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•Skautybės kelias. Čika-
gos skautai – JAV skautų
sąjungos 100-mečio šven-
tėje (2) (p. 2)
•Properša Lietuvos poli-
tiniame gyvenime plečia-
si (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•2011 metai Šv. Antano
parapijoje (p. 4)
•Hartford naujienos (p.
5)
•,,Atžalynas” pažino ma-
no šokius, o aš atradau
,,Atžalyną” (p. 8)
•,,Ambersail” (62) (p. 9)
•,,Natų knygynas” Vil-
niuje (p. 10)

JAV diplomatai – apie Norvegijos vengimâ viešai
pritarti Baltijos šalims

Baltijos šaliû finansû ministrai pastebi spartesnî ekonomikos atsigavimâ
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Si∆loma susitelkti d∂l šeimos vertybi¨

Vilnius, sausio 11 d. (ELTA) –
Pas Seimo pirmininkę Ireną Degu-
tienę apsilankę bažnytinių konfesijų
vadovai siūlė susitelkti, kad būtų ap-
saugotos šeimos vertybės. ,,Dėl de-
mografinių pokyčių Lietuva atsidūrė

pavojuje. Mes turime paklausti, o kas
čia gyvens po 20, po 40 metų? Man
atrodo, kad taip, kaip ir prieš 20 me-
tų, visos sveikos visuomenės jėgos su-
sitelkė tam, kad pasipriešintų agresi-
jai, kad iškovotų savo teisę į laisvę,

taip ir dabar visos sveikos visuome-
nės jėgos – ir Bažnyčia, ir valstybė, ir
žiniasklaida turi susitelkti, kad ap-
saugotų lietuvių tautą nuo šito pavo-
jaus, susitelkti, kad apsaugotų šei-
mą”, – sakė Lietuvoje viešintis Mask-
vos patriarchato Išorinių Bažnyčios
ryšių skyriaus pirmininkas, Voloko-
lamsk metropolitas Hilarion.

Susitikime su Seimo pirmininke
I. Degutiene taip pat dalyvavo Lietu-
vos vyskupų konferencijos pirminin-
kas, Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, Lietuvos liuteronų baž-
nyčios vyskupas Mindaugas Sabutis
ir juos lydintys bažnytinių konfesijų
atstovai.

Parlamento vadovė padėkojo
metropolitui Hilarion už svarbius žo-
džius ir vaidmenį, kurį jis atliko 1991
m. sovietų agresijos prieš Lietuvą me-
tu. Tuomet Kauno stačiatikių Ap-
reiškimo katedros vyresniuoju buvęs
metropolitas viešai kreipėsi į sovietų
karius Kaune ir įspėjo nepralieti
kraujo. Nukelta į 6 psl.

Lietuvoje viešintis metropolitas Hilarion ir Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) –
Norvegijos politikai mėgsta girtis ge-
rais santykiais su Rusija ir vengia vie-
šai kritikuoti Maskvą, kai jos spaudi-
mą patiria Baltijos šalys ar Lenkija,
prieš pusantrų metų ataskaitoje rašė
JAV diplomatai.

,,Norvegijos Vyriausybės oficialią
nuostatą Rusijos atžvilgiu atspindi
nuoseklus teigiamos nuostatos pabrė-
žimas ir nenoras viešai kritikuoti Ru-
sijos veiksmų. Gruzijos karas buvo
viena išimtis, bet Norvegijos Vyriau-
sybė nerodo daug viešo solidarumo,
kai Rusija spaudžia Baltijos šalis,
Lenkiją ir kitus sąjungininkus”, –
teigiama 2009 metų birželio mėnesį
parengtoje ataskaitoje.

,,WikiLeaks” gautą dokumentą,
kurį įslaptino misijos vadovo pava-
duotojas Kevin M. Johnson, paskelbė
norvegų dienraštis ,,Aftenposten”.
JAV diplomatų vertinimu, Norvegija
pirmenybę teikia dvišaliams santykių
su Rusija klausimams ir siekia geres-
nio bendradarbiavimo Barenco jūro-
je.

Kita vertus, dokumente teigia-

ma, kad ,,Norvegijos saugumo, verslo
ir aplinkosaugos vadovai yra daug
skeptiškesni ir susirūpinę dėl Rusijos
motyvacijos ir veiksmų, nei rodytų
oficialūs dokumentai”.

,,Norvegijai pavyko sukurti san-
tykius be didelės įtampos su Rusija su
tikrais ir veikiančiais bendradarbia-
vimo susitarimais Barenco jūroje. Tai
pagirtina, bet neaišku, ar tai yra Nor-
vegijos Vyriausybės politikos, ar pap-
rasčiausiai Rusijos nesuinteresuotu-
mo rezultatas. Kai kurie svarsto, ar
tai verta kainos, kai Norvegijos Vy-
riausybė nenori rodyti solidarumo,
Rusijai spaudžiant sąjungininkus ar
kitas šalis”, – rašoma ataskaitoje ir
abejojama, ar Norvegijos modelis gali
veikti ir kitose šalyse.

,,Norvegija tvirtai remia JAV pa-
siryžimą išplėsti bendradarbiavimą
su Rusija ir ‘perkrauti’ santykius.
Mes turėtume paprašyti Norvegijos
taip pat remti tvirtą JAV ir NATO
nuostatą Rusijos atžvilgiu, kai būti-
na, užuot pasikliovus, kad tai darytų
kiti”, – teigiama JAV misijos Osle do-
kumente.

Ryga, sausio 11 d. (ELTA) – Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos finansų mi-
nistrai Ingrida Šimonytė, Andris
Vilks ir Jurgen Ligi metiniame susi-
tikime vieningai pritarė nuomonei,
jog ekonomikos atsigavimas Baltijos
šalyse vyksta sparčiau, nei tikėtasi, bei
pripažino, kad tolesnis ūkio augimas la-
biausiai priklausys nuo pasaulio ir Eu-
ropos Sąjungos ekonominės raidos.

Antradienį Rygoje vykusiame
metiniame Baltijos valstybių finansų
ministrų susitikime buvo nuspręsta
siekti žymiai glaudesnio bendradar-
biavimo mokesčių srityje ir nuolat
keistis informacija viešųjų pirkimų
srityje, kad būtų kuo geriau įsisavina-
ma ekonomiką skatinanti ES para-
ma. Kadangi Latvijoje buvo įvestas fi-
nansinio stabilumo mokestis, minist-

rai apsikeitė nuomonėmis ir dėl ban-
kų apmokestinimo. Finansų minist-
rai pritarė, kad mokestis finansų įs-
taigoms užtikrina sąžiningą mokes-
čių naštos pasidalijimą ir sukuria
paskatas sisteminei rizikai valdyti.

Susitikime nuspręsta ir toliau
laikytis fiskalinės drausmės, kad bū-
tų užtikrintas ilgalaikis viešųjų fi-
nansų tvarumas. Lietuvos finansų

ministrei I. Šimonytei susitikime pri-
stačius turto valdymo pertvarkos pra-
džią Lietuvoje, Baltijos šalys sutarė ir
toliau plėtoti bendradarbiavimą įgy-
vendinant valstybės turto valdymo
pertvarkas.

Kasmetį Baltijos šalių Finansų
ministerijų vadovų susitikimą kitą-
met planuojama surengti Lietuvoje.

,,WikiLeaks” gautą dokumentą, kurį
įslaptino misijos vadovo pavaduoto-
jas Kevin M. Johnson, paskelbė nor-
vegų dienraštis ,,Aftenposten”.

SCANPIX nuotr.
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GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdiena, paskelbta)

$250.00 JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Redakcijos žodis

Meilės romanų gerbėjai gal ir
prieštaraus, kad tikrame, ne kny-
giniame gyvenime taip pat ne ką
rečiau pasitaiko kilniausių poelgių
vardan mylimo žmogaus. Tai gali
paliudyti ir šis pavyzdys – vienas ge-
riausių Vokietijos raitelių, 51 m. Hu-
bertus Schmidt, 2004 m. Atėnuose
iškovojęs olimpinį auksą išjodinė-
jimo rungtyje, pardavė savo ge-
riausią žirgą, kad išgelbėtų myli-
mą žmoną Doris, kuriai buvo nu-
statytas krūties vėžys. Žirgas buvo
parduotas už kelis šimtus tūkstan-
čių eurų į užjūrį. Sportininkas ti-
kėjosi su šiuo žirgu iškovoti dar
vieną aukso medalį Londono olim-
pinėse žaidynėse, bet jo sutuokti-
nės laukia brangiai kainuosianti
operacija, ilgalaikė chemoterapija
ir daugybė dienų ligoninėje. „Aš
atsisakiau Donnelly dėl žmonos. Kai
namuose kas nors sunkiai serga,
žmogui nedera galvoti apie spor-
tinę šlovę”, – pareiškė jis. Reikia ti-
kėtis, kad šio vyro, dėl meilės atsi-
sakiusio savo olimpinės svajonės,
viltys ir tikėjimas išsipildys, ir jo
pasiaukojimas sulauks atpildo.

Red. Loreta Timukienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Michigan ir Roosevelt gatvių sankryžoje, Čikagos vidurmiestyje (iš kairės): Rimvydas Šoliūnas, Donatas Ramanauskas,
Diana Ramanauskaitė, Regina Ramanauskaitė, Aleksa Rugieniūtė, Antanas Riškus, Kovas Rugienius, Linda Rugieniūtė,
Robertas Vitas ir Paulius Vitas. V. s. sv. Donato Ramanausko nuotraukos

DONATAS RAMANAUSKAS

Vakaro programa

Baigę savo ,,Geocache” uždavi-
nius, susitikome su sesėmis pavalgyti
vakarienę „Subway” sumuštinių res-
torane Roosevelt ir Michigan gatvių
sankryžoje. Pavalgę ir pasišildę (nes
lauke vis dar buvo apsiniaukę, vėjuo-
ta ir vėsoka – apie 55–60 F laipsnių),
broliai Robertas ir Paulius patraukė
namų link (gaila, kad įsipareigojimai
jiems neleido su mumis pernakvoti).
O tie, kas liko, žygiavome atgal į
Northerly Island. Sugrįžę sesė Re-
gina ir brolis Donatas atsistojo į eilę
užimti vietas vakarinei programai,
kuri įvyko ,,Charter One” paviljone.
Kiti sugrįžo į palapines persirengti
sausais, šiltais drabužiais. Mums
pavyko paviljone užimti 8 vietas šeš-
toje eilėje.

Vakarinė programa buvo įdomi
ir įvairi. Pirmiausia pagrindinis
„Scout-FEST 100” organizatorius
John Chuch pristatė savo pagrindinį
organizacinį komitetą, kuris prieš
ketverius metus pradėjo šią šventę
ruošti. Robert Fioretti, Čikagos Ant-
rojo rajono atstovas (2nd Ward Al-
derman, City of Chicago), pristatė Či-
kagos miesto proklamaciją, kuri skel-
bia, kad 2010 m. rugsėjo 18 diena yra
paskelbta „ScoutFEST 100” diena.
Svarbu paminėti, kad Fioretti pats
buvo Amerikos skautas ir pakilo iki
Erelio laipsnio (Eagle Scout Rank).
Jis labai padėjo organizatoriams
gauti įvairius leidimus Čikagos mies-
to skyriuose ir kabinetuose, o tai ga-
li būti sudėtingas ir nelengvas dar-
bas.

Pagaliau, pasibaigus pasveiki-
nimams, proklamacijoms bei kitoms
oficialioms kalboms, prasidėjo meni-
nė programos dalis. Pirmiausia pasi-
rodė „ugnies šokėjų” grupė „Pyro-

techniq”. Šis ansamblis naudoja
degančius instrumentus (lazdas, lan-
kus, virves ir kt.) ir juos įpina į šo-
kius. Kartais baisu buvo žiūrėti, nes
atrodė, kad šokėjai tikrai vienas kitą
uždegs savo ugnimi. Iš kitos pusės,
ugnis vakaro tamsoje atrodė magiš-
kai.

Po „Pyrotechniq” buvo trumpa
pertrauka, kurios metu scena buvo
paruošta kitai grupei – „rock” sti-
liaus grupei „Smashmouth”, įsistei-
gusiai prieš 20 metų. Jų muzika jau-
nimui yra gana gerai žinoma, ypač po
to, kai jų viena daina „I’m a Believer”
nuskambėjo filme „Shrek”. Grupė
pradėjo savo programą po 8 val. v.,
grodama žiūrovams žinomas dainas.
Įpusėjus programai, grupės daini-
ninkas Steve Harwell netikėtai pa-
kvietė keletą jaunų skautukų į sceną,
kur jiems buvo parodyti labai pa-
prasti gitaros akordai, vargonų gai-
dos, pamokyti, kaip mušti būgnus, jų
paprašė užbaigti grupės dainą. Į ant-
rą pabendravimą dainininkas pakvie-
tė 20–30 skautukų į sceną pašokti,

Čikagos apylinkės skautai –
JAV skautų sąjungos

100-mečio sukakties šventėje
Tęsinys iš sausio 5 d.

kol grupė atliko dainą. Jau koncerto
gale, lietui vėl pradedant lynoti, Ste-
ve nulipo nuo scenos, atsistojo pačia-
me paviljono centre tarp visų skautų
ir sudainavo dainą „I’m a Believer”,
visiems skautams pritariant ir kartu
dainuojant. Galų gale, Steve pakvietė
grupę skautų į sceną paskutinei dai-
nai „All-Star”. Tikrai atrodė, kad
„Smashmouth” grupei buvo labai
smagu koncertuoti skautams, kaip ir
skautams buvo smagu jos klausytis.

Koncertui pasibaigus, prasidėjo
paskutinė vakarinės programos da-
lis – ugnies salvės (fireworks). Visi
skautai iš pavilijono tvarkingai nuėjo
ir atsisėdo ant Michigan ežero pa-
krantės, kur buvo galima viską maty-
ti ir girdėti. Sprogimai užsitęsė pus-
valandį ir labai įspūdingai užbaigė
sukakties dieną. Liko tik grįžti į pa-
lapines ir pernakvoti.

Festivalis pasibaigė

Sekmadienį kėlėmės 6 val. r.
Oras buvo gražiai išsigiedrijęs, ne-
reikėjo vynioti šlapių palapinių. Pa-
valgėme paprastus pusryčius (bande-
lės, „trail mix”, „Capri-Sun” gėri-
mas). Prieš apleisdami pastovyklę,
sustojome į ratą sukalbėti rytinę
maldą „Tėve mūsų” ir skautų rytinę
maldą „Dieve duok, kad šiandien bū-
čiau geresnis negu vakar buvau”.
Vienas kitam palinkėjome ramybės ir
užsikrovėme kuprines vėl ant pečių.
Dalis lipo atgal į automobilį, kiti –
traukinuku skubėjo link namų.

Baigiant, verta paminėti, kai
gražiai buvo suorganizuota ši didžio-
ji šventė. Malonu, kad nors mūsų lie-
tuvių skautų dalyvių skaičius buvo
nedidelis, galėjome prisidėti prie šio
įspūdingo skautiško įvykio.

Pabaiga

Geneva traukinio stotyje (iš kairės): Donatas Ramanauskas, Paulius Vitas ir
Rimvydas Šoliūnas.
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2011 metais dangus
negrius

KÊSTUTIS GIRNIUS

Naujieji metai turėtų būti ramūs Lietuvoje. Šiuo metu nenumaty-
ta didesnių pokyčių nei vidaus politikoje, nei ekonomikoje. Skir-
tingų žingsnių gal sulauksime užsienio politikoje.

Reikia prisiminti, kad naujamečiai spėliojimai dažnai būna tokie pat
klaidingi, kaip burtininkių ir astrologų prasimanymai. Skelbiama, jog ma-
žai kas keisis, bet po kelių mėnesių dangus griūva. Mažai kas numatė ir
Sovietų Sąjungos griūtį. Dar mažiau kas tikėjo, kad 1991-aisiais sovietinės
jėgos struktūros pasyviai stebės imperijos nykimą. Ir kad Lietuva taps
nepriklausoma, tarptautinės bendruomenės pripažinta valstybe. 2001 me-
tai irgi buvo ramūs iki rugsėjo 11-osios, tarptautinių džihado šalininkų
antpuolių New York ir Washington miestuose. Tik tada buvo pastebėta,
kiek neapykantos Vakarams susikaupė tarp musulmonų radikalų. 2008-ai-
siais pasaulį sudrebino pati didžiausia ūkio krizė nuo Didžiosios depresi-
jos, nors daugelis ekonomistų tikino, kad modernios tarptautinės finansų
sistemos plėtra visiems laikams užkirto kelią tokio masto bankų krachui.

