
Roma (,,Vatikano radijas”) – Šio-
mis dienomis Romoje vykstančioje
Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo kunigų mari-
jonų generalinėje kapituloje išrink-
tas naujas kongregacijos vadovas. Ar-
timiausius šešerius metus – 2011–2017
metams – kongregacijai vadovaus Len-
kijos marijonų provincijos narys, 46
m. amžiaus kunigas Andrzej Paku-
la, pirmuosius įžadus davęs 1984 m.,
kunigo šventimus priėmęs 1991 m.

Marijonų kongregaciją XVII
amžiaus pabaigoje įkūrė palaimin-
tasis Stanislov Papczynski. XIX am-
žiuje carinėje Rusijos naikinant ka-
talikų vienuolynus, Marijonų kon-
gregacija buvo atsidūrusi ties išny-
kimo riba. Tačiau kaip tik tuo metu
į šią kongregaciją įstojo energingas
kunigas, būsimas arkivyskupas ir
palaimintasis Jurgis Matulaitis, ku-
rio atnaujinta Marijonų kongregaci-
ja greitai ėmė plėstis.

Naujausiais duomenimis, mari-
jonų visame pasaulyje yra 503, ku-
rių 3 yra vyskupai, 350 kunigų, 59
klierikai, 48 broliai, likusieji – novi-
cijai ir postulantai.

Marijonai savo namus ir misijas
turi dvidešimtyje šalių, veikia 9
provincijos ir vikariatai. Didžiausia

yra Lenkijos provincija, turinti 259
narius. Lietuvos provincijai pri-
klauso 16 narių.
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Vilnius (ELTA) – Vilniuje, paro-
dų ir kongresų centre ,,Litexpo”,
vasario 17 dieną prasidėjo keturias
dienas truksianti 12-oji tarptautinė
Vilniaus knygų mugė. Šių metų
mugėje pirmą kartą veiks Knygos
kino salė, kurioje mugės lankytojai
gali pamatyti naujausias literatūros
kūrinių ekranizacijas ir dokumen-

tinius filmus apie žymius rašytojus,
menininkus. Taip pat vyksta naujų
knygų pristatymai, susitikimai su
lietuvių ir užsienio rašytojais.

Penktadienį paskelbtos 2010-ųjų
Metų knygos vardą pelniusios kny-
gos. Jų rinkimai sulaukė didžiausio
skaičiaus balsuotojų – už Metų knygą
balsavo 17,900 skaitytojų.

Suaugusiųjų grupėje Metų kny-
gos vardą laimėjo Marcelijaus Mar-
tinaičio biografiniai užrašai ,,Mes
gyvenome”. Mažųjų skaitytojų valia
knygų vaikams grupėje nugalėtoja
tapo Rimanto Černiausko ,,Vaikai ir
vaiduokliai”. Paauglių grupėje Metų
knyga išrinkta Vytauto Račicko
,,Baltos durys”.

Bus naujai pašventinta Šv. Petro lietuvių
bažnyčia Boston mieste. 4 psl.

H. Clinton pabrėžė, kad vienintelis į aukšto lygio renginį Valstybės departamente, skir-
tą demokratijos sklaidai, pakviestas kitos šalies užsienio reikalų ministras A. Ažubalis
aktyviai prisidėjo užmezgant demokratinių šalių dialogą su pilietine visuomene.

JJAAVV  VVaallssttyybbėėss  ddeeppaarrttaammeennttoo nuotr.

Švenčiausiosios mergelės marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų generalinėje
kapituloje dalyvavę dalyviai. Naujas kongregacijos vadovas sėdi viduryje.

Washington, DC (LR ambasa-
dos Washington, DC info ) – Baigėsi
Lietuvos užsienio reikalų ministro
Audroniaus Ažubalio viešnagė Jung-
tinėse Valstijose. Ministras susitiki-
me su JAV Atstovų rūmų pirminin-
ku John Boehner, rūmų Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininke Ileana
Ros-Lehtinen ir kitais komiteto na-
riais aptarė Lietuvos ir JAV bendra-
darbiavimą tarptautinio saugumo
srityje. Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras pabrėžė, kad būtina išlaikyti
JAV dėmesį Europos saugumui. Pa-
sak jo, JAV buvimo Europoje užtikri-
nimas yra svarbi Europos saugumo
sąlyga. 

