vaikams – 20 dol.

��Jaunimo centro Moterų klubas
kviečia š. m. lapkričio 21 d. kartu
atšvęsti jo 30 metų jubiliejų. 10:30
val. r. šv. Mišios, 12 val. p. p. vaišės
Jaunimo centro kavinėje. Auka – 15
dol. Daugiau informacijos tel.: 708-
422-6514 arba 708-408-8352

��JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba š. m. lapkričio 21 d. (sekmadie -
nį) 12:30 val. p. p. visus maloniai
kviečia į kultūrinę popietę ,,Vytauto
Didžiojo Lietuva”. Vilniaus univer-
siteto profesorius Rimvydas Pet-
raus kas skaitys pranešimą ,,Žalgi-
rio mū šio istorinė reikšmė Lietuvai
ir Eu ropai”. Muzikinę programą
atliks dainininkė Agnė Giedraity-
tė, gros smuikinininkas Kipras Ta-
rela, šoks tauti nių šokių grupė ,,Lau-
mė”. Vai šin simės kava ir užkan-
džiais.  

��Atsižvelgiant į vis didėjantį
skaičių lietuviškai nekalbančių su-
tuoktinių, Ateitininkų šimtmečio
šventėje vyks dvi sesijos anglų kalba,
kurios supažindins lietuviškai nekal-
bančius su ateitininkų sąjūdžiu. Po-
kalbius apie ateitininkų istoriją,
filosofiją ir pasaulėžiūrą  ves dr. Tho-
mas Quinn. Jei turite savo giminėje
lietuviškai nekalbančių suaugusiųjų,
paraginkite juos šiuose pokalbiuose
dalyvauti. Norime, kad visi mūsų
artimieji suprastų, kodėl ateitininkija
yra ypatinga ir kodėl verta švęsti jos
šimtmetį. Ateitininkijos šimtmečio
šventė įvyks lapkričio 25–28 d. Čika-
gos miesto centre, ,,Marriott Magni-
ficent Mile” viešbutyje. Daugiau in-
formacijos rasite internete adresu:
http://100metis.ateitis.org/

��Moterų klubas ,,Alatėja”  lapk -
ričio 27 d. 6 val. v. kviečia į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, kur bus
švenčiamas klubo 5 metų gimtadie-
nis. Jūsų laukia įdomi programa,

vaišės. Vietas užsisakyti prašome tel.
708-205-8742.

��Lithuanian Mercy Lift malo niai
kviečiame lapkričio 28 d.  1 val. p. p.
da lyvauti renginyje ,,Šampano prieš -
piečių bufetas” ir kartu atšvęsti 20
metų veiklos sukaktį. Renginys vyks
Jacob Henry Mansion, 20 S. Eastern
Ave., Joliet, Illinois   60433. Daugiau
informacijos suteiks Virga tel. 815-
485-0822.

��Š. m. lapkričio 30 d., antradie-
nį, 1 val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Ang-
lijos klubo susirinkimas. Kviečiame
dalyvauti. Telefonas pasiteirauti 773-
247-5944.

�� Brighton Parko parapijos
choras kviečia visus, mėgstančius gie-
doti, prisijungti prie jo! Chore ne tik
giedosite kas sekmadienį per lietuviš-
kas šv. Mišias, bet ir dalyvausite įdo-
miuose Brighton Parko renginiuose,
gegužinėse, Naujųjų metų sutiktuvė-
se. Šiuo metu choras rengiasi Berne-
lių Mišioms, kurias atnašaus kun. Jau-
nius Kelpšas. Kviečiame atvykti!  Dau-
giau informacijos tel. 708-703-7114. 

��Los Angeles jaunimo ansamblis
„LB Spindulys” gruodžio 19 d. iš
karto po lietuviškų šv. Mišių kviečia
visus į savo „išleistuves”, į Austra-
lijos lietuvių dienas parapijos patal-
pose. Išvysite paruoštą Australijai
programėlę, galėsime visi pasidžiaug-
ti gražia paskutine parodomąja re-
peticija!