Nors Lietuvoje vasarį vyks savivaldybių rinkimai, didesnių pokyčių vi-
daus politikoje neturėtų būti. Balsavimas dėl biudžeto parodė, kad opozi-
cija nėra pasirengusi perimti valdžios, kad ji nė neketino to daryti. Iš da-
lies dėl to, jog yra susiskaidžiusi ir silpna, neturi didesnių sumanymų ir
polėkių. Taip pat dėl to, kad socdemams ir „darbiečiams” naudingiau likti
opozicijoje, kritikuoti valdžią, sunkinti Vyriausybės pastangas valdyti,
skelbti ministrams interpeliacijas. Ir kantriai laukti 2012 metų Seimo rin-
kimų. Perimti valstybės vairą dabartinėmis sąlygomis būtų rizikinga, nes
tokiu atveju reikėtų prisiimti atsakomybę už krašto ekonominę padėtį.
Atėjusi į valdžią opozicija turėtų tęsti didesnę dalį nepopuliarios konserva-
torių ūkio politikos, tik vos vos galėtų padidinti pensijas ar atlyginimus. O
kai nepatenkintų gyventojų lūkesčių, užsitrauktų jų nemalonę. Be to, pa-
tirtis rodo, kad daugelis lietuvių instinktyviai balsuoja prieš valdžią, tad
per rinkimus naudinga būti opozicijoje.

Ūkio padėtis lyg ir nusistovi. Viliamasi, kad šįmet bendrasis vidaus
produktas padidės 3–4 procentais. Yra optimistų, manančių, jog ūkis net
greičiau atsigaus. Bet ir jie supranta, kad praeis ne vieneri metai, kol gy-
venimo lygis pasieks 2008-ųjų lygį. Ūkio atsigavimas didele dalimi priklau-
so nuo Europos Sąjungos (ES) šalių ūkių būklės. Čia padėtis nėra džiugi-
nanti. Siekdamos išvengti Graikijos ir Airijos likimo, kitos ES valstybės,
skatinamos Vokietijos, nutarė skirti pirmenybę biudžetų deficito mažini-
mui, apkarpyti valdžios išlaidas. Diržų veržimo politika yra kontroversiš-
ka. Daug ekonomistų nuogąstauja, kad valdžios taupymo priemonės gali
pakirsti pastangas išbristi iš krizės ir neigiamai paveikti gyventojų per-
kamąją galią bei prekybos apyvartą. Tai mažintų gamybos ir paslaugų
apimtį, priverstų iš darbo atleisti dar daugiau darbininkų, o dėl to savo
ruožtu galėtų kilti nauja recesija.

Bene didžiausias iššūkis Vyriausybei bus energetikos politika, kuriai
valdančioji koalicija teikia ypač daug reikšmės. Vaizdingais premjero And-
riaus Kubiliaus žodžiais, kaip buvome, taip ir esame iki šiol „pririšti dviem
laidais ir vienu vamzdžiu prie didžiosios Maskvos”. Šiemet turėtų paaiš-
kėti, ar pasiseks rasti investuotojų, pasiryžusių statyti naują atominę elek-
trinę. Nesėkmė nereikštų, kad pastangos iškovoti energetinę nepriklau-
somybę žlugo. Juk yra žinovų, manančių, jog atominė jėgainė yra nereika-
linga ir neatsipirks. Bet nesėkmė būtų didelis smūgis ne tik Vyriausybei,
bet ir valstybei, nes rodytų, kad ji nesugeba įgyvendinti strateginių tikslų.

Pernai išryškėjo sveikintini naujos užsienio politikos kontūrai, jie tu-
rėtų būti plėtojami ir šįmet. Atsisakyta nerealių pretenzijų vadovauti re-
gionui, daugiau dėmesio skirta santykiams su kaimynais gerinti, pabrėžta
ypatinga ES reikšmė. Būta ir problemų. Prezidentei Daliai Grybauskaitei
nepasisekė įtikinti Baltarusijos prezidentą Aleksandr Lukašenka surengti
laisvus rinkimus ir gerbti savo piliečių politines teises. Bet nemanau, kad
politika Minsko atžvilgiu keistųsi iš esmės.

Santykiai su dviem partnerėmis, JAV ir Lenkija, tapo įtempti. D.
Grybauskaitės nutarimas nesusitikti su prezidentu Barack Obama neliko
nepastebėtas. Tačiau negalima rimtai traktuoti užuominų, esą Washing-
ton taip supykęs, kad prezidentė galės apsilankyti Baltuosiuose rūmuose
tik kaip turistė. Kilę nesusipratimai jau iš dalies pašalinti. Santykių su
Lenkija pablogėjimas veikiausiai turės didesnių pasekmių. Čia prezidentė
niekuo dėta. Pati Lenkija griežė pirmuoju smuiku didinant įtampą. Ne-
daug kuo atsiliko ir kai kurie karingai nusiteikę Lietuvos politikai. Būtina
pagerinti santykius su šia svarbia kaimyne, bet seniai subrendo laikas rea-
liai įvertinti bendravimo galimybes ir atsisakyti ypatingos draugystės iliu-
zijų. Lenkija yra per didelė ir ambicinga valstybė, kad Lietuva ją laikytų
lygiaverte partnere.

Nukelta į 9 psl.

ANDRIUS NAVICKAS

Metų pradžioje Lietuvos politi-
niame gyvenime netrūko aštrių dis-
kusijų. Tai nėra labai įprasta, nes pa-
prastai nuo šv. Kalėdų iki sausio vi-
durio Lietuvos politiniame gyvenime
vėtras keičia štilis. Kita vertus, nepa-
mirškime, kad tik kiek daugiau nei
mėnuo liko iki Savivaldos rinkimų,
nors oficiali rinkimų kampanija dar
neprasidėjo, tačiau įnirtingos varžy-
tuvės dėl rinkėjų balsų prasidėjo dar
rudens pabaigoje. Žibalo į politinę
liepsną dar įpylė Europos Žmogaus
Teisių Teismo sprendimas dėl Ro-
lando Pakso bei įvykiai kaimyninėje
Baltarusijoje. Deja, tačiau žvelgdamas į
metų pradžios politinį gyvenimą
turiu pripažinti, kad sutarimo ir tarpu-
savio pagarbos politiniame gyvenime
Lietuvoje nedaugėja, o properšos tarp
politinių pasirinkimų tik plečiasi.
Šioje apžvalgoje išskirsiu kelis pra-
ėjusios savaitės politinius iššūkius.

„Bendrauti ar nebendrauti?” –
štai kur klausimas

(...)
Dar prieš pat Kalėdas paskuti-

niame 2010 metų Seimo posėdyje iš-
ryškėjo du priešingi požiūriai dėl to,
kas vyksta Baltarusijos politiniame
gyvenime. Susipriešinimas ne tik
perlipo į naujus metus, bet netgi su-
stiprėjo. Turiu galvoje tiek toje pačio-
je radijo laidoje girdėtus griežtus par-
lamentaro Petro Auštrevičiaus žo-
džius apie esą bailią užsienio reikalų
ministro Audroniaus Ažubalio laiky-
seną, tiek įtampos žiežirbas tarp eks-
celencijų Valdo Adamkaus ir Dalios
Grybauskaitės. Kai šiandien patetiš-
kai klausiama, ar ligšiolinė politika
Baltarusijos atžvilgiu patyrė pralai-
mėjimą, norisi klausti: ką turite ome-
nyje? Ar tikrai mes turėjome ilgalai-
kę, nuoseklią politiką?

Galima žavėtis Adamkaus santy-
kiais su Gruzijos, Ukrainos ar Balta-
rusijos demokratinėmis jėgomis. Ta-
čiau būtų nesąžininga nepripažinti,
kad „demokratijos eksporto” korta
pasinaudojo tie, kurie naudojosi dos-
niomis dotacijomis „demokratijos
stiprinimui posovietinėje erdvėje”.
Taip pat nepamirškime, jog oranžinė
revoliucija Ukrainoje baigėsi visišku
revanšu, padėtis po parlamento rin-
kimų Baltarusijoje net prastesnė nei
prieš ketverius metus, o Gruzijos de-
mokratija taip pat vis dar kamuojama
įvairių chroniškų ligų. Tai nereiškia,
jog nevertėjo palaikyti demokratinių
procesų šiose valstybėse. Veikiau tu-
rėtume susimąstyti, ar tikrai valsty-
bės vadovo sveikintiną retoriką lydė-
jo visų lygmenų kryptinga veikla – ne
tik žodžių, bet ir darbų lygmeniu.

Kita vertus, galima džiaugtis
Grybauskaitės sugebėjimu veikti
pragmatiškai bei susiderinimu su
bendra ES užsienio politikos krypti-
mi, tačiau nevalia užmerkti akis į
smurtą, kurį patiria kaimyninės vals-
tybės gyventojai, nevalia bendrauti
su Aleksandr Lukašenka, lyg nieko
nebūtų įvykę. Jei iš tiesų norime, kad
atskirtumą (kuris, pripažinkime, bu-
vo gerokai skylėtas) pakeistų dialo-
gas, pastarąjį neturime suvokti kaip

apsikeitimą formaliais komplimen-
tais ir dirbtinėmis šypsenomis, bet
kaip įsiklausymą ir tvirtą savos nuo-
monės išsakymą, viliantis mažinti
nesutarimus. Kitas dalykas – jei pasi-
ryžome būti ES balsu pokalbyje su
Lukašenka, tai išlaikykime orumą ir
pagarbą toms vertybėms, kurios tapo
Europos vienijimosi pagrindu.

Visiškai sutinku su politikos apž-
valgininko Gintaro Aleknonio išsaky-
ta nuomone, kad labai svarbu nenu-
slysti į kraštutinumus ir nuo klausi-
mo – „kas kaltas?” – judėti klausimo
– „ką daryti?” – link. Svarbiausias
klausimas: „kaip ieškoti pusiausvy-
ros tarp pragmatiško savo šalies in-
teresų gynimo ir idealistiško siekio
paremti kovą už laisvę ir demokrati-
ją?” Turime savo elgesiu rodyti, ką
reiškia gyventi demokratinėje, laisvę
mylinčioje valstybėje, o ne vien mora-
lizuoti. Seimo priimta rezoliucija ir
tvirtas Lietuvos požiūrio išsakymas
buvo laiku. Jei Seimas ir prezidentė
atrastų stiprybės veikti išvien, papil-
dant vienas kitą, galėtume džiaugtis,
jog Baltarusijos įvykiai padėjo Lie-
tuvos užsienio politikai subręsti.

Nekaltas – kalta aplinka?

Europos Žmogaus Teisių Teismo
(EŽTT) sprendimas, jog Lietuvos
Konstitucinis Teismas (KT), paskel-
bęs, kad apkaltos būdu nušalintas
prez. Rolandas Paksas niekada nega-
lės kandidatuoti į Seimą, neleistinu
Europos demokratinei erdvei būdu
apribojo pastarojo pilietines teises, ta-
po dovana Tvarkos ir teisingumo rin-
kimų kampanijai. Šiuo atveju ne tiek
svarbu, kokį iš tiesų sprendimą pa-
skelbė EŽTT, kiek galimybė reani-
muoti mantrą „Aš nekaltas – jie prieš
mane susimokė”, kuri kadaise pakei-
tė kitą: „Aš nekaltas – kalta aplinka”.

Specialiai surengtoje spaudos
konferencijoje Paksas švytėjo, tarsi
jau būtų laimėjęs rinkimus, ir dalijo
pažadus: nupirkti žmonai gėlių, lai-
mėti 2012 metų rinkimus. Paradok-
saliausias jo pareiškimas – esą, jei
EŽTT pataisė vieną KT sprendimą,
galbūt galima atmesti ir visus kitus.
Čia panašiai, jei kalinys, nuteistas už
sukčiavimą, patenkinus jo skundą,
kad kalėjime nepagrįstai neleidžiama
žiūrėti televizoriaus, po skundo pa-
tenkinimo pareikštų, jog dabar gali-
ma teigti, kad jis nepelnytai pakliuvo
į kalėjimą. Beje, nepamirškime, kad
EŽTT atsisakė vertinti Pakso pašali-
nimo iš prezidento pareigų procesą ar
draudimą vėl užimti prezidento postą
ir atmetė atstatydinto prezidento
prašymą priteisti jam šimtatūkstan-
tinį skriaudos atlyginimą. Šiuo at-
žvilgiu galima sakyti, kad Paksas pra-
laimėjo teismo procesą. Tačiau svar-
biausia buvo ne laimėti, bet vėl at-
kreipti dėmesį į save.

(...)
Spaudos konferencijoje Paksas

pareiškė, kad yra daugybė atvejų, kai
neteisėtai kuriam nors asmeniui bu-
vo suteikta Lietuvos pilietybė ir esą
reikia tokius neteisėtus dekretus nai-
kinti, o ne viena klaida pasinaudoti
kaip pretekstu tautos išrinktą prezi-
dentą nušalinti. Skamba gražiai,
bet... Nukelta į 11 psl.

PROPERŠA LIETUVOS
POLITINIAME GYVENIME

PLEČIASI
Savaitės apžvalga
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HARTFORD,CT

DETROIT, MI

Pasibaigė 2010 metai, pasibaigė
ir Šv. Trejybės parapijos 110 metų su-
kakties minėjimai. Bažnyčios komi-
teto pirmininko Eugenijaus Žiūrio
rūpesčiu paskutiniam minėjimui šv.
Mišias atnašauti lapkričio 21 dieną
buvo pakviestas vysk. Paulius Balta-
kis. Vyskupą iš Kennebunk, ME atly-
dėjo pranciškonų vienuolyno vyres-

nysis kun. Aurelijus. Jis asistavo ir
šv. Mišioms, kartu su mūsų klebonu
Ch. Jacobs.

Vyskupą su kun. Aurelijumi lap-
kričio 20 d. priėmė ir apnakvydino
gerb. Giedrimai. Parapija dėkinga vi-
siems, prisidėjusiems prie šios pas-
kutinės sukakties minėjimo dalies.

Vėliau, gruodžio 9 d., E. Žiūrio
pastangomis visi, aukoję 110 dol. su-
kakčiai pažymėti, buvo pakviesti į
priėmimą parapijos salėje. Dalyvavo
apie 60 žmonių, nors aukotojų buvo
žymiai daugiau. Pinigai paskirti pa-
rapijos reikalams.

Hartford Lietuvių Bendruome-
nės apylinkės valdyba gruodžio 18 d.
surengė lietuviškas tradicines Kū-
čias, kuriose dalyvavo daugiau nei 80
žmonių. Buvo tradiciniai 12 valgių,
paįvairinimui jie buvo „sušildyti” gė-
rimais – vynu ir kava su pyragais.
Kūčių stalui vadovavo šeimininkė
Leona Sawka. Jai pagelbėjo D. Bane-
vičienė, K. Šerkšnienė, D. Grajaus-
kienė, I. Petkaitienė ir Leonos duktė,
vyras ir anūkė. Prieš vaišes programą
atliko naujai susikūrusi Vaivos Vėb-

Hartford naujienos

raitės vardo lituanistinė mokykla.
Apie Kūčių tradicijas Lietuvoje skaitė
L. Banevičius, ses. M. Louise per-
skaitė jos pačios parašytą maldą. Sve-
čių atvyko ir iš tolimesnių apylinkių.
Dalyvavo ir JAV LB Connecticut apy-
gardos pirmininkė Sigita Šimku-
vienė-Rosen, V. Vėbraitės du sūnūs ir
duktė Liepa, buvo ir mokyklos vado-
vė Dzina Inkratienė. Hartford LB
valdyba labai vertina ir dėkoja vi-

siems dalyviams.
Kitas Hartford LB renginys bus

Nepriklausomybės minėjimas, kurio
metu kalbėti sutiko buvęs JAV amba-
sadorius Lietuvai John A. Cloud. Ti-
kimės atvykstant susidomėjusių sve-
čių ir iš kitų miestų. Visi esate kvie-
čiami ir laukiami.

D. Grajauskienė

Linas Banevičius skaito apie Kūčių pa-
pročius Lietuvoje.

Kūčių dalyviai.

2011 metai Šv. Antano parapijoje

Kėvalas kelis kartus vedė rekolekci-
jas Kanadoje, ten aplankė septynias
lietuvių bendruomenes. Praeitą sa-
vaigalį jis vedė kursus, paskaitas,
maldas ir susikaupimą jaunimui Dai-
navos stovyklavietėje, Manchester,
MI, o šiandien aukojo šv. Mišias Die-
vo Apvaizdos bažnyčioje. Kleboną Jo-
niką ir svečią Šv. Antano parapijie-
čiai pasveikino šampano tostais.

Jau dvidešimti metai ruošiame
Naujus metus ir renkamės šioje salė-
je. Keturiolika metų palydėjome se-
nuosius ir sutikome Naujuosius me-
tus. Jau penkti metai, kai Naujųjų
metų pokylį ruošiame dienos metu.
2006 m. Naujųjų metų šventėje daly-
vavo garbingas svečias, Detroito vi-
kariato vyskupas John M. Quinn. Da-
lyviai, kurie yra garbaus amžiaus, bu-
vo patenkinti, kad Naujųjų metų
Mišios ir pokylis vyksta dienos laiku,
todėl buvo nuspręsta ir toliau ruošti
ir švęsti Naujuosius metus sausio 1-
ąją dieną.