A. Ažubalis pažymėjo, kad būti-
na geriau derinti Lietuvos, JAV ir ki-
tų Vakarų valstybių pastangas stipri-
nant demokratiją Europos Sąjungos
rytinėje kaimynystėje ir padedant
šio regiono valstybėms greičiau su-
artėti su Europa.

Nukelta į 10 psl.

Išrinktas naujas marijonų kongregacijos vadovas



Lietuvoje artėja vasario 27-osios
rinkimai į miestų ir rajonų tarybas.
Pasklaidžius Vyriausiosios rinkimų
komisijos paskelbtus kandidatų į
savivaldybių tarybas duomenis, ma-
tyti, jog dauguma būsimų vietinės
valdžios atstovų – penktą dešimtį
įpusėję vyrai (moterų iš 17,000 – apie
7,000), turintys aukštąjį išsilavinimą
(60 proc.), vedę, iš užsienio kalbų
mokantys tik rusų, iš 17,000 nė 7,000
nekalba angliškai, kitų Europos Są-
jungos kalbų žinovų dar mažiau. Taip
pat svarbu paminėti, jog 300 iš
17,000 siekiančių valdžios yra mili-
jonieriai. Visiška dauguma šiųme-
tinių kandidatų yra politikos nau-
jokai, į valdžią einantys pirmą kartą.
Na, o žinant mūsų valdžios atstovų
pomėgį keliauti, neretai ir darbo me-
tu, pasidomėkime būsimų savivaldy-
bių vadovų pomėgiais. Pagal pa-
skelbtus duomenis, dauguma jų
mielai keliautų, penktadalis – spor-
tuotų, na, dar ir knygą kartas nuo
karto paskaitytų. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Vasario 16-oji –
tolima, bet
brangi data,

primenanti Lietuvos
valstybės atkūrimą ir
laisvo gyvenimo pra-
džią. Kasmet dėkoja-
me Dievui už laisvės
ir nepriklausomybės
dovaną, už tėvų na-
mus ir žmones, ku-
riuos vienija kalba, kultūra ir istorija. 

Dievo žodis mums priminė arką, kurioje Nojus su
šeima gelbėjosi nuo visą gyvybę žudančio tvano. Vieną
dieną Nojus pradžiugo, kai išleistas balandis parnešė
alyvų šakelę, liudijančią, kad tvano vandenys traukiasi,
ir jau skleidžiasi žaluma. 

Lietuva mums yra tarsi Nojaus arka, nešanti mus per
neramius istorijos vandenis. Išgyvenome pačius sun-
kiausius istorijos laikotarpius, kai reikėjo apginti teisę
laisviems gyventi prie Baltijos krantų. Mes ne tik iš-
likome gyvi, bet ir išsaugojome tikėjimą, kultūrą, kalbą
bei papročius. Šiandien kai kas suabejoja, ar ši arka
plaukia reikiama kryptimi, ar ji kartais neskęsta ir ar
nereikia bėgti iš jos, bandant išlikti gyviems. Kai kurie
net yra praradę tikėjimą Lietuva ir jos žmonėmis. Šis
praradimas panašus į tą, kurį išgyvena žmogus, per gam-
tos nelaimę praradęs namus ir savo artimuosius.

Evangelijos pasakojimas mums priminė audrą Ga-
lilėjos jūroje ir valtį su žvejais, kuriems grėsė didelis pa-
vojus. Jis buvo toks didelis, kad išsigandę mokiniai šau-
kė: „Mokytojau, gelbėk mus, nes žūvame!” Dievo žodis
mums papasakojo ne tik apie audrą ir mirtiną pavojų, bet
ir apie tai, kaip Jėzus nutildė audrą. Gerai, kad mokiniai
audros metu prisiminė, jog valtyje jie ne vieni – su jais
drauge plaukia Mokytojas, kurį visai neseniai Petras
buvo išpažinęs: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!”