��Los Angeles lietuvių teatro
„Sezonų pauzės” dviejų dalių dramos
„Balta drobulė” pastatymas įvyks š.
m. gruodžio 11 ir 12 d. Daugiau infor-
macijos gausite paskambinę Aleksui
Mickui tel. 310-869-4498, el. paštu:
aleksasmickus@yahoo.com

��2011 metų stovyklavimo Nerin-
gos stovykloje datas jau galite rasti
tinklalapyje www.neringa.org. Svar-
būs pakeitimai 2011-iesiems metams:
Ses. Ignė ves krikščioniškojo gyve-
nimo stovyklą birželio 30–liepos 3
dienomis; Trečioji savaitė vaikams
anglų kalba nevyks; Meno8Dienos
pasistumia savaite anksčiau ir vyks
rugpjūčio 14–21 dienomis.

��Detroito skautų Kūčios šįmet
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį,
Dievo Apvaizdos parapijos salėje po
šv. Mišių ir kavutės, maždaug 12:30
val. p. p.  Iš anksto prašome užsire-
gistruoti pas Dalią Harp tel. 734-266-
0230. Visi kviečiami dalyvauti! 

IŠ ARTI IR TOLI...

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artèjant Kalèdoms dažnas sukame galvas, kâ padovanoti

savo draugams ar pažîstamiems, kurie dar neskaito vienintelio
dienraçio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nèra
per brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra
tokios, kokių nerasite kituose laikrašçiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanû užprenumeruos
,,Draugą“ prieš Kal�das, gaus dovanû ypač gražû 2011 metû
kalendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA:
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Jaunimo centras Čikagoje kviečia lietuvių visuomenę į metinį
labdaros pokylį, kuris įvyks gruodžio 5 dieną. 2 val. p. p. šv. Mišios Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, kurias atnašaus kun. Antanas Gražulis, SJ. Pamaldų metu
giesmes giedos Margarita ir Vaclovas Momkai, akompanuojant M. Mote-
kaičiui. 3 val. p. p. Akademija ir trumpa programa, vakarienė ir loterijos bi-
lietų traukimas. Savo dalyvavimu paremsite Centro veiklą. Bilieto kaina
tik 45 dol. asmeniui. Kviečia Jaunimo centro taryba ir valdyba.

Vietas galite užsisakyti pas Redą tel. 773-778-7500 arba pas Neringą tel.
773-507-8692. 

Po sėkmingų ir draugiškų pasi-
tarimų JAV ir Kanados Lietuvių Ben-
druomenės priėmė Lietuvių tautinių
šokių instituto (LTSI) siūlymą, kad
Romas Jonušonis (Toronto ,,Ginta-
ro” ansamblio direktorius) ir Vida
Brazaitytė (Čikagos ,,Grandies” vete-
ranų šokių grupės vadovė) vadovautų
šokių šventės meninei programai.
Rengėjai sveikina Romą ir Vidą ir dė-
koja jiems įsipareigojus pristatyti šo-
kių šventės programą iki šių metų ga-
lo, o tai suteiks šokių grupėms pa-
kankamai laiko šventei gerai pasi-
ruošti. Neabejojame, kad meno vado-
vų patirtis ir ryšiai užtikrins, kad šo-
kių šventės programa suteiks visiems
vėl progą pasidžiaugti ir pasididžiuoti
lietuvių tautinių šokių grožiu ir vie-
nybės nuotaika.  

Rengėjai taip pat praneša, kad
Tomas Mikuckis (Bostono ,,Sambū-
rio” šokių grupės vadovas) sutiko ko-
ordinuoti į XIV šokių šventę atvyks-
tančių tautinių šokių grupių pasiruo-
šimą.    Eidamas šias pareigas, Tomas
bus atsakingas rengėjams, t.y. JAV ir
Kanados Lietuvių Bendruomenėms.
Jis padės naujoms šokių grupėms su-
siburti,  patikslins šokių grupių vado-
vams ir mokytojoms atsirandančius
šokių programos neaiškumus bei tik-
rins šokių grupių pasiruošimą daly-
vauti šventėje. Tikimasi, kad dėme-
sys ir pagalba ruošiantis padės užtik-
rinti malonią ir sėkmingą šokių šven-
tę Bostone, įvykstančią 2012 metų
liepos mėnesio 1 d.

JAV LB krašto valdybos 
informacija

Išrinkti būsimos Lietuvių išeivijos
tautinių šokių šventės vadovai

Tomas MikuckisRomas Jonušonis Vida Brazaitytė

Akimirka iš Jaunimo centro pokylio 2008 m.                 Jono Kuprio nuotr.