Naujųjų metų pobūvio ruošos ko-
mitetą sudarė: Mykolas Abarius,
Laura Alkevičius, Patricia Kaunelis,
Vida Kinčienė, Zita Malakauskienė,
Vacys Slušnys, Antanas Strakšys ir
visa Strakšių šeima, Zita Skučienė ir
organizatorė Regina Juškaitė-Švobienė.

Rengėjų vardu dėkojame visiems
talkininkams už rūpestį, patarimus

ir atliktą darbą, ruošiant šį sėkmingą
ir ypač parapijai pelningą pokylį. Dė-
kojame tiems, kurie jau dvidešimtus
metus iš eilės neatsisako ir randa lai-
ko talkinti (mūsų mažai beliko, bet
džiaugiamės, kad esame ir galime
dirbti!). Padėka visiems, kurie susi-
rinko į mūsų svetainę. Nors mūsų ne-
didelis parapijos narių skaičius vis
mažėja, o parapijiečiai yra brandaus
amžiaus, mes vis vien nepasiduoda-
me ir aktyviai dalyvaujame įvairiuose
renginiuose. Šv. Antano parapija jau
peržengė 90-sius gyvavimo metus.
Daug kas matyta, pergyventa per
tuos metus. Su meile širdyse ir malda
lūpose prisimename tuos, kurie iške-
liavo į Viešpaties namus. Tikimės,
kad ir jie danguje šypsosi ir dalyvavo
kartu su mumis šioje šventėje.

Šaunusis Naujųjų metų dienos
pokylis jau praeityje. Visiems daly-
viams liko malonūs šios gražios šven-
tės prisiminimai. Šv. Antano parapi-
jos Detroit vardu sveikiname visus
lietuvių telkinius išeivijoje, dienraš-
čio „Draugas” kolektyvą. Linkime ge-
rų, prasmingų, sveikų Naujųjų metų,
tikimės bei lauksime, kad susirink-
sime švęsti ir 2012-ųjų metų „Antani-
nėje”!

Linksmų – sutinkant!
Sėkmingų – dirbant!
Laimingų – gyvenant!

Naujųjų metų šventimas Šv. Antano parapijoje (iš k.): Lietuvos VDU dėstyto-
jas daktaras kun. Kęstutis Kėvalas, seselė vienuolė Zosė Strakšytė, Antanas
Strakšys ir klebonas Gintaras Antanas Jonikas.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra kelių, nei takų.
Tegul nusinešę jie liūdesį ir

skausmą
Atneša daug nuostabių dienų.

Po tokio tikrai permainingo 2010
m. kalėdinio oro, kai po gausiai iškri-
tusio sniego sekė staigus atšilimas ir
lietus, Naujųjų metų dienos oras bu-
vo tikrai neblogas. Pasitaikė graži,
saulėta diena. Šv. Antano parapijos
nariai ir svečiai, kurių buvo apie 50,
susirinko atšvęsti Naujųjų metų pra-
džią savo parapijoje. Parapijos klebo-
nas kun. Gintaras Antanas Jonikas
atnašavo iškilmingas šv. Mišias kop-
lyčioje. Vargonavo ir giesmes vedė
Erik Bak. Liturginius skaitinius skai-
tė Antanas Strakšys. Kunigas pasvei-
kino parapijiečius ir svečius, linkėda-
mas gražių, gerų naujųjų metų ir pa-
ragino džiaugtis tuo, ką turime, ir bū-
ti dėkingiems už kiekvieną mums
skirtą dieną. Taip pat priminė, kad Lie-
tuvos vyskupai šiuos metus paskelbė
Viešpaties gailestingumo metais.
Toliau kun. Jonikas papasakojo apie
seselę Faustiną ir pagal jos viziją ta-
pytą Gailestingumo Jėzaus paveikslą.

Po šv. Mišių šventės dalyviai su-
sirinko į gražiai ir šventiškai papuoš-
tą parapijos salę pokyliui. Svečiai bu-
vo sutikti šios didelės šventės sim-
bolių – dekoratyvinių pointsettias gė-
lių ir auksinės spalvos rožių. Sceną
puošė Mykolo Abariaus šiai progai
padarytas plakatas su užrašu „Svei-
kiname šv. Kalėdų proga, o Naujieji
metai tebūna mums sėkmingi –
2011”. Lietuvybės ženklan fortepijo-
nas buvo uždengtas linine staltiese,
juosta su užrašu „Sveikiname”, ant
kurios buvo padėtos trispalvę simbo-
lizuojančios trijų spalvų žvakutės.
Scenos pakyla taip pat buvo uždengta
linine juosta su joje išaustais Tautos
himno žodžiais, Vyčiu ir Trispalve.
Salėje skambėjo lyriškos melodijos.

Naujųjų 2011 m. dienos progra-
mai vadovavo A. Strakšys. Jis pasvei-
kino visus susirinkusius ir pakvietė
kun. Joniką uždegti simbolines trijų
spalvų žvakutes, sukalbėti invokaciją
ir pradėti giedoti Tautos himną.

Dalyviai sveikino visus susirin-
kusius ir linkėjo Dievo palaimos, ra-
mybės ir ypač geros sveikatos per vi-
sus 2011 metus. Visi dalyviai sugiedo-
jo „Ilgiausių metų”, pakėlė šampano
taures. Vėliau visi dalijosi asmeni-
niais sveikinimais ir palinkėjimais.

Pokylio dalyviai vaišinosi gar-
džiais užkandžiais, skanumynais, gė-
rimais. Atrodo, kad nieko netrūko –
gal tik gulbės pieno. Po vaišių Zita
Skučienė skaitė Aurelijos Balašaitie-
nės eilėraštį „Naujieji metai”.

Šokių muziką parūpino Strakšys.
Visus linksmino įvairi muzika: valsai,
tango ir polkos. Įvyko bendras daina-
vimas, kurį vedė Skučienė.

Po šv. Mišių Dievo Apvaizdos
bažnyčioje pabendrauti su parapijie-
čiais sugrįžo klebonas Jonikas ir sve-
čias dr. kun. Kęstutis Kėvalas. Kun.
Jonikui pristačius svečią dr. kun. Kė-
valas trumpai papasakojo apie save.
Šiuo metu jis dėsto teologiją Vytauto
Didžiojo universitete Kaune, padeda
Kauno katedroje, yra Marijos radijo
direktorius. Prieš porą metų dr. kun.

Zita Skučienė skaito Aurelijos Bala-
šaitienės eilėraštį ,,Naujieji metai”.
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

VILMA JARULIENÈ

Kiekvienas lietuvis yra daugiau
ar mažiau girdėjęs apie lakūnus S.
Darių ir S. Girėną, jų skrydį per At-
lantą. Daug mažiau žinoma apie tai,
kad, praėjus vos porai metų po jų le-
gendinio skrydžio, kitas lakūnas,
vykdydamas Dariaus ir Girėno testa-
mentą, ryžosi jį pakartoti ir vienas
perskristi Atlantą. 1935 metais rug-
sėjo 21 dieną iš New York pakilo Fe-
likso Vaitkaus pilotuojama ,,Lituani-
ca II”. Lakūnas įveikė Atlanto vande-
nyną, bet, deja, jam nepavyko pa-
siekti Lietuvos. Po septyniolikos va-
landų skrydžio jam teko nusileisti Ai-
rijoje. Feliksas Vaitkus buvo šeštas
lakūnas, perskridęs Atlantą vienvie-
čiu lėktuvu.

Pažymint 75-ąsias skrydžio me-
tines Lietuvos Aviacijos muziejaus
darbuotojas Jonas Čepas su Stasiu
Dargiu sukūrė dviejų dalių doku-
mentinį filmą ,,Vienas per Atlantą”.
Prie šio filmo kūrimo prisidėjo ir
Amerikos lietuvių inžinierių ir archi-
tektų sąjunga (ALIAS), kurios nariai
aplankė F. Vaitkaus kapą Wisconsin
valstijoje ir Arvydo Reneckio padeda-
mi paruošė filmuotą pokalbį su sūnu-
mi Philip Waitkus.

Praėjusių metų spalio 29 d.
ALIAS surengė F. Vaitkaus 75-ųjų
skrydžio metinių paminėjimą, kuris
vyko Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Renginio metu buvo parody-
tas šis naujai sukurtas filmas, vi-
siems palikęs labai gerą įspūdį. Ta
proga buvo įteikti Antano Gustaičio
medaliai JAV lietuviams, nusipelniu-
siems Lietuvos aviacijai. A. Gustaičio
medalis buvo įsteigtas 2010 metais
pagerbti didžiojo Lietuvos aviato-
riaus atminimą ir pažymėti asmenis,
nusipelniusius ugdant Lietuvos avia-
ciją. Medalio mecenatas – Vytautas
Peseckas, ilgametis ALIAS narys, bu-
vęs ,,Technikos žodžio” redaktorius,
Lietuvos aeroklubo garbės narys. F.
Vaitkaus minėjimui jis paruošė gra-
žų, prasmingą jubiliejinį atviruką ir
atspausdino jų tiek, kad užteko vi-
siems minėjimo dalyviams. ALIAS
nariai Aurelija Dobrovolskienė ir
Teodoras Rudaitis buvo apdovanoti
A. Gustaičio medaliais Lietuvoje,
Aviacijos muziejuje šią vasarą. Ru-
daitis vadovavo, o Dobrovolskienė
buvo vicepirmininkė ALIAS valdy-
bos, kurios rūpesčiu Čikagos miestas
1999 m. atnaujino Dariaus ir Girėno
paminklą Marquette Park. Jie parve-
žė keletą medalių, kurie minėjimo
metu buvo įteikti Jonui Daraškai,
Stanley Balzekui, Jr., Raimondui
Paškui.

Jonas Daraška – kvalifikuotas
komercinis lakūnas, FAA inspekto-
rius, ,,J & D Aviation Service” lėktu-
vų remonto bendrovės savininkas,
bendrauja su Vilniaus Gedimino uni-
versiteto A. Gustaičio aviacijos insti-
tuto aviatoriais. Stanley Balzekas, Jr.
(kartu su J. Daraška) buvo komiteto,

F. Vaitkaus skrydžio per Atlantą
75-jų metinių paminėjimas

Apdovanotieji (iš kairės): Jonas Daraška ir Stanley Balzekas, Jr.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir

Lietuvos jungtis;

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s

ßvyturys ir sargas!

www.draugas.org

Apdovanotieji ir ALIAS val-dyba (iš kairės): Raimundas Paškus, Birutė Mickevičienė, Albinas Smolinskas, Aurelija Dob-
rovolskienė, Stanley Balzekas, Jr., Vilma Jarulienė, Rima, Teodoras Rudaitis, Giedrė Garkauskaitė-Pleda ir Rimantas
Gurauskas.

Su medaliu – Raimundas Paškus.

kuris S. Dariaus ir S. Girėno 60-ųjų
skrydžio metinių proga iškabino at-
minimo lentą Midway oro uoste, na-
rys. Abu prisidėjo, kad po remonto
dingusi lenta 2010 metais vėl būtų
iškabinta. Raimondas Paškus, buvęs
ALIAS valdybos narys, Amerikos lie-
tuvių aeroklubo valdybos narys per
Dariaus ir Girėno minėjimus gauda-
vo leidimus skristi žemiau nustatyto
aukščio, kad galėtų paskraidyti virš
paminklo ir išskleisti trispalvę. Bu-
vusiam aktyviam ALIAS nariui Jo-
nui Talandžiui, gyvenančiam Cali-
fornia valstijoje, medalis išsiųstas
paštu. Jis, kaip kvalifikuotas komer-
cinis lakūnas, skraidė nuosavu dviejų
variklių ,,Cessna Skymaster” lėktu-
vu JAV rytinėje pakrantėje.

Iš veikiančių ALIAS skyrių Bos-
ton, Detroit, Denver, New York, Phi-
ladelphia ir Čikagos miestuose beliko
tik Čikagos skyrius, kuris ir perima
visus ALIAS įsipareigojimus. Džiau-
giamės, kad ALIAS pasipildo naujais,
jau čia baigusiais ar bebaigiančiais
mokslus nariais.

Po medalių įteikimo ir filmo per-
žiūros visi buvo pakviesti pabendrau-
ti prie valdybos paruoštų vaišių.

Kviečiame visus lietuvius daly-
vauti ALIAS renginiuose, o inžinie-
rius ir architektus prisijungti prie
mūsų organizacijos veiklos. Jei susi-
domėjote, prašome susisiekti su A.
Dobrovolskiene arba V. Jaruliene.
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Jaunimas buvo kvieçiamas
nepalikti Lietuvos

Auga asmens tapatyb∂s
kortel∂s populiarumas

R. Jukneviçienè pakartojo
kritikâ d∂l ,,Mistral”

Ketvirtadalis gyventoj¨ nor∂t¨ emigruoti

Vilnius, sausio 11 d. (DELFI.lt)
– Sausio pirmą savaitę norinčiųjų įsi-
gyti asmens tapatybės kortelę (ATK)
skaičius lyginant su pernai metais iš-
augo 15 proc. Per praėjusią savaitę
prašymus išduoti ATK užpildė 6,104
asmenys, tuo tarpu paso pageidavo
4,927 gyventojai. Šiuo metu Lietuvoje
jau išduota beveik 526,000 ATK, ku-
riose įdiegti elektroniniai parašai.

Nuo šių metų sausio 1 d. ATK
kaina sumažėjo iki 30 litų. Paso kai-
na, anksčiau siekusi 100 litų, dabar
pakilo iki 150 litų.

„Asmens tapatybės kortelių po-
puliarumo augimas sietinas su dviem
veiksniais – tai, kad daugiau nei per-
pus, nuo 80 litų iki 30 litų, išsiimant
bendrąja tvarka, sumažėjo valstybės
rinkliava už jų išdavimą bei didėjan-
tis skaičius žmonių, įvertinančių
elektroninių paslaugų privalumus”, –
teigia vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis.

ATK tampa vis populiaresnės ne
tik kaip asmens dokumentas, bet ir
kaip raktas į elektroninėje erdvėje
teikiamas įvairias paslaugas, ku-
rioms gauti tradiciniu būdu būtų su-
gaištama nemažai laiko bei patiriama
papildomų finansinių išlaidų.

Susipažinti su elektroninių pa-
slaugų pasiūla ir išmokti naudotis
ATK galima tiek internete, tiek pen-
kiuose didžiųjų šalies miestų apskri-

čių vyriausiųjų policijos komisariatų
migracijos skyriuose, kur jau veikia
specialūs informaciniai terminalai.
Elektroninėmis paslaugomis gyven-
tojai gali pasinaudoti ir viešuosiuose
interneto prieigos taškuose, kurių
Lietuvoje yra per tūkstantį. Elektro-
ninės valdžios vartuose adresais
www.evaldzia.lt ir www.epaslaugos.lt
gyventojai gali deklaruoti gyvena-
mąją vietą, pajamas ir turtą, gauti
duomenų suvestines iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo bei pateik-
ti prašymus pašalpoms, išmokoms,
pensijomis ir kompensacijoms. Vals-
tybinėse ligonių kasose galima gauti
duomenis apie suteiktas medicinos
paslaugas ir išrašytus medikamen-
tus, policijos tinklalapyje – teikti
pareiškimus, pranešti apie įvykius.
Aukštųjų mokyklų studentai gali pa-
teikti prašymus gauti valstybės ir
valstybės remiamas paskolas, gydyto-
jai – pasirašinėti pacientų nedarbin-
gumo lapelius, vairuotojai – regist-
ruotis egzaminui ir užsisakyti vairuo-
tojo pažymėjimą. ATK taip pat gali
būti naudojamos gydymo įstaigose iš-
duodant nedarbingumo lapelius ir
nėštumo bei gimdymo atostogų pažy-
mėjimus. Teikiamos gyvenamosios
vietos deklaravimo, šeiminės padė-
ties, teistumo (neteistumo), atsiskaity-
mo su valstybės ir savivaldybių biudže-
tais, pinigų fondais ir kitos pažymos.

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) –
Ketvirtadalis didmiesčių gyventojų
norėtų emigruoti iš Lietuvos, bet ne
visam laikui. Tuo tarpu ketinimų ne-
trukus emigruoti iš Lietuvos turi ne-
toli 4 proc. didmiesčių gyventojų, dar
per 10 proc. planuotų išvykti per arti-
miausius dvejus metus.

Tokius duomenis rodo tyrimų
bendrovės ,,Prime consulting” atlikta
Lietuvos didmiesčių gyventojų ap-
klausa. Į klausimą, ar turi ketinimų
emigruoti iš Lietuvos, 3,8 proc. ap-
klaustųjų atsakė, jog išvykti ketina
netrukus. 10,6 apklaustųjų didmies-
čių gyventojų sakė turintys ketinimų

išvykti per artimiausius dvejus me-
tus. 25 proc. apklaustųjų sakė norin-
tys išvykti, bet ne visam laikui.