Šiandien nesunkiai galima suprasti žmones, palie-
kančius Lietuvos laivelį. Natūralu, kad žmogus ieško ir
keliauja ten, kur tikisi, kad išsipildys jo viltys. Be Dievo,
be Kristaus šis Lietuvos laivelis niekuomet nebus saugus.
Visuomet atsiras žmonių, kurie sąmoningai ar gal nesą-
moningai jį skandins. Kartais mes patys skandiname jį,
skleisdami neviltį ir nesiryždami prisiimti atsakomybės
už dabartį. Tačiau su Kristumi galima ramiai pasitikėti,
jog pasieksime tikslą.

Plaukiantieji Nojaus arka matė tik tvano vandenis ir
tai juos gąsdino, bet drauge vertė su dėkingumu atsi-
gręžti į juos gelbstintį Dievą. Kai pagaliau žmonės galėjo
išlipti iš arkos, pirmasis jų rūpestis buvo pastatyti

aukurą ir paaukoti
auką Viešpačiui, pa-
dėjusiam jiems išsi-
gelbėti. O ką mes da-
rome? Ar ne per daž-
nai žvalgomės į ne-
ramius dabarties
vandenis ir gąsdi-
namės, kad ir mus
gali ištikti kokia
nors bėda? Toks el-

gesys iš esmės yra klaidingas. Reikia nuolat žvalgytis ne
į tamsą ir mirtį, bet į šviesą ir gyvenimą. Reikia ne gąs-
dintis mus supančios tamsos, bet į šią tamsą nešti šviesą.
Tai mūsų, į Dievą tikinčių žmonių misija. 

Jei mes šiandien tik dejuotume dėl esančios korupci-
jos ir mąstytume, kad kol reikalai nepasikeis į gera val-
džios viršūnėse, nieko gero nebus ir apačioje, toks mūsų
elgesys vestų į aklavietę ir tamsą. Tikintieji į Kristų yra
pašaukti ne keikti tamsą, bet nešti šviesą ir laiminti da-
rančius gera. Šitai turime daryti kasdien. Mums niekas
nekliudo daryti gera savo aplinkoje – šeimoje ir bendruo-
menėje. Tad darykime gera ir neškime viltį jos stoko-
jantiems. Tegu tai bus patys mažiausi geri darbai, bet jie
kurs Lietuvą. Iš mažų plytų pastatomi daugiaaukščiai
namai.

Pati gūdžiausia tamsa stoja tada, kai neturime į ką
atsiremti. Svarbiausia atrama yra Dievas, bet mes, tikin-
tieji, esame pašaukti būti atrama ir vieni kitiems. Tai
krikščioniško solidarumo pareiga. Todėl nepraleiskime
dienos, nepasakydami kitiems gera linkinčio žodžio, ne-
padrąsinę nusiminusio ir praradusio viltį, nepradžiuginę
kuo nors šalia mūsų esančio brolio ar sesers. Kasdienėje
maldoje linkėkime tėvynainiams neprarasti vilties, nepa-
mesti tikėjimo į Jėzų Kristų, kuris visuomet pasiruošęs
nuraminti blogio audrą, šėlstančią ne tik aplink mus, bet
ir mūsų širdyse. 

Vasario 16-oji žadina mūsų atsakomybę už Lietuvą ir
jos žmones. Už Lietuvą, kurios laisvė ir nepriklausomybė
aplaistyta savanorių ir partizanų krauju, už kurią sudė-
tos milžiniškos aukos.

(…)
Vasario 16-osios proga sveikinu visus, kurie, kaip tas

Nojaus arkos balandis, nešate alyvų šakelę – skleidžiate
aplink save gerumą, ramybę ir viltį. Susitelkę prie
Kristaus aukos altoriaus, maldoje prašykime Viešpatį
palaiminti mūsų darbus, siekius ir viltis. 

Homilija, pasakyta 2011 m. Vasario 16-ąją Kaune,
Kristaus Prisikėlimo šventovėje. 
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Redakcijos žodis

LLAAIIŠŠKKAAII  

UžSIEnIEčIAI LIETUvOS 
UnIvERSITETUOSE?