Klausiami, kiek, jų nuomone,
naujosios kartos emigrantų grįš į Lie-
tuvą, pusė apklaustųjų spėjo, kad 5–
15 proc., 40,2 proc. apklaustųjų sakė,
kad vienetai. Kad grįš daugiau nei
pusė išvykusiųjų, mano 1,2 proc. ap-
klaustųjų. 7,6 proc. apklaustųjų spė-
ja, kad grįš 20–45 proc. išvykusių.

Lietuvos didžiųjų miestų 500 gy-
ventojų apklausą tyrimų ir konsulta-
cijų bendrovė ,,Prime consulting” at-
liko sausio 3–5 dienomis.

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) –
Lietuvoje gyventojų nuo 2010 metų
sausio iki šių metų pradžios sumažėjo
daugiau kaip 84,000. 2010 m. sausio
pradžioje Lietuvoje gyveno 3,329,039
žmonės, šių metų sausio 1 dieną –
3,244,509 žmonės, rodo Statistikos
departamento skelbiami naujausi
duomenys.

Pagal juos, gyventojų mažėjimas
ankstesniais metais (nuo 2009 m.
pradžios iki 2010 m. pradžios) nebu-
vo toks didelis – oficialus gyventojų
skaičius tuomet krito beveik 21,000.

Premjeras Andrius Kubilius,
klausiamas, ką dėl tokių demografi-
nių pokyčių gali padaryti Vyriausybė,
teigė, kad emigracija per krizę yra
natūralus dalykas ir pabrėžė, jog vie-
nas iš valdžios uždavinių lieka šeimos
politika.

,,To mažėjimo yra kelios priežas-
tys. Be abejo, čia prisideda gimstamu-
mo rodikliai, kurie ne tik Lietuvoje,
bet ir kitose Centrinės Europos vals-
tybėse yra pakankamai sumažėję, to-
dėl net ir krizės metu mažindami
įvairias socialines išmokas, taip pat ir

motinystės išmokas, mes su dabarti-
nėmis paramos priemonėmiss lieka-
me vieni iš labiausiai remiančių mo-
tinystę”, – po Vyriausybės pasitarimo
kalbėjo A. Kubilius.

Jo teigimu, dar vienas iššūkis yra
senstanti visuomenė. ,,Visa tai turi-
me svarstyti matydami iš tikrųjų ne
šią dieną, ne tik dabartinius statisti-
kos rezultatus, bet ir tai, kaip tai gali
atrodyti po 10 ar 20 metų”, – dėstė
premjeras.

Pagal Statistikos departamento
paskelbtą leidinį ,,Sunkmetis skai-
čiais”, praėjusių metų antrą ir trečią
ketvirtį emigracija gerokai viršijo iki
tol buvusius mastus – antrą ketvirtį
išvažiavimą deklaravo 30,117, trečią
ketvirtį – 31,868 žmonės. Nuo spalio
iki gruodžio išvykimą deklaravo dar
beveik 16,000 gyventojų. Iki tol di-
džiausias nuo 2005 m. emigracijos
mastas buvo 2005 m. trečią ketvirtį –
tuomet oficialiai emigravo per 6,600
žmonių. Gyventojų skaičius per de-
šimtmetį (nuo 2001 m. pradžios) su-
mažėjo beveik ketvirčiu milijono –
daugiau kaip 242,000 gyventojų.

Kongreso nar∂ G. Giffords turi lietuvišk¨ šakn¨

Per metus Lietuvoje gyventoj¨
sumaž∂jo 84,000

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) –
Lietuvos jaunimas dėl sotesnio kąs-
nio neturėtų palikti Lietuvos, Vil-
niuje, Nepriklausomybės aikštėje,
minint Laisvės gynėjų dienos 20-metį
sakė sostinės meras Raimundas Alek-
na. Jis teigė, kad prieš 20 metų šioje
aikštėje stovėję ir nuo galimo sovietų
antpuolio Parlamento rūmus gynę
žmonės sakė nesitrauksiantys iš ten.
Anot mero, ta žinia esanti aktuali ir
šiandien. R. Alekna ragino dabartinį
jaunimą sutelkti savo stiprybę ir
pasilikti Lietuvoje, neemigruoti.

Tautinių bendrijų tarybos pir-
mininkas Mahiras Gamzajevas prisi-
minė, kad tuomet prie Aukščiausio-
sios Tarybos, Televizijos bokšto, Ra-
dijo ir televizijos pastato budėjo ne
tik lietuviai, bet ir kitų tautybių žmo-
nės, gyvenę Lietuvoje.

Šeštadienį prie Seimo surengta
teatralizuota simbolinė akcija, kai so-
vietinių laikų šarvuotį nuo parlamen-
to rūmų nustūmė Sąjūdžio „žiguliu-
kas” ir beginklių žmonių minia. Sei-
me taip pat surengtos atvirų durų va-
landos, savanoriai su lankytojais dali-
josi prisiminimais apie 1991-ųjų par-

lamento gynybą, parodyta vaizdo me-
džiaga.

Parlamento svečiams koncertavo
Kijevo mokytojų namų choras „Pek-
toral”, Lietuvos mokslų akademijos
choras, tautinės dainos ansamblis
„Salvė” ir kiti meno kolektyvai. Va-
kare Vilniaus karininkų ramovėje
vyko vakaras, skirtas Lietuvos laisvės
kovotojų sąjungos 70-mečiui.

Atkelta iš 1 psl.
Prisimindamas 1991 metų sovie-

tų agresijos laikotarpį, metropolitas
Hilarion pažymėjo, kad tuomet Lie-
tuvos gyventojus suvienijo nežmoniš-
ka agresija, kuriai priešintis buvo
kiekvieno pareiga. Metropolito teigi-
mu, prabėgus 20-čiai metų jau galima
įvertinti, koks kelias per šį laikotarpį
nueitas, ką pavyko pasiekti ir ko – ne.

,,Todėl atvykau į Kaune vykusią
konferenciją, kurioje kalbėjome ne
apie sielovadą, ne apie teologijos da-
lykus, kurie domina tik tam tikrus
specialistus. Kalbėjome apie tai, kas
yra svarbu mums visiems, nepriklau-
somai nuo tautybės ar religijos, – apie
šeimą ir tradicines vertybes”, – sakė
metropolitas Hilarion.

Seimo pirmininkės nuomone,
pirmadienį Kaune surengta bendra
katalikų, ortodoksų ir liuteronų kon-

ferencija yra svarbus ženklas visiems
žmonėms, visai Lietuvai ir net Euro-
pai. ,,Šiandien kartais atrodo, kad
dvasinės vertybės yra nereikalingos.
Nors prieš 20 metų mus būrė būtent
jos: Dievas, moralė, šeima, laisvė vie-
nijo ir telkė tautą. Deja, šiandien daž-
nai į šias vertybes išpažįstančius as-
menis žvelgiama kaip į kažkokius ne-
vykėlius. Nuoširdžiai tikiuosi, kad
Jūsų surengta konferencija taps rim-
tu ženklu ir kvietimu visuomenei
grįžti į vertybių pasaulį”, – sakė I.
Degutienė.

Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas, Kauno arkivyskupas
metropolitas S. Tamkevičius ragino
taip, kaip ir prieš 20 metų, apginti
vertybes, ant kurių stovi Lietuva, sto-
vi tauta ir visuomenė, siekti, kad Lie-
tuva neišsivaikščiotų ir nesunyktų.

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) –
Lietuvos krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė susitikusi su
Prancūzijos ambasadoriumi dar kar-
tą išsakė kritiką dėl karo laivo ,,Mis-
tral” pardavimo Rusijai, sandorį pa-
vadinusi per ankstyvu.

R. Juknevičienė susitikime su
ambasadoriumi pabrėžė, kad Lietuva
teigiamai vertina dialogo su Rusija
plėtojimą. Prancūzijos ambasadorius
krašto apsaugos ministrę patikino,
kad sudarytas sandoris neapima ka-
rinės ginkluotės perdavimo Rusijos
Federacijai, tačiau laivuose bus įreng-
tos ryšių ir navigacijos sistemos.

Gruodžio mėnesį žiniasklaida

pranešė, kad Rusija sumokės Pran-
cūzijai 1,37 mlrd. eurų (4,73 mlrd. li-
tų) už du ,,Mistral” klasės karo lai-
vus, kuriuos Maskva susitarė įsigyti
iš Paryžiaus. Sutartis, pagal kurią abi
šalys planuoja šiuos laivus statyti
bendromis jėgomis, yra pirmasis at-
vejis, kai Rusijai parduodamos tokio
aukšto lygio NATO karinės techno-
logijos.

,,Mistral” klasės laivas gali nešti
iki 16 sraigtasparnių, 4 jūrų desanto
laivus, 13 tankų, apie 100 kitų trans-
porto priemonių ir 450 karių. Jame
sudarytos visos sąlygos vadovauti ka-
rinėms operacijoms, taip pat įrengta
69 vietų ligoninė.

Si∆loma susitelkti d∂l šeimos vertybi¨

Vilnius, sausio 11 d. (DELFI.lt)
– Šeštadienį pašauta JAV Atstovų
rūmų narė Gabrielle Giffords turi lie-
tuviškų šaknų. Tai ji pati papasakojo
prieš keletą metų duotame interviu.

2006 metais, kalbėdama apie Iz-
raelio ir palestiniečių konfliktą, G.
Giffords papasakojo apie savo gimi-

nės šaknis, kuriose – ir lietuviškas
pėdsakas. „Mano senelis Akipa
Hornstein buvo lietuvių rabino sū-
nus. Dėl antisemitizmo mano senelis
pasikeitė pavardę į Giff Giffords ir
prieš daugiau nei pusę amžiaus persi-
kėlė iš New York į pietų Arizona”, –
pasakojo politikė.

ELTA nuotr.
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MINSKAS
Dėl gruodį vykusių protestų

prieš Aleksandr Lukašenka perrin-
kimą prezidentu Baltarusijoje kalti-
nimai pateikti 31 asmeniui. Milicija
iš viso nustatė 120 demonstrantų ta-
patybes, kurie gruodžio 19-ąją – rin-
kimų dieną – ,,aktyviai dalyvavo ma-
siniuose neramumuose”. Kaltinimai
pateikti remiantis vaizdo įrašais.
Svetainėje paskelbtos penkių kalti-
namųjų nuotraukos ir pavardės. Bu-
vo suimta 600 žmonių, tarp jų – 7 bu-
vę kandidatai į prezidentus. Jiems
gresia ilgos kalinimo bausmės.

MADRIDAS
Ispanijos vyriausybė atmetė gink-

luotos baskų separatistų grupuotės
paskelbtas nuolatines paliaubas, sa-
kydama, kad grupuotė padarė dar ne
viską. ETA, kurią Europos Sąjunga ir
JAV laiko teroristine organizacija,
kaltinama dėl daugiau kaip 850 žmo-
nių žūties per jau daugiau nei 40 me-
tų trunkančią kampaniją už baskų
valstybę Ispanijos šiaurėje ir Pran-
cūzijos pietvakariuose. Ispanijos vi-
cepremjeras Alfredo Perez Rubalcaba
reikalauja, kad ETA visiems laikams
atsisakytų smurto ir negrįžtamai nu-
trauktų savo veiklą.

TALINAS
Estijoje vis daugiau aptinkama

padirbtų eurų banknotų. Jau gauta
keletas pranešimų apie apyvartoje
atsiradusius 100 ir 200 eurų vertės
banknotus, anksčiau buvo aptikta
padirbtų 50 ir 500 eurų vertės bank-
notų. Policija iškėlė baudžiamąją by-
lą dėl pinigų padirbinėjimo ir jų pla-
tinimo. Estija perėjo prie euro 2011
m. sausio 1 dieną.

KABULAS
JAV viceprezidentas Joe Biden

atskrido į Kabulą, kad įvertintų pa-
žangą, padarytą siekiant šiemet pra-
dėti perduoti saugumo užtikrinimą
Afganistano pareigūnams, ir susitik-
tų su prezidentu Hamid Karzai, taip
pat su JAV pajėgų Afganistane vadu

generolu David Petraeus ir JAV am-
basadoriumi Kabule Karl Eikenber-
ry. „Svarbiausias šios kelionės tikslas
– įvertinti, kokia daroma pažanga,
siekiant šiais metais pradėti perda-
vinėti saugumo reikalus afganams ir
parodyti Jungtinių Valstijų ryžtą il-
gai bendradarbiauti su Afganistanu”,
– sakoma Baltųjų rūmų pranešime.
JAV prezidentas B. Obama laikosi sa-
vo plano – pradėti JAV karinių pajė-
gų išvedimą šių metų liepą.

WASHINGTON, DC
Tinklalapio ,,WikiLeaks”, tebe-

skelbiančio slaptus JAV dokumentus,
įkūrėjas Julian Assange teigia, kad
patiria rimtų finansinių nuostolių
dėl tarptautinės visuomenės jam da-
romo spaudimo. ,,Šis spaudimas tik
stiprina pasiryžimą tęsti mūsų veik-
lą, tačiau finansiniu požiūriu viskas
yra kitaip. Mes prarandame daugiau
kaip 600,000 Šveicarijos frankų
(maždaug 482,000 eurų) per savaitę
nuo tada, kai pradėjome skelbti Ame-
rikos diplomatų susirašinėjimą. Kad
galėtume tęsti savo darbą, mums
reikia kažkaip susigrąžinti šiuos pi-
nigus”, – sakė ,,WikiLeaks” steigėjas.

***
Dėl besitęsiančių techninių prob-

lemų vėl atidėtas paskutinysis ame-
rikiečių erdvėlaivio „Discovery”
skrydis į Tarptautinę kosminę stotį.
JAV kosmonautikos agentūra NASA
atsisakė vasario pradžioje planuoto
skrydžio, kad turėtų daugiau laiko
būtiniems erdvėlaivio remonto dar-
bams. Kosminiu laivu „Discovery” į
kosmosą turėtų pakilti 6 JAV astro-
nautai.

AUSTIN
Texas valstijos teismas skyrė tre-

jus metus laisvės atėmimo buvusiam
JAV Atstovų rūmų respublikonų
daugumos vadovui Tomu DeLay dėl
jo vaidmens slaptame susimokyme
neteisėtai finansuoti Texas valstijos
kandidatus verslo lėšomis prieš 2002
m. vykusius rinkimus. Lapkritį pri-
siekusiųjų teismas Texas valstijoje
pripažino T. DeLay kaltu prisidėjus
prie neteisėto 190,000 dol. bendro-
vių aukų pervedimo į Respublikinio
nacionalinio komiteto sąskaitą. Iš
ten jos buvo pervestos septyniems
kandidatams 2002 m. vykusiuose
rinkimuose.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Brisbane, sausio 11 d. (BNS) –
Tūkstančiai baimės apimtų žmonių
sprunka iš Australijos miesto Bris-
bane centro, kuris greitai gali būti
užlietas šalies šiaurės rytų regioną
niokojančių didžiausių per pastaruo-
sius 120 metų potvynių.

Kiek anksčiau buvo paskelbta,
kad viename netoli Brisbane esan-
čiame miestelyje per žaibiškus potvy-
nius žuvo bent 10 žmonių, dar 78 pa-
sigesta.

Brisbane upei išsiliejus iš krantų,
prasidėjo masinis trečiojo pagal dydį
šalies miesto gyventojų iškeldinimas.
Pareigūnai nurodė, kad veikiausiai
bus užlietas miesto centras ir apie
6,500 namų. Numatoma, kad šis pot-
vynis Brisbane bus didžiausias nuo
1893 metų.

Žmonės pradėjo masiškai trauk-
tis iš miesto kitą dieną po to, kai žai-
biški potvyniai nuniokojo tarp Di-
džiosios Takoskyros kalnagūbrio kal-

vų įsikūrusį Tuvumbos miestelį,
esantį už 125 kilometrų į vakarus
nuo Brisbane. Jame šėlstantys van-
dens srautai griovė namus ir rovė su
šaknimis medžius. Artėjant potvyniui
baimės apimti Brisbane gyventojai
puolė šluoti parduotuvių lentynas.

JAV

EP si∆lo apribojimus
Rusijos pareig∆nams

Australijoje nesiliauja potvyniai

Briuselis, sausio 11 d. (BNS) –
Europos Parlamento(EP) nariai siūlo
pritaikyti ekonominius ir vizų apri-
bojimus Rusijos pareigūnams, susiju-
siems su buvusio „Jukos” vadovo
Michail Chodorkovskij teismu ir nuo-
sprendžiu.

Gruodžio pabaigoje Maskvos
teismas nuteisė M. Chodorkovskij ir
jo verslo partnerį Platon Lebedev 14
metų laisvės atėmimo antroje jiems
iškeltoje byloje. Tai reiškia, kad abu
vyrai, kurie už grotų jau praleido 7
metus už mokesčių slėpimą ir sukčia-
vimą, į laisvę išeis tik 2017 metais.

EP žmogaus teisių pakomitetis
aptarė teismo nuosprendį M. Cho-
dorkovskij ir P. Lebedev. Grupė euro-

parlamentarų, vadovaujamų Europos
liberalų demokratų bei pertvarkų
partijos vicepirmininkės Kristiina
Ojuland, nusprendė, kad Rusijos pa-
reigūnams, susijusiems su M. Cho-
dorkovskij ir P. Lebedev bylomis, rei-
kėtų pritaikyti apribojimus.

K. Ojuland atstovas spaudai Joel
Hirv sakė, kad politikė pasiūlė pritai-
kyti apribojimus pareigūnams dėl
įvairių įstatymų ir žmogaus teisių pa-
žeidimų teismo proceso metu. Anot
atstovo, apribojimai dabar lieka vie-
nintele priemone, galinčia priversti
Rusijos valdžią gerbti įstatymus, nes
anksčiau EP ir kitos Europos institu-
cijos bergždžiai bandė priversti kole-
gas iš Rusijos keisti savo požiūrį.

Rusija neigia jai metamus kalti-
nimus, esą buvo pažeistos žmogaus
teisės ir įstatymai, bei tvirtina, kad
bausmė M. Chodorkovskij ir P. Lebe-
dev buvo skirta pelnytai. Esą už to-
kius sunkius ekonominius nusikalti-
mus Amerikoje grėstų laisvės atėmi-
mas iki gyvos galvos.

„EP bando įbauginti mūsų teis-
mų teisėjus. Mūsų reakcija kaip tik
priešinga. Bylos politizavimas labai
kenkia teisminiam procesui. EP na-
rių sprendimų pasirinkimas mus ste-
bina”, – sakė Rusijos parlamento Už-
sienio reikalų komiteto vicepirmi-
ninkas Andrej Klimov.

Buvęs ,,Jukos” vadovas M. Chodor-
kovskij. Delfi.lt nuotr.

Reuters/Scanpix nuotr.

Reikjavikas liep∂ pasiaiškinti
JAV ambasadoriui

Reikjavikas, sausio 11 d. (BNS)
– Į Islandijos užsienio reikalų minis-
teriją buvo iškviestas Amerikos am-
basadorius Reikjavike pasiaiškinti
dėl JAV teismo raginimo socialiniam
tinklui ,,Twitter” pateikti duomenų
apie svetainės ,,WikiLeaks” šalinin-
kus, tarp jų – ir islandų parlamen-
tarę.

Pareigūnai pabrėžė, kad toks ty-
rimas gali sutrikdyti parlamentarės
darbą, įskaitant jos laisvę nevaržo-
mai keliauti ir galimybes dalyvauti
politiniuose debatuose tarptautiniu
lygiu.

JAV sostinėje Valstybės departa-

mento atstovas spaudai Philip Crow-
ley sakė, kad ambasadorius dalyvavo
,,konstruktyvioje diskusijoje ir įdė-
miai išklausė jų būgštavimus”. Ph.
Crowley pridūrė, kad šalies ambasa-
dorius ,,pasinaudojo proga pabrėžti,
kaip rimtai Jungtinės Valstijos žiūri į
neleistiną slaptos informacijos at-
skleidimą ir tokių veiksmų žalą”.

Islandijos parlamento Užsienio
reikalų komiteto narė B. Jonsdottir,
kuri anksčiau ilgą laiką rėmė svetai-
nę ,,WikiLeaks”, tačiau prieš kelis
mėnesius nuo jos atsiribojo, garsėja
kaip uoli informacijos laisvės gynėja.

Pasaulio naujienos
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„Atžalynas” pažino mano šokius,
o aš atradau „Atžalyną”

DR. VIDMANTAS MAÇIULSKIS
Klaipėdos universiteto Menų fakulte-
to Choreografijos katedros docentas

Pavasarį nustebau gavęs vieno iš
Toronto „Atžalyno” vadovų Ichtian-
dro Urniežiaus kvietimą padėti sus-
tatyti ansamblio keturiasdešimties
metų koncerto programą. Nustebau
todėl, kad ilgą laiką išeivijos amsamb-
liai nereikšdavo noro tartis ar prašy-
ti pagalbos iš kitų baletmeisterių iš
Lietuvos. Dažniausiai jiems patarda-
vo keli, nors ir žinomi, Lietuvos cho-
reografai. Tačiau, nors ir labai užim-
tas (tuo metu rengiau daktaro diser-
taciją), nusprendžiau ištiesti pagalbos
ranką ir kartu susipažinti su viena iš
išeivių šokių grupių.

Savo kolegų Lietuvoje buvau ne-
suprastas, kai pasakiau, kad turėsiu
Toronte per tris dienas pastatyti de-
šimt šokių. Daugelis nusišypsodavo ir
atsakydavo, kad tai – nesąmonė. Na,
bet aš – „liūtas”, o jie – užsispyrę. Tad
kibau į darbą. Derinome su vadovais
programą. Nežinodamas „Atžalyno”
šokėjų techninių gebėjimų, kūriau
naujus kūrinius.

Į Kanadą rugpjūčio 10 dieną su-
siruošiau su dideliu bagažu: šokių
natos, vaizdo ir garso įrašai, o svar-
biausia, mano kraityje buvo naujai,
specialiai tik „Atžalyno” grupei su-
kurti trys tautiniai šokiai. Šie šokiai
pirmą kartą bus šokami per
,,Atžalyno” 40-mečio jubiliejinį kon-
certą 2011 m. pavasarį.

Vykau į Torontą su dideliu jau-
duliu, juk tai mano pirmoji kelionė į
Amerikos žemyną, laukė pirmoji pa-
žintis ir darbas su išeivių grupe. Kir-
bėjo nerimas, kaip bus, kaip priims,
ar galės pašokti, ar patiks mano šo-
kiai.

Visas jaudulys praėjo, kai po susi-
tikimo Toronto oro uoste su Ichtiand-
ru nuvykome į Toronto Lietuvių
Bendruomenės namus, kur laukė su-
sitikimas su „Atžalyno” valdybos na-
riais. Nuo pirmų pokalbio minučių
supratau, kad su šiais žmonėmis su-
rasiu bendrą kalbą. Savo dalykišku-
mu sužavėjo valdybos pirmininkas
Tomas Jonaitis ir vicepirmininkas
Rimantas Budrys. Santūrus ir visada
viską apmąstantis iždininkas Aud-
rius Vaidila. Linksmos ir kūrybiniais
sumanymais degančios tarybos na-
rės: Birutė Batraks, Danutė Maša-
nauskaitė ir Andžela Biondi. Liaudies
muzikos subtilybes išmanantis ir eru-
dicija spinduliuojantis Andrius Vai-
čiūnas. Maloniai nuteikė ir pokalbis
su ansamblio vadovais: Julia Puo-
džiukaite-Jonaitis, Alma Pacevičius ir
Ichtiandru Urniežiumi. Supratau,
kad tai stipri ir darni komanda, pa-
siryžusi dideliems darbams. Ir nenu-
sivyliau.

Po kelių laisvų dienų laukė pag-
rindinis mano kelionės tikslas – susi-
tikimas su „Atžalyno” šokėjais. An-
samblio valdyba vasaros stovyklai
pasirinko nuostabią vietą – „Notta-
wasaga Inn Resort”. Tai šalia Toron-
to esantis nuostabus viešbutis su ke-
liais lauko baseinais, golfo aikštynais,
trimis repeticijų salėmis. Stovykla
prasidėjo penktadienio rytą. Prie pa-
rapijos namų rinkosi studentai šokė-
jai. Iš pradžių vis keistai žvilgčiojo į
mane, suprantama, juk aš svetimas
žmogus jų bendrijoje.

Atvykus į viešbutį niekas nesku-
bėjo į savo kambarius, su visais daik-
tais rinkomės į repeticijų salę. Taip
prasidėjo „Atžalyno” ansamblio vasa-
ros stovykla, arba trys įtemptos, o
kartu įspūdžių ir naujų atradimų ku-
pinos dienos.

Pirmą dieną teko dirbti su stu-
dentų grupe (vadovė – Julia Puodžiu-
kas-Jonaitis), su jais stačiau tris šo-
kius. Po pirmų repeticijos akimirkų
pamačiau brandų jaunimą su geru
lietuvių tautinio šokio žingsnių žo-
dynu. Nustebino jų darbštumas, už-
sispyrimas teisingai atlikti parodytus
šokio žingsnelius, o jie tikrai nebuvo
lengvi. Sužavėjo šokėjai: Darius Son-
da, Simona Banevičiūtė, Rimantas
Budrys, Antanas Pacevičius, Rūta
Kardauskaitė, Sarah Huole. Lietuvo-
je dirbu su Klaipėdos universiteto stu-
dentais ir dar dviem universiteto an-
sambliais, tad sunkiai prisimenu vi-
sus savo šokėjų vardus. Dažniausiai
saviškiams uždedu šmaikščias pra-
vardes, kad būtų lengviau prisiminti.
Netyčia ir čia išslydo „antrieji” vardai:
„Pier Karden”, „Sunkioji artilerija”,
„Pūkelis”, „Ryga”, „Bekhemas”, „Sim-
patija”. Jie tuoj pat prigijo ir, manau,
man išvykus dar tęsia savo gyvenimą.

Visus tris šokius pastačiau grei-
tai. Neįsivaizduoju, kaip vakare šo-
kėjai grįžo į savo kambarius – aš vos
suradau lovą ir kritau kaip negyvas.
Kitą dieną prie studentų grupės

prisidėjo atvykę vidutinio amžiaus šo-
kėjai (vadovė Alma Pacevičius). Nu-
stebino jų gausa: buvo 10 vyrų ir 21
moteris. Statėme mano sukurtus
naujus šokius. Tarp mūsų gana grei-
tai užsimezgė supratimas ir todėl grei-
tai, man pačiam nesitikint, pavyko
pastatyti šokius. Tai buvo matyti ir iš
laimingų šokėjų veidų. Toliau vyko
repeticijos su studentais. Vyrai laukė
šmaikščios ir gana sudėtingos vyrų
šokio vingrybės. Kiek buvo juoko ir
prakaito, kai reikėjo atlikti pakėlimus
arba surasti, kur yra tas ,,klynas”.

Visai kitaip studentų grupė
atsiskleidė atliekant kitą šokį.
Ansamblio šokėjai puikiai parodė,
kad geba atlikti ne tik linksmus,
šmaikščius, bet ir lyrinius kūrinius.

Repeticijos baigdavosi 6 valandą
vakaro, po vakarienės ansambliečiai
rengdavo vakarones, žaisdavo žaidi-
mus, linksmindavosi draugų būryje.
Viename renginyje teko ir man garbė
dalyvauti. Tai – naujų narių krikš-
tynos. Jas organizavo viena iš an-
samblio įkūrėjų, dabartinė valdybos
narė Birutė Batraks. Kiek buvo juoko
ir prakaito, kai reikėjo keturiems eiti
ant vienų slidžių, ar šokant atsegti
savo porininkės sijoną. Vėliau – iškil-
minga priesaika ir bendra nuotrauka
ansamblio albumui. Manau, tokie
renginiai ne tik vienija ansamblį, šo-
kių grupę, bet ir leidžia bendramin-
čių būryje pasijusti visaverčiu nariu,
justi, kad tu čia, išeivijoje, nesi vie-
nišas, kad šalia tavęs yra panašiai
mąstančių ir puoselėjančių tas pačias
žmogiškąsias vertybes. Tai vadinama
bendrumo jausmu. Jo negalima su-
vaidinti, jį galima kurti ir puoselėti.

Paskutinę stovyklos dieną į sto-
vyklą suvažiavo mažiausieji „Atža-
lyno” šokėjai – vaikučiai (vadovė Al-
ma Pacevičius). Jų nebuvo tiek daug,
matyt, vasara, atostogos neleido su-
sirinkti visai grupei. Pasitarus su va-
dove, buvo nutarta perkurti „Links-
mapolkės” šokį (chor. V. Mačiulskio,
muz. A. Rakšnio) ir sujungti vaikų ir
merginų grupes. Mano nuomone, šis
eksperimentas pasiteisino. Visada
įdomu stebėti dviejų skirtingų amži-
aus grupių šokėjus, šokančius kartu.
Jie lyg papildo vienas kitą ir kartu
skiriasi, atskleisdami savo amžiaus

privalumus.
Vėliau vyko studentų repeticija ir

dar vieno šokio mokymas. Čia nepa-
keičiamais solistais buvo vyresnių
grupės šokėjų Andželos Biondi ir Ro-
lando Šyvoko pora. Studentai su užsi-
degimu išmoko šį šokį, kuris, manau,
ilgai pasiliks jų ansamblio programo-
je. Stovyklos pabaigai į paskutinę
repeticiją susirinko visi „Atžalyno”
šokėjai. Suskaičiavau – jų buvo net
66. Šokis nesudėtingas, nes planuo-
jamo jubiliejinio koncerto pabaigoje
norėta visus šokėjus sukviesti į sceną.
Tačiau su kokiu pasiaukojimu ir
vidine įtaiga visi atliko šį kūrinį, man
net širdis suvirpėjo!

***
Paskutiniais šokio akordais bai-

gėsi ir „Atžalyno” vasaros stovykla.
Buvau išvargęs, bet kartu laimingas,
nes užsibrėžtas tikslas – pastatyti 10
šokių – buvo įvykdytas. Manau, svar-
bu, ne kiek šokių pastatyta, bet šokio
nuotaikos, interpretacijos perdavi-
mas atlikėjui, tai, ko neperskaitysi iš
jokių knygų. Šis tiesioginis bendravi-
mas su šokėjais, vadovais, ansamblio
valdybos nariais parodė, kad jie gyve-
na lietuvybe. Lietuvybė, tėvų, pro-
tėvių tradicijų tęsimas jiems yra ne
našta, o kasdieninė duona, jų būtis,
be kurios jie neįsivaizduoja savo gyve-
nimo. Manau, tokia kaip „Atžalyno”
surengta vasaros stovykla prisideda
prie lietuvybės plėtros išeivijoje ir
skatina jaunimą, vaikus pažinti ir
puoselėti savo tėvų, senelių tradicijas.
Žemai lenkiu galvą prieš visus „Atža-
lyno” ansamblio vadovus, valdybos
narius, šokėjus, jų šeimos narius, tik
jūsų dėka ir gyvuoja mūsų tėvynė. Vi-
sada atminkime – kas, jei ne aš? Aš,
tu, jis, ji, mes... tęskime savo tėvų
pradėtus darbus ir perduokime tai
ateinančioms kartoms.

„Atžalynas” pirma pažino mano
šokius, o vėliau mane patį. Aš paži-
nau „Atžalyną”, bet kartu suradau
draugus, apie kuriuos negalėjau sva-
joti. Tai sielos broliai. Visada išliksiu
„Atžalyno” grupės gerbėjas. Dalelytė
mano širdies pasiliko Toronte.

Linkiu visiems „atžalyniečiams”
geros kloties, įdomių repeticijų ir įs-
pūdingo jubiliejinio koncerto.

Vidmantas Mačiulskis.

Toronto tautinių šokių grupė ,,Atžalynas”, XII Lietuvių tautinių šokių šventė, 2004 m.
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Margumynai

,,Tūkstantmečio odisėjos’’ 
kranto komanda

2009-04-24
Banginiai neišlydėjo

Vakar per pietus palikome Bos-
ton miestą. Išplaukiant visi vyrai
tikėjosi bent akies krašteliu pamaty-
ti... banginių. 

Už 30 jūrmylių nuo Boston į
šiaurę yra vietos, kuriose jie maiti-
nasi. Reklaminiai lankstinukai skel-
bia, kad tikimybė ten pamatyti bangi-
nį yra 100 procentų. Deja, kad ir kaip
atidžiai visi dairėsi, nė vienas bangi-
nis nepasirodė. Gal laikas ne tas ir
jiems dar buvo per anksti pietauti? 

Vėjas padvelkė nestiprus ir
mums labai palankus. Per parą nu-
plaukėme kiek daugiau nei 200 jūr-
mylių, iki mūsų tikslo – Halifax dar
tiek pat. 

Virėjo pareigų ėmėsi Giedrius ir
Darius. Vakar jie visus pavaišino tik-
rais amerikietiškais hamburgeriais, o
šiandien planuoja iškepti steiką –
kepsnį. Deja, kai kam nėra apetito –
jūrligė nugalėjo. 

2009-04-25
Laviruote į Halifax

Atlantas nenorėjo mūsų paleisti,
bet gausios kasdieninės aukos ir mal-
dos, matyt, padėjo. Visą kelią lydėjo
palankūs vėjai, bet silpnoki mūsų lai-
veliui, todėl buvome priversti plaukti
pavėjui. 

Plaukiant tiesiai, pavėjui mūsų
laivelis siūbuoja blaškomas bangų,
burės plakasi, ir greitis sumažėja.
Žiūrint į mūsų nuplauktą kelią jūr-
lapyje, jis primena kreivus pjūklo
dantis. Plaukiant – aplinkui povande-
ninių laivų ir šaudymo pratybų bei
banginių gyvenamieji rajonai. 

Priartėjus prie pietinio Naujosios
Škotijos galo ir gyliui sumažėjus iki
50 metrų, naktį tris kartus kabinome
žvejų gaudykles. Gerai, kad pavyko
išsipainioti ir viskas sėkmingai bai-
gėsi, nors, nurimus naktį vėjui, varik-
lio jungti nedrįsome. Ryte papūtė vė-
jelis ir dabar lekiame su genakeriu –
tokia 300 m2 buryte. Vėjas nuo 11
mazgų sustiprėjo iki 17. 

Naktį buvo šalta, ypač kojų
pėdoms. Dieną šviečia skaisti saulė,
bet vėjelis ledinis. 

Vyrai jau po miegų sukilo ir kaip
visada dieną prasideda šnekos. Ypač
dabar, kai artėja uostas ir žinomos
Halifax bei Toronto programos. At-
rodo, Toronto mieste laisvo laiko tu-
rėsime tik pamiegojimui. Iki tikslo –
apie 70 jūrmylių. Greitis 9,5 mazgų. 

Linas Tamkvaitis 
VIII etapo įgulos kapitonas

2009-05-07
,,Komercija’’ laive (I dalis)

Kai stiprūs vėjai ir prasti orai
mus aplenkia ir gana monotoniškai
plaukiame per Atlanto vandenyną,
jachtos „Ambersail” įgula imasi ne
tik buriavimo, bet ir kitos veiklos. 

Pasirodo, mūsų šventasis tėvelis,
kapelionas Romualdas Ramašauskas
– ne tik geras pamokslų skaitytojas,
bet ir neblogas komersantas. Kai vė-
jas visai nurimo, Romualdas kokpite
nusprendė atidaryti kirpyklą. Ir iš-

kart tapo šios verslo srities monopoli-
ninku. Kaip žinia, monopolininkas
savo prekės ar paslaugos kainas nus-
tato taip, kaip jam šauna į galvą. Ma-
tyt todėl, kirpykloje pas šventąjį tėvą
apsikirpti buvo galima už kuklius 250
eurų. Kainodaros principų ir paslap-
čių Romualdas mums neatskleidė. 

Nepaisant į nemenką kirpimo
paslaugos kainą, ant denio išsirikiavo
būrelis norinčiųjų atsikratyti savais
plaukais. Linkus, kaip gerbiamiau-
sias įgulos narys, buvo pirmas eilėje.
Dabar jau nebesužinosime, ar Linkus
nesusimokėjo tiek, kiek prašė šventa-
sis tėvelis, ar įvyko kažkoks kitas ne-
susipratimas, tačiau Linkus buvo nu-
kirptas beveik plikai. Romualdo Ra-
mašausko verslui atėjo galas, nes po
ištaigingos Linkaus šukuosenos klien-
tų nebeliko. Nors gal kalta visai ne
kirpimo paslaugos kokybė, o tiesiog ir
čia, laive, įsimetusi ekonominė krizė. 

Beje, mūsų kapeliono kirpyklai
grėsė ir monopolijos praradimas, mat
jaunieji įgulos nariai – Simonas Kunic-
kas ir Andrius Mamontovas – pradė-
jo įtartinai kuždėtis ir regzti planus
atidaryti besivaržančią kirpyklą, savo
paslaugas siūlančią tik už 200 eurų.

Neatlaikęs paklausos kritimo ir
grėsmingo varžymosi šventasis tėve-
lis susivyniojo savo kirpimo mašinė-
lės laidą ir panaikino verslą. 

Lyg vieno verslo nesėkmės būtų
maža, Romualdas, pasikapstęs savo
lagaminėlyje, išsitraukė saldainių dė-
žutę ir ėmė įgulos nariams siūlyti sal-
dainius po 3 eurus. Išdalinus visą dė-
žutę saldainių, jau švietėsi nemenkas
uždarbis. Tačiau ir šį kartą šventojo
tėvelio verslui nebuvo lemta įsigalėti,
mat įgulos nariai, pasirodo, yra pa-
prasčiausiai nemokūs. Žiūrėdami tie-
siai į akis Romualdui, šveitė jo saldai-
nius ir net nemanė traukti eurų iš
drėgnų kišenių. 

Vis dėlto išaiškėjo Romualdo Ra-
mašausko tikslas – viską siūlyti ne už
ačiū, o už pinigus. Kaip iš jo ir dauge-
lio įgulos narių patirties aišku, ne-
mokamų daiktų, paslaugų ir net sal-
dainių žmonės nevertina. Todėl, nus-
tačius kainą, saldainiai tampa kur
kas skanesni, o kirpimo paslaugos –
neįkainojamos vertės.

Mindaugas Rutkauskas 
IX etapo įgulos narys

2009-05-08
San Migelio sala jau ranka

pasiekiama

Šiandien vyravo panašūs vėjai ir
orai, kaip ir kelias pastarąsias paras.
Aštrus beidevindas, 8–10 mazgų, kar-
tais nuslopstantis iki 6 mazgų, kar-
tais užkylantis iki 14. Laviruote artė-
jame link San Migelio salos, kuri jau,
atrodo, ranka pasiekiama – liko tik
130 jūrmylių. Tačiau net ir šis atstu-
mas bus nelengvai įveiktas, nes spėja-
ma, kad vėjai rims. 

Net būdami vandenyne gauname
sveikinimų ir gero vėjo palinkėjimų.
Jachtos kapitonas Viktoras Golu-
bovskis sulaukė Algimanto Rimkūno,
Lietuvos Respublikos ambasadoriaus
Portugalijoje (Portugalijai priklauso
ir Azorų salynas) laiško. Ambasado-
rius siūlo visokeriopą pagalbą ir linki
mums gerai pailsėti Azoruose ir sėk-
mingai tęsti žygį į Almeriją. 

Bus daugiau

Atkelta iš 3 psl.
Seniai kalbėta apie reikalą dau-

giau dėmesio skirti ne Vidurio Eu-
ropai, o Skandinavijos šalims. Bet la-
biausiai – tik kalbėta. Padėtis kinta.
Tai, kad pirmasis elektros tiltas bus
su Švedija, o ne su Lenkija, turbūt
nėra atsitiktinumas. Su skandinavais
lengviau dalykiškai bendrauti. Pas-
tarosiomis dienomis premjeras primi-
nė, jog Lietuva yra sudėtinė Šiaurės-
Baltijos regiono dalis, ir darė užuo-
minų, kad mūsų valstybei reikėtų po-
litiškai ir ūkiškai labiau krypti į Skan-
dinaviją. Sąlygos tokiam žingsniui
žengti yra gana palankios ir turėtų
būti išnaudojamos. Tačiau staigaus

priartėjimo nebus. Skandinavų šalys
neskuba jungtis su Baltijos valstybė-
mis, skeptiškai vertina kai kurių lie-
tuvių nepakantumą ir provincialu-
mą.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalis-
tas, publicistas, politikos apžvalginin-
kas, pedagogas, istorikas. Dirbo
„Laisvosios Europos“ radijuje, buvo
,,Laisvosios Europos" radijo lietuvių ir
centrinių žinių tarnybų direktorius.
Nuo 2007 m. dėsto Vilniaus universi-
tete. Lietuvos katalikų mokslų aka-
demijos narys.

2011 metais dangus negrius

Milžiniškumo geną, dėl kurio
žmonės išauga labai didelio ūgio, nus-
tatė mokslininkai iš Jungtinės Kara-
lystės ir Vokietijos. Kaip praneša BBC,
genas atrastas tiriant Charles Birne,
mirusio 1786 metais Londone, DNR.
Jo ūgis siekė 2,3 metro.

Birne griaučiai iki šiol laikomi
viename iš sostinės muziejų. Specia-
listams iš Mainz miesto universiteto
ir Londono medicinos mokyklos pa-
vyko nustatyti iš Birne dantų DNR
struktūrą, patvirtinančią jų spėjimą,
pagal kurį didelį žmogaus ūgį lemia
ypatingas geno pasikeitimas (mutaci-
ja). Žinomas kaip AIP, šis genas regu-
liuoja galvos smegenų pamate esan-
čios hipofizės, arba posmegeninės

liaukos, darbą. Būtent ji gamina hor-
monus, nustatančius žmogaus ūgio
procesą.

Praėjusiais metais mokslininkai
atliko Šiaurės Airijos vietovės, iš ku-
rios buvo kilęs Birne, gyventojų tyri-
mą. Kaip pasirodė, dar keturioms šei-
moms iš šių vietų nustatyta geno AIP
mutacija hipofizėje, ir tai taip pat at-
siliepė jų ūgiui. Be to, tyrėjai nustatė,
kad visi Šiaurės Airijos „milžinai” tu-
ri vieną protėvį, kuris gyveno maž-
daug prieš 1,5 tūkst. metų.

Mokslininkų skaičiavimais, šian-
dien Žemėje gyvena iki 300 žmonių,
turinčių geno AIP mutaciją ir išsi-
skiriančių itin dideliu ūgiu.

ELTA

Egipto atstovai grasina atsiimti
Centriniame parke, New York, sto-
vintį garsųjį obeliską, jei nebus imta-
si žingsnių jį restauruoti.  Akmeninis
obeliskas „per pastarąjį šimtmetį
smarkiai sudūlėjo” ir nebuvo imtasi
jokių priemonių jį išsaugoti, – New
York merui Michael Bloomberg išsiųs-
tame laiške rašė Egipto senienų ap-
saugos tarybos vadovas Zahi Hawass.

Obeliskas, skirtas karaliui Tut-
moziui III pagerbti, už „Metropolitan”
meno muziejaus stovi nuo 1881 m.
21,6 metrų aukščio paminklas, vadi-
namas „Kleopatros adata”, yra vienas
iš dviejų. Kitas stovi Londone, pra-
neša naujienų agentūra „Reuters”.

Obeliskui yra maždaug 3,5 tūkst.
metų. Jį XIX amžiuje Jungtinėms Vals-
tijoms padovanojo Egipto pareigūnas.

New York parkų departamento
atstovas Jonathan Kuhn vietos nau-
jienų tinklalapiui „DNAinfos” teigė,
kad ant paminklo nėra jokių „paste-
bimos erozijos pėdsakų”. „Metropo-
litan” muziejaus 9-ajame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje atliktas tyri-
mas parodė, kad granitas „yra ne-
paslankus”, o užrašai ir paminklo
pagrindas apgadinti tolimoje praeity-
je, teigė J. Kuhn. Mero atstovai susi-
dariusią padėtį komentuoti atsisakė.

Lrt.lt

Mokslininkai nustatė milžiniškumo geną

Egiptas grasina atsiimti New York obeliską 
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„Natų knygyne” kalbama universalia muzikos kalba
IEVA VAITKEVIÇIŪTÈ
Bernardinai.lt

Pačiame Vilniaus centre, ramioje
Totorių gatvelėje, įsikūręs „Natų
knygynas” užsukti kviečia kiekvieną,
neabejingą muzikai... ir kelionėms.
Jei nepažįstate natų – ne bėda: galbūt
apsilankymas knygyne taps įkvėpimu
muzikos pasaulio atradimui? Juk
mokytis niekada ne vėlu.

Tęsdami straipsnių ciklą apie
netradicinius Vilniaus knygynus,
„Bernardinai.lt” jūsų dėmesiui siūlo
pokalbį su „Natų knygyno“ (Totorių
g. 20) direktore Orinta Budnikaite.
Pokalbį spausdiname sutrumpintą.

– Vilniaus „Natų knygynas”
vei kia beveik 35 metus. Papasa -
kokite jo istoriją.

– Šis knygynas buvo įsikūręs Ge -
dimino prospekte, priešais Seimą, –
visi jį nuo senų laikų žinojo. Dar tary-
biniais metais, kai mokiausi muzikos
mokykloje, pati ten eidavau pirkti
natų. Prieš maždaug 15 metų anuo -
me tinis knygynas buvo išplėtęs savo
veiklą – pardavinėjo ir knygas, ir na -
tas. Taip pat ten buvo prekiaujama
instrumentais ir įsikūręs jų meistras.
Tačiau atsitiko taip, kad savo veiklą
šis knygynas nutraukė. Konkrečiai
mūsų įstaigai, VšĮ „Natų knygynui”,
vasario mėnesį sueis devyneri metai.

– Kaip jūs pati atsiradote šia -
me knygyne?

– Dabartinį „Natų knygyną” įkū -
rė Lietuvos kultūros fondas ir Lietu -
vos koncertinės veiklos vadybininkų
asociacija ir dar pora privačių stei gė -
jų. Visi knygyno darbuotojai turi
meninį išsilavinimą. Prie knygyno įs -
teigimo prisidėjo mano kolegos: ad -
mi nistracijos vadovas Vygintas Gas -
para vičius ir Eugenijus Butvydas.
Beje, kai dar nebuvome pardavę pia -
nino (laukiame atvežant naujo), E.
Butvydas mielai juo grodavo per -
kantiesiems natas, jei jie norėdavo
pa sibandyti. Jis visada svajojo, kad
veiktų „Natų knygynas”.

– Tokia siaura specializacija
kny gynui – privalumas ar trūku-
mas?

– Priklauso nuo to, iš kurios pu -
sės pažiūrėsi. Jeigu verslo prasme –
trū kumas. Tačiau mes kaip tik ir no -
rėjome tokio specializuoto knygyno,
ku riame lankytųsi kryptingas lanky-
tojas. Jei žmogus nepažįsta natų, jam
apskritai nėra ką čia veikti. Žinoma,
mes visada kviečiame užsukti, pas
mus galima nusipirkti ir kompak-
tinių plokštelių.

Tiesa, mus išlaiko turizmas. Kaip
ma tėte, šalia įsikūrusi kelionių agen-
tūra „Menų turas”. Tai joks svetim -
kūnis, o ta pati mūsų įstaiga. Aš net
nežinau, kaip turizmo verslo idėja gi -
mė mūsų vadovų galvose, bet štai jau
tiek metų užsiimame šiomis abejomis
veiklomis. Kažkas juokavo: turizmas
yra ,,must have”, o knygynas – ,,nice
to have”.

Dabar tų žmonių, kurie įkū rė VšĮ
„Natų knygyną”, kasdienė darbo sri-
tis yra turizmas, o knygyne dirbu tik
aš. Kai reikia, kolegos padeda.

– Kaip apibūdintumėte kny -
gyno klientą? Ar tai išimtinai
mu  zikos profesionalas?

– Ne. Sakyčiau, klientai yra dve-

jopi. Tie, kurie perka, dažniausiai yra
žmonės, kažkada mokęsi muzikos
mokykloje, primiršę savo mokslus ir
labai norintys groti. Tokie žmonės
ieš  ko ir perka daugiausia. Kodėl ne
mu zikantai? Todėl, kad muzikan-
tams natų reikia labai daug. Jie nau-
dojasi bib liotekomis. Aišku, dėl to
kyla natų kopijavimo problema, kas
labai gadina įvaizdį bendraujant su
natų leidėjais ir šiek tiek stabdo jų
leidybą.

Taigi muzikantai ateina pirkti
natų, kai jų niekur neranda. Kadangi
aš taip pat turiu muzikinį išsilavini -
mą, žinau, ko jiems reikia, ir galiu pa -
dėti surasti. Galima sakyti, kad muzi -
kantai į knygyną užsuka kaip namo:
pasitarti, išgerti kavos ar pakabinti
kokį skelbimą.

– Kokios leidyklos Lietuvoje
leidžia natų knygas?

– Tokių leidyklų, kurios rimtai
tuo užsiimtų, nėra. Greičiausiai grei -
tai ir nebus, nes yra maža rinka. Pati
perkamiausia knyga „Natų knygyne”
yra „Jaunasis pianistas”, kurį leidyk-
la „Vaga” vis perleidžia, matyt, jokio
geresnio pedagoginio darbo niekas
ne parašė. Iš šio vadovėlio vaikai mo -
kėsi ir prieš keturiasdešimt metų.

Vienintelė visiškai nekomercinė
vieta, kuri užsiima tik natų leidyba,
yra Lietuvos muzikos informacijos
centras. Jie švietėjiškais tikslais lei-
džia lietuvių kompozitorių kūrinius.
Šias natas mūsų knygyne paprastai
perka užsieniečiai, atėję ieškoti lietu-
viškų kūrinių. Dažniausiai jie arba
nieko nežino apie lietuvių kompozito-
rius, arba žino M. K. Čiurlionį, kuris
mūsų knygyne taip pat yra popu-
liarus.

Natų leidyba užsiima ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademija. Žodžiu,
tai įstaigos, kurios nėra suinteresuo-
tos komerciškai. Lietuvos liaudies
kul tūros centras leidžia chorinę
liaudies muziką.

Yra kelios leidyklos, leidžiančios
natas vaikams – tai „Kronta” Vilniu -
je, „Lucilijus” Šiauliuose. Tačiau
vienos didelės leidyklos, užsiimančios
tik natų leidyba, nėra. 

– Kaip tik ir norėjau klausti
apie knygyno pasirinkimą. Ar čia
galima rasti ne tik natų, bet ir
kitokio pasiskaitymo muzikos
tema?

– Turime ir kny gų, bet literatūra
vis tiek yra speci finė, ne populiarioji.

– Štai, pavyzdžiui, ne per
seniausiai leidykla „Versus au -
reus” išleido Jim Morrison poe -
zijos knygą. Ar savo knygyne tu -
rite šią ir panašių knygų?

– Tokias knygas imame pagal
galimybes. Pačios leidyklos mums ne -
siūlo, išskyrus tas, su kuriomis dirba -
me nuolat. „Versus aureus” dar išlei-
do ir knygą apie kompozitorių Ben -
jaminą Gorbulskį. Taigi tokių knygų
knygyne yra, bet ne tiek daug, kiek
žmonės tikisi.

– Tikriausiai tai ne knygyno
erdvės problema? Ji visai ne ma -
ža.

– Taip yra ne dėl vietos. Pvz.,
būna žmonių, kurie teiraujasi knygų
apie kompozitorius – L. van Beet ho -
ven, F. Chopin. O tokių knygų lie tu -
vių kalba tiesiog nėra išleista, arba
bu vo išleista seniai.

Tačiau mes bendradarbiaujame
ir su žinomomis didelėmis užsienio
natų leidyklomis.

– O kaip atsirenkate knygas
iš užsienio leidyklų? Gal esate
nusistatę kokius nors kriterijus?

– Atsirenkame sunkiai. Yra gry-
nai asmeninės patirties kriterijai –
tai, ko žmonėms daugiausia reikia.
Su dauguma leidyklų dirbame jau
maž daug aštuonerius metus, todėl
pap rastai jos pasiūlo savo naujienas.
Kitas kriterijus yra kaina – žiūrime,
kas kainuoja pigiau, nes kaina mums
yra labai svarbu. Jeigu užsienyje na -
tų leidinys kainuoja 15 eurų, euro -
piečiui tai atrodo visiškai normalu,
bet mūsų pirkėjas pagalvos, ar gali
sau leisti už natas mokėti 50 litų ir
daugiau.

O šiaip daugiausia natų turime
fortepijonui – tai, ką groja vaikai.
Sten giamės surasti vis ką nors naujo,
nes mokytojai turi keisti savo reper-
tuarą.

– Ar tiesa, kad bandote popu-
liarinti lietuvių kompozitorių
kū rinius užsienyje?

– Tai nėra mūsų pagrindinė veik-
la, bet, galima sakyti, kad stengia -
mės. Žinomiausias mūsų kompozito-
rius užsienyje yra M. K. Čiurlionis.
Taigi jo kūrinius pardavinėjame pa -
sauliui, suteikiame informaciją apie
M. K. Čiurlionio ir kitų mūsų kompo -
zitorių kūrybos leidimus. Kiekvienų
metų pavasarį važiuojame į muzikos
ir natų mugę, vykstančią Frankfurte.
Taip pat bendradarbiaujame su Lie -
tuvos muzikos informacijos centru,
kuris ir teikia pagrindinę informaciją
apie lietuvių kompozitorius.

– Minėjote, kad kasmet vyks -
tate į muzikos ir natų mugę. Pa -
pa sakokite plačiau apie ją.

– Iš tiesų natos šioje mugėje su -
daro tik nedidelę dalį. Ten iš esmės
vyksta muzikos instrumentų ir muzi -
kos industrijos produkcijos mugė.
Joje galima rasti scenos, garso įran-
gos. Ji didžiulė. Originaliai mugė va -
dinasi ,,Musikmesse ir Pro light and
sound”. Ji vyksta keturias ar penkias
dienas, organizuojami įvairūs rengi -
niai. Į šią mugę vykstame pasižiūrėti,
kas naujo išleista, apskritai kokios
tendencijos vyrauja natų leidyboje.
Kartais surandame ir naujų partne -
rių. Visi geranoriškai bendrauja, bet
kad įgytume pasitikėjimo, reikėjo
daug laiko. 

Lietuvoje problema ta, kad natos
yra masiškai kopijuojamos. Iš tiesų
mes norėtume surengti visuomeninį
renginį pavadinimu „Kokią žalą daro
natų švietimas”. Apskritai tai labai
gadina mūsų įvaizdį užsienyje, apie
šią problemą ten žinoma. Šį kopijavi -
mą galima palyginti su garso įrašų,
filmų nelegaliu naudojimu, bet man
atrodo, kad natų rinkai tai galioja
ma siškiausiai.

Bibliotekos, kurioms yra svarbūs
mūsų pirkėjai, turi muzikos skyrius
ir jie domisi natomis, bet perka tik po
vieną egzempliorių. Taigi aišku, kad
žmonės kopijuos. Ir jie net ne su -
simąsto, kad tai yra blogai. Būna, į
knygyną ateina du mokytojai, vienas
nusiperka natų leidinį, o kitas sako:
„Duosi atsišviest”.

– „Natų knygyne” galima įsi-
gyti ir kompaktinių plokštelių, o
vinilinių plokštelių?

– Plokštelių nepardavinėjame.
Turi me keletą, bet tai ne mūsų sritis.
Nors dabar vinilinės plokštelės kaž -
kiek atgimsta, pradedamos leisti ir
naujos.

Kompaktinės plokštelės knygyne
yra tų pačių leidyklų, su kuriomis
bendradarbiaujame: tai lietuvių atli -
kėjai, kompozitoriai, lietuvių liaudies
muzika. Labai plėstis šioje srityje ne -
sistengiame, specialiai jų pirkti ne -
ieškome. 

– O ar bendradarbiaujate su
kokiais nors šiuolaikiniais lietu-
vių kompozitoriais?

– Kompozitoriai pas mus ateina
arba pirkti, arba užsisakyti, arba
pasižiūrėti, ar turime jų knygų.
Kartais patys atneša savo leidinių.
Kitokios bendradarbiavimo formos
kol kas neradome.

– Kiek žinau, jūsų speciali -
zuotas natų knygynas yra vienin-
telis Lietuvoje.

– Taip, vienintelis. Natas, išleis-
tas Lietuvoje, galima rasti ir bet kuri-
ame kitame knygyne, bet tokio spe-
cializuoto knygyno kaip mūsų dau-
giau nėra.

– Kaip manote, ar Lietuvoje
reikėtų daugiau panašių knygy-
nų?

– Sunkus klausimas. Manau, ge -
rai būtų, jei tokie knygynai veiktų ir
Klaipėdoje bei Kaune. Tačiau pas
mus yra maža rinka bet kurioje srity-
je, o natų dar mažesnė. 

,,Natų knygynas” įsikūręs Totorių gatvėje, Vilniuje.                                                
Zenekos nuotr.
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Atkelta iš 3 psl.
Šiandien daugelio atmintyje vei-

kiausiai jau išbluko ano meto įvy-
kiai, kuriuos Paksas atkakliai vadina
„susidorojimu”. Tačiau tikrai verta
prisiminti ir pašventintą tualetinį po-
pierių, ir tai, kokius įgaliojimus Pak-
sas buvo suteikęs „burtininkei” Le-
nai Lolišvili. Verta prisiminti ir pa-
viešintus Pakso pokalbius su Jurij
Borisov, politiniu folkloru tapusią
frazę „šikau ir tapšnojau”, politinius
patarėjus iš Rusijos, racionaliai sun-
kiai paaiškinamą Borisov paskyrimą
patarėju.

Tikrai sutinku, kad anuomet ir
Pakso kritikai, ir jo gynėjai vadova-
vosi principu „tikslas pateisina prie-
mones”. Būtent karštligiška Pakso
kova dėl išlikimo poste ir jo medžiok-
lė su varovais padėjo ilgam įsitvirtini
principui: draugams ir nedraugams –
skirtingi standartai. Tačiau nepa-
mirškime ir kokias politines techno-
logijas naudodamas Paksas atėjo į S.
Daukanto aikštę, kaip ten bandė įves-
ti dekretų demokratiją, kaip  naudojo
fašistuojančią atributiką. Esu tvirtai
įsitikinęs, kad pats Pakso nušalini-
mas buvo tikra demokratijos pergalė.
Deja, kaip jau tapo įprasta, mes ne-
sunkiai užmiegame ant pergalės lau-
rų ir pamirštame, dėl ko kovojome. (...)

Konstitucinis Teismas gavo
antausį

EŽTT sprendimas tikrai svarbus.
Tačiau ne tuo, kad esą „išteisino”
Paksą ir  nuplovė jo politines nuo-
dėmes. Jis svarbus, nes sudavė smū-
gį KT sakralizacijai, kuri nuosekliai
vykdyta Lietuvoje. Praėjusios kaden-
cijos Seimo valdymo laikotarpiu
Konstituciniam Teismui buvo su-
teiktos praktiškai tokios pat galios
kaip Lolišvili Pakso kadencijos pra-
džioje. Moralizuota apie KT neklys-
tamumą, tačiau, kaip parodė EŽTT
sprendimas, KT visagalybė tėra mitas.

Šiandien sunku pasakyti, kokių
pasekmių tai turės Konstitucinio
Teismo darbui. Blogiausia, kas gali
įvykti, paversime šią instituciją „at-
pirkimo ožiu”. Taip, galima kalbėti
apie kai kuriuos ginčytinus sprendi-
mus, apie tai, kad KT teisėjai nuos-
prendžiuose pasako daugiau, nei de-
rėtų ir imasi interpretuoti tai, kas yra
ne teisininkų, bet politikų sritis, ta-
čiau daugeliu atveju KT buvo mūsų
politinės sistemos pagrindas ir su-
kūrė svarbią apsaugą, saugančią nuo
galimų valdžioje esančiųjų piktnau-
džiavimo.

Darbo žmonių – A. Boso ir V.
Uspaskicho – sugrįžimas

Tai, kad visiška dauguma politi-
nių partijų išsigando nepartinių kon-
kurencijos ir normaliai nepataisė Sa-
vivaldos įstatymo, bet veikiau sukū-
rė itin keistą nepartinių kandidata-
vimo mechanizmą, mano akyse dar
labiau sumenkino partijų autoritetą.
Na, bet galima pykti, piktintis, ta-
čiau savivaldos rinkimai vis vien
įvyks, ir vietos valdžia bus išrinkta.
Tai gal verčiau nepaleiskime iš akių
šios srities ir pabandykime padaryti,
kas nuo mūsų priklauso.

Sausio 9 d. apie dideles ambicijas
rinkimuose paskelbė Darbo partija.
Pasitvirtino gandai, kad į Vilniaus
miesto tarybos politinį puolimą dar-
biečius ves jų pirmininkas europarla-
mentaras Viktoras Uspaskichas.
Taip, tas pats, kuriam panaikintas
europarlamentaro teisinis imunite-
tas, kuriam pateikti kaltinimai, ku-

ris buvo pabėgęs į Maskvą, ten skun-
dė Lietuvą, tačiau paskui vis vien į ją
sugrįžo ir apsimetė, kad nieko ypatin-
go neįvyko. Nepaisant viso šito, dar-
biečiai tikisi sėkmės rinkimuose, o
Vilniuje daugelyje vietų iš plakatų į
mus žvelgia gudrios Uspaskicho akys.
Beje, rinkimuose dalyvaus ne tik šis
europarlamentaras, bet ir dar šeši
Seimo nariai. Jie tvirtina, kad paliks
Seimą, jei jiems bus pasiūlytos aukš-
tos pareigos savivaldoje. O jei nebus?
Jie paprasčiausiai apgaus už juos bal-
savusius rinkėjus.

Klaipėdoje darbiečius į rinkimus
ves verslininkas Antanas Bosas. Ma-
nau, dabar jau daug aiškiau, kodėl
pastaruoju laiku pono Antano nuo-
trauka puikuojasi įvairiuose žurna-
luose, jis dalija interviu televizijoms.
Įdomu, ar už visą šią medžiagą ponas
Antanas moka iš rinkimų sąskaitos,
o gal komercinių leidinių savininkus
krečia altruizmo drugys, ir jie nemo-
kamai dalija šiam verslininkui laidų
eterio laiką? Peržvelgus darbiečių są-
rašus,  šios partijos pavadinimas at-
rodo vis ironiškesnis. O gal jis reiškia:
tie, kurie gali dirbti tik partinį darbą?

Visi Lietuvos sveiko proto 
liberalai, vienykitės?

Lietuvos liberalų sąjūdis Savival-
dos rinkimuose dalyvaus, tvirtin-
damas, kad liberalai – tai sveiko pro-
to dešinieji. Tai kažkokia užuomina
Tėvynės sąjungai? O gal savęs padrą-
sinimas, nes būtent sveiko proto libe-
ralumo lietuviškiems liberalams daž-
nai pritrūksta. Tiesa, bent vieną
sveiko proto sprendimą liberalai jau
padarė. Turiu galvoje LS vadovybės
sprendimą, kad Vilniuje liberalus į
rinkimus ves A. Štaras, o ne V. Marti-
konis. Pastarasis buvo surinkęs įs-
pūdingą palaikymo komandą ir jau-
tėsi nenugalimas. Tačiau, regis, ne
tik man nėra priimtinas šis politinių
ambicijų turintis verslininkas, kurio
pastangomis Vilniuje atsirado šv.
Brunono žudiko vardo gatvė, kuris
visomis išgalėmis priešinosi Tibeto
skverui.

Beje, tai ne vienintelis sveikinti-
nas liberalų sprendimas. Štai Klai-
pėdoje liberalams rinkimuose vado-
vaus vienas iš nedaugelio nuoseklių
Lietuvos liberalų Eugenijus Gentvi-
las. Tai bene vienintelis koziris, kuris
leidžia tikėtis sėkmės šiame libera-
lams tradiciškai palankiame mieste.
Kituose didesniuose miestuose gali
būti dar sunkiau. Kaip savęs padrą-
sinimas skamba liberalų  pažadas da-
lyvauti, kuriant valdančiąsias koalici-
jas bent 20 savivaldybių ir turėti ne
mažiau kaip 140 mandatų, t. y. beveik
tris kartus daugiau nei dabar. Gal jie
žino kažką tokio, ko mes nežinome,
ko nematyti, žvelgiant iš šalies?
Mano spėjimai liberalų atžvilgiu kur
kas kuklesni. Jei liberalai sugebės su-
rinkti bent 50 mandatų per savival-
dos rinkimus, tai jau bus sėkmė, nes
artėjantys rinkimai gali tapti skau-
džiu antausiu šiai partijai. Tačiau iš
esmės liberalai teisūs – net jei padėtis
nėra džiuginanti, geriau jau apsi-
mesti, kad esi labai stiprus, nei viešai
dejuoti apie susikaupusias proble-
mas.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

Andrius Navickas – Lietuvos
žurnalistas, internetinio naujienų
dienraščio Bernardinai.lt vyr. redak-
torius, religijotyrininkas.

PROPERŠA LIETUVOS POLITINIAME... – Gal galėtumėte palyginti
panašių knygynų būklę užsieny-
je? Galbūt jums žinoma kokios
nors šalies situacija?

– Aišku, kad situacija užsienyje
geresnė. Pavyzdžiui, Paryžiuje yra di-
delis natų knygynas. Kartais mes iš jo
užsakome natas. Keliaudami po di-
džiuosius miestus, pastebime, kad
ten smulkusis verslas klesti: pilna
mažų parduotuvyčių, ten tokios tra-
di cijos. Ir nesvarbu, ar tai natų kny-
gynas, ar kokių nors vaškinių kišku-
čių parduotuvėlė, ar šunelių drabu-
žių, ar instrumentų parduotuvė. Įdo-
mi ir konkurencija: jei yra ke lios inst-
rumentų parduotuvės, tai būtinai
vienoje gatvėje. O šiaip natų knygynų
ir užsienyje nėra daug.

– Tarp lankytojų populiares-
nės lietuviškos ar užsienietiškos
natos?

– Nuperkamu kiekiu populiares-
nės užsienietiškos, nes jų tiesiog yra
daugiau. Gerai perkamos ir naudotos
klasikų natos, pavyzdžiui, W. A. Mo -
zart, L. van Beethoven – juos visais
amžiais grojo ir gros. Tačiau būna ir
tokių natų, kurias žmonės atneša
kaip nereikalingas, nors ir mums pa-
tiems jų nereikia. Tokios natos guli
dė žėse, pardavinėjame po litą, po du,
bet pirkėjai ir iš jų ką nors  išsiren-
ka.

Iš lietuviškų natų, kaip jau minė-
jau, populiariausias M. K. Čiurlionis
ir pradžiamokslis pianinui „Jaunasis
pianistas”, kurio dabar neturime.

Mūsų geras draugas ir klientas
yra M. K. Čiurlionio proanūkis pia -
nistas Rokas Zubovas. Jis net vizua -
liai šiek tiek panašus į savo prosenelį.
Taigi R. Zubovas buvo suinteresuotas
tęsti Petronio knygyno veiklą, bet kol
kas to padaryti nepavyksta. Šiaip šis
žmogus skambina M. K. Čiurlionio
kūrinius, skaito jo laiškus ir rengia
įvairius renginius.

– Domėdamasi jūsų knygyno
veikla, sužinojau, kad knygyne
rengėte P. Cocciante miuziklo
„Notre Dame de Paris” pastaty-
mo Paryžiaus Kongresų rūmuose
DVD peržiūrą. Ar dažnai organi-
zuojate panašius muzikinius su-
sibūrimus?

– Dar tik pradedame. Senosiose
patalpose tam neturėjome galimybių.
O štai Gedimino prospekte, kur dir-
bome ketverius metus, buvo didelė
erdvė, ten netgi turėjome fortepijoną,
kurį buvo galima nusipirkti. Tačiau
jokių renginių neorganizuodavome,
nebent patys ką nors pagrodavome.
Na, o persikėlę į dabartines patalpas,
nusprendėme ką nors surengti, juo-
lab yra norinčiųjų.

Muzikos akademijos studentams
privaloma rengti koncertėlius, tai yra
jų mokymo dalis. Kai aš studijavau,
tokie koncertai būdavo rengiami
Čiurlionio, Vainiūno namuose. Atei -
tyje  stengsimės,  kad  studentai  sa-
vo koncertus galėtų surengti pas
mus. 

– Ką jūsų pačios gyvenime
reiškia muzika? Gal įvardytumė-
te mėgstamiausią kompozitorių
ar atlikėją?

– Sunku paaiškinti, ką reiškia
muzika, kai nuo šešerių metų mokai-
si muzikos mokykloje, o po to ir dirbi
su muzika susijusioje srityje. Muzi-
kos akademijoje muzikologiją baigiau
prieš dešimt metų, po to didžiąją dalį
laiko dirbau šiame knygyne. Taigi vi-
są laiką esu toje pačioje terpėje, su
tais pačiais žmonėmis. Ilgą laiką mo-

kiusis muzikos, labai sunku į ją žiū-
rėti kaip į pramogą, kaip į tai, ko tu
mėgsti ar nemėgsti. Su drauge sako-
me, kad mes galime klausyti visokią
muziką. O ką mėgstu? Tą pačią Nora
Jones. Šiaip mano skonis labai pla-
tus: mėgstu džiazą, iš klasikinės mu-
zikos – Chopin.

– O iš lietuvių atlikėjų ar
kompozitorių?

– Andrius Žlabys, gyvenantis
Amerikoje. Aišku, čia sentimentai,  nes
Andrius buvo mano klasės draugas.
Tačiau jis iš tiesų geras muzikantas.
Taip pat G. Kremeris, jo „Kre mera-
ta”. Yra tokių muzikantų, kurių tie-
siog neįmanoma nemėgti.

Kylanti žvaigždė Lukas Ge niu-
šas, savaime aišku, ir Petras Ge niu-
šas. Iš tiesų F. Chopin pradėjo pa tikti,
kai išgirdau Geniušą jį grojant.

Skonis laikui bėgant keičiasi, mo-
 kykloje mėgai vienokią muziką, stu-
dijuodamas kitokią. Patinka baroki-
nė ir šiuolaikinė opera, W. A. Mozart.
Žodžiu, mėgstu viską, kas nėra pop-
sas. Man gražus bohemiečių projek-
tas.

– Kaip knygyno direktorės,
negaliu nepaklausti: o kokia jums
knygos reikšmė? Ar daug skaito-
te ne muzikinės literatūros? Gal
galėtumėte įvardyti mėgstamiau-
sią autorių ar knygą?

– Šiaip gyvenime daug daugiau
skaitau nemuzikinės literatūros. Pas-
taruoju metu visai atsitiktinai atra-
dau lietuvių moterų kūrybą. Laura
Sintija Černiauskaitė, Dalia Jazuke-
vičiūtė, Vidmantė Jasukaitytė. Žino-
ma, Jurga Ivanauskaitė – nuo jos dar
mokyklos laikais gal viskas ir prasi-
dėjo. Dabar ruošiuosi skaityti Kris-
tinos Sabaliauskaitės „Silva rerum”.

Iki šiol mėgstu Agatos Kristi
detektyvus, bet tik jos, šiaip detek-
tyvų neskaitau. Anksčiau didžioji
meilė buvo Umberto Eco.

– Ar pasigendate kokių nors
knygų Lietuvoje? Gal užėjus į
knygyną ko nors norimo neran-
date?

– Nespėju viskuo domėtis. Visko
neįmanoma aprėpti. Man kaip tik
atrodo, kad knygų netrūksta, atvirkš-
čiai – nespėji skaityti visko, kas išlei-
džiama, sekti naujienų.

– Namuose kaupiate biblio te-
ką?

– Viskas, aišku, priklauso nuo fi-
nansų. Bet šiek tiek perku. Būna ir
taip, kad gaunu dovanų. Arba pri si-
perku Agatos Kristi knygų, nes būti-
nai norisi tuoj pat perskaityti. O kar-
tais nevengiu nusipirkti visiškai neži-
nomos jaunos autorės knygos, pa-
vyzdžiui, teko įsigyti Vaivos Rykš tai-
tės „Plaštakių sindromą”.

– Pabaigai pakalbėkime apie
lietuvių muzikinį skonį. Man at-
rodo, tie žmonės, kurie nuo mažų
dienų mokosi muzikos mokyk-
lose, lavina savo skonį, o su mu-
zika artimiau nesusipažinusiems
klausytojams labai lengva pri-
mesti vienadienę muziką kaip la-
bai vertingą.

– Tie žmonės, kurie mokosi
muzikos, tą skonį ir lavina, ir apskri-
tai turi. Kiti iš tiesų kreipia dėmesį į
kieno nors patarimus, rekomendaci-
jas. Kita vertus, vis tiek gerai, jei
žmonės eina į geros muzikos koncer-
tus net ir nelabai suprasdami jos
reikšmę, o ne klausosi menkavertės
muzikos.
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IEÕKO GIMINIÛ��...

��Jaunimo centro (JC) Moterų
klubas kviečia visus sausio 30 d. po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
kop lyčioje ateiti į JC kavinę, kur klu -
bo narės vaišins mieliniais blynais ir
pačių virta obuoliene.

�Sausio 30 d. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
sa lėje po lietuviškų Mišių įvyks
Brigh ton Park Lietuvių Ben druo me -
nės narių me tinis susirinkimas.

��Prezidento Aleksandro Stul -
gins kio 125-ųjų gimimo metinių mi -
nėjimas vyks sekmadienį, vasario 6 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL). Garbės viešnia – Pre -
zidento dukra dr. Aldona Juo ze vi -
čienė su šeima. Programoje – Juo zas
Polikaitis,  Stasė Peter sonienė bei dr.
Aldonos Juozevičienės asmeniniai
prisiminimai. Meninę programą at -
liks Da riaus Polikaičio vadovaujamas
vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos as -
menybės gimtadienio šventę, prisi -
liesti prie dalelės Lietuvos istorijos,
vi sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie -
tuvos vaikų globos būrelis.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 7 val.
v. kviečiame į Peter and Solvei Stohl
parodos ,,Kauno vaizdai” atidarymą
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629). Daugiau informacijos tel.
773-582-6500.

��Vasario 25 d., penktadienį, Dai -
lės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, 7 val. v. vyks Daivos Mar -
kelytės kny gos ,,White Field, Black
Sheep” pri statymas. Rengia Filis te -
rių skau tų sąjungos Čikagos skyrius.
Daugiau informacijos pas fil. Vi liją
tel. 708- 567-9611.

��2011 m. birželį sukaks 70 metų
nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus šiai
datai pa minėti 2011 m. birželio–rug-
pjūčio mė nesiais organizuoja vaikų
pie  šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”.
Pa ro doje gali da ly vauti visi lietuvių
kilmės JAV gyve nan tys 1–10 klasių
mokiniai. Parodai ga li ma atsiųsti vie-
ną ne didesnį kaip 11x14 colių dydžio
bet kokia technika atliktą darbą.
Dar bus adresuoti: Vaikų pie šinių pa-
roda ,,Hope and Spirit” ir siųsti: Bal-
zekas Museum of Lithuanian Cultu-
re, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629 iki 2011 m. balandžio 15 d.

��Premijuoto biografinio filmo
apie Lietuvos lakūną Julijoną Kum -

pikevičių ,,Wings to Remember”
(,,Sparnams prisiminti”) peržiūra
vyks sausio 14 d., penk tadienį, 7 val.
v. SLA patalpose, 307 West 30th St.,
New York. Nepamirštamą imigracijos
istoriją apie Lietuvos lakūną J. Kum -
pikevičių ir jo šeimą pasakojantis,
Čekijos Respublikoje, Lietuvoje ir
New York filmuotas dokumentinis fil-
mas buvo sukurtas 2008 m. Trukmė
47 min. Filmas – anglų kalba. Įėjimo
auka 10 dol. Renginį organizuoja
Auš ros Vartų komitetas. Tel. pa -
siteiravimui  212-868-5860. 

��Sausio 18 d., antradienį, 2 val.
p. p. Lietuvių klube (4880 46th Ave.
North St. Peters burg, FL 33714)
kultūros būrelis rengia po pietę.
Programoje prof. dr. B. Vaškelio pa -
skaita ,,Su svajone per gyvenimą”
(rašytojas ir teatralas Antanas Rū -
kas). Kviečiame visus apsilankyti. Po
paskaitos – vaišės.

��Sausio 22 d., šeštadie nį, 7:30
val. v. Foellinger Great Hall (500 S.
Goodwin Ave., Urbana, IL 61801)
vyks Champaign-Urbana simfoninio
orkestro (CUSO) ir pianistės Mūzos
Rubackytės koncertas ,,Liszt legen-
da”. Daugiau informacijos galite rasti
tinklalapyje www. cusymphony.org.

��2011 m. sausio 22 d., šešta dienį,
2 val. p. p. šaukiamas Lietuvių klubo
(4880 46th Ave. North St. Peters -
burg, FL 33714) narių metinis atas -
kaitinis susi rinkimas, kurio metu
2010-tų metų valdybos, direktorių ir
pagalbinių vienetų pareigūnai skai -
tys metinius pranešimus.

��2011 m. sausio 22 d. 7:30 val. v.
Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje sa -
lėje, 2718 St. George St., Los Angeles,
CA 90027, vyks  Arvydo Vilčinsko at -
si sveikinimo su Amerika koncertas
,,Po 20 metų. Grįžtu namo, kol saulė
dar nenusileido”. Daugiau informaci-
jos gausite tel. 323-360-7786 (Ričar -
das) arba el. paštu

veidai@yahoo.com

��LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotė) jau priima prašymus
į tris programas: ,,Stažuotė” (šešių
sa vaičių kalbantiems lietuviškai);
,,Stu  dijos/Stažuotė” (šešių savaičių
sta  žuo  tė ir lietuvių kalbos kursai ne -
kalbantiems lietuviškai); ,,Labdara”
(mėnesio trukmės savanoriški dar-
bai). Prašymus galima rasti svetai -
nėse www.stazuote.com ir www. li t-
hua nianinternships.com. Prašymai
pri ima mi tik iki 2011 m. sausio 31 d.
Dėl išsamesnės infor ma cijos, pra -
šome kreiptis į LISS di rektorę Rasą
Ardytę-Juškienę el. paš tu lissprogra-
ma@gmail.com.

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
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

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

Tetos prašymu ieškau giminių,
išvykusių iš Lietuvos prieš 1940 m.
Teofila Urmanovich (gyveno 3 S. Le -
vis St., Minersville) ir John Urma -
navičiaus,   Edvardo Urmana vičiaus,
Juo  zo Urmanavičiaus, Lizos Urma -
na vich-Lankasteris. Kiek žinoma, jie
pirmieji atvyko į JAV. Jų vaikai –
Laura ir Gregas Džonsonai, Mikele ir
Deividas Vel kotai (gyveno New York),
Marija ir Bo bas Makortis.

Tokias žinias papasakojo teta Ro  -
mutė Lugauskaitė. Paskutinis Juo zo
laiškas gautas 1970 m. Lietuvoje
Teofilė-Lugauskaitė-Urma na vičienė,
Igno gyveno  Alytaus raj. Simno aps -
krities Buktininkų kaime.

Ką nors žinančius, prašau pa ra -
šyti el. pašto adresu dalekate@gmail.
com 

Dalytė Augaitė- Žilinskienė

Šeštadienį, sausio 22 d., 2 val. p. p.
maloniai kviečiame į susitikimą su

rašytoja 
Daiva Markelis.
Ji pristatys savo knygą

,,White Field, Black Sheep: A 
Lithuanian-American Life”

Susitikimas vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski

Rd., Chicago, IL 60629

Daiva Markelis augo Čikagos priemiestyje, pokario lietuvių imigrantų
šeimoje. Pasakodama apie savo gyvenimą, autorė tuo pačiu aprašo senojo ir
naujojo pasaulio konfliktą: senoji lietuvių inteligentų karta negali suprasti
amerikiečių kultūros, o Amerikoje gimęs lietuvių jaunimas žavisi barbėmis ir
komiksų knygutėmis.

Su humoru Daiva Markelis prisimena daugelį svarbių jos vaikystės ir
paauglystės akimirkų – nuo pirmosios komunijos iki ,,Twister” žaidimo. Taip
pat autorė rašo apie problemas, iškilusias įsijungiant į amerikiečių kultūrą:
šeimos ir lietuviškos bendruomenės lūkesčius, alkoholizmą ir depresiją, bega -
linę meilę mamai ir ginčus su ja. Rašytoja atkuria jausmingą paauglio pasaulį,
žiūri į jį per suaugusio žmogaus prizmę. 

Anot Mark Heineke, knygoje gausu jaudinančių ir graudžių atsiminimų iš
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Įėjimas – 5  dol. Daugiau informacijos tel. 773-582-6500.

Sausio 13-osios minėjimai

�2011 m. sausio 16 d., 12:30 val.
p. p. Amerikos lietuvių taryba ir JAV
LB Lemonto apylinkė rengia Sau sio
13-tosios įvykių paminėjimą Pasaulio
lietuvių centre, didžiojoje salėje. Mi -
nėjime dalyvaus šių skaudžių įvykių
dalyvis, Ri te rio kryžiaus kavalierius,
apdovanotas Lietuvos Vyčio Kryžiaus
ordinu, ka pitonas Andrius Linas Eiva
iš Wa shin gton, DC. Visuomenė nuo -
širdžiai kvie čiama dalyvauti ir pasi -
klausyti ka  pitono Andriaus Eivos pa -
sakojimo apie sausio 13-osios nakties
įvykius ir pa siruošimą saugoti Lie -
tuvos Seimo rū mus.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Brook lyn-Queens apylinkė ir Lie -
tuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas New York  maloniai kviečia
jus į Lietuvos Laisvės gynėjų dienos
20-mečio minėjimą 2011 m. sausio 16
d., sekmadienį, po 10 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčioje. Renginys vyks parapijos
salėje (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY 11211). Renginio metu bus
rodomas filmas „Sausio 13-oji”, kal -
bės Lietuvos ge neralinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas. 

��Laisvės gynėjų dienos – Sausio
13-osios – 20-ies metų sukaktis, bus
paminėta sekmadienį, sausio 16 d.,
Šv. Andriejaus bažnyčioje (Philadel -
phia), 10:30 val. r. šv. Mišių metu.
Mišias užsakė JAV LB Philadelphia
apylinkės valdyba. Visi kviečiami kuo
gausiau dalyvauti šv. Mišiose už Lie -
tuvos laisvės gynėjus.

��Sausio 13-osios  laisvės aukoms
pagerbti Toronto Lietuvių namuose,
2011 m. sausio 16 d., sekmadienį, 2

val. p. p. rengiamas  jubiliejinis semi-
naras ,,Europos Sąjungos ir Lietuvos
krizė, emigracija iš Lietuvos, lietuviai
imigrantai Kanadoje, ‘Lietuvių na -
mų’ ir kitų institucijų perspektyvos”.
Prelegentai:  prof. dr. Valdas Samonis,
Rimas Sonda, Nerijus Augu tis ir kiti. 

�Kviečiame į Lietuvių meno an -
samblio ,,Dainava” koncertą Sausio
13-tosios atminimui. Šiais metais
Lie  tuva ir pasaulis minės 20 metų
nuo šios istorinės datos. Koncertas,
,,Aukos dvasia” vyks sausio 23 d., 3
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo bažnyčioje (Marquette Park). Prog -
ramoje skambės Vidman to Bar tulio
,,Mišios”, anglų kompozi to riaus John
Rutter ,,Requiem”,  Vaclovo Au gus ti -
no ,,Taikos dvasia” bei kiti kū riniai. 

Vilniaus televizijos bokštas.