Su nuostaba perskaičiau š. m.
vasario 2 d. „Drauge” Delfi.lt žinutę
„Lietuvos universitetai privilioja vis
daugiau užsieniečių”. Nesuprantu,
kaip, pagal universitetų atstovus,
svetimšaliai studentai esą ne tik pa-
gerins studijų kokybę, bet ir papildys
universitetų biudžetą. Vien medici-
nos studijų šakas (medicina, farmaci-
ja ir odontologija) pasirinkusių sve-
timšalių studentų priskaitoma iki
400, ir tas skaičius vis auga. Dau-
giausiai jų atvyksta iš Izraelio, Li-
bano ir kitų kraštų.

Atrodo, kad tam tikra prasme
grįžtame į senus laikus. Remiantis
prof. Juozo Meškausko duomenimis
jo knygoje „Lietuvos medicinos isto-
rija”, Lietuva, anais laikais ruošiant
lietuvius medicinos gydytojus, darė
tik labai nedidelę, bet vis dėlto šiokią
tokią pažangą. Jei 1922 m. Lietuvos
universitete mediciną studijavo vos
33,3 proc. lietuvių, nepriklausomybės
sutemose (1938 m.) lietuvių nuošim-
tis pakilo iki 51,5 proc. Beveik visi
kiti studentai buvo žydai, turbūt Lie-
tuvos piliečiai. Šiandien gydytojus
ruošiame jau Izraeliui, nebent baigę
mokslus naujieji gydytojai nutarė
pasilikti Lietuvoje.

Gal ir ne be reikalo Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto prorekto-

rius Renaldas Jurkevičius taip stro-
piai verbuoja svetimšalius studentus,
galvodamas, kad tai pakels studijų
kokybę, nes, jo nuomone, užsienio
studentai yra reiklesni ir smalsesni.
Džiaugiasi prorektorius ir iš tų stu-
dentų gaunamomis milijoninėmis
įplaukomis.

Kad tokiu būdu lietuvių kalba iš
auditorijų bus pamažu išstumiama,
prorektoriui nerūpi. Aukštųjų mo-
kyklų koridoriuose girdėsime anglų
ir rusų kalbas. Patenkinti bus ir Lie-
tuvos Vyriausybės remiami, man
sunkiai suprantamos „Globalinės
Lietuvos” entuziastingi kūrėjai. Eko-
nominė gerovė gal ir kils, bet globali-
zacijos sąlygomis po visą pasaulį iš-
barstę lietuvių jaunuomenę ir į Lie-
tuvą pritraukę svetimšalius, ar galė-
sime nerausdami tvirtinti, kad taip
išlaikome tautos savitumą?

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

,,DRAUgAS” – DAR 
vIEnERIEmS mETAmS

Galvoju, kad esu viena iš to
nedidelio trečiabangių būrelio, kuris
jau keletą metų prenumeruoja ,,Drau-
gą’’. Man daug kas jame įdomu, nors
dažnai tą pačią informaciją gaunu ir
iš interneto, ir iš kitų laikraščių. Vis
dėlto ,,Draugo’’ neatsisakiau, o ir pati

dažnai jame pasidalinu, kuo gyvena-
me Čikagos lituanistinėje mokykloje
ar Vėjų miesto lietuviškoje salelėje. 

Mano „Draugo’’ prenumerata
baigiasi vasario 14 dieną. Šį kartą
galvojau, ar verta man jį dar viene-
riems metams užsisakyti. Bet Dalios
Cidzikaitės vedamasis (,,Draugas’’,
2011 m. vasario 10 d.) įkvėpė vilties,
kad verta. Nes įdomu bus laukti per-
mainų, kurių taip reikia. Laukiu ir
internetinio puslapio atgimimo, nes
taip norėčiau jį pasiūlyti visiems po
pasaulį išsibarsčiusiems kolegoms ir
draugams, bet tai darau labai retai,
nes negalvoju, kad jis su dabarti-
niu ,,rūbu’’ ką nors sudomintų.

Audronė Sidaugienė
Oak Forest, IL

DETROIT TURI SAvO 
DIEnRAŠčIUS 

2011 m. sausio 15 d. „Draugo”
„Leidėjo žodyje” apie tridienį „Drau-
gą” įsivėlė neteisingas komentaras,
kad Detroitas iš viso liko be savo
dienraščio. Du seniai leidžiami, Det-
roit miestui ir jo apylinkėms skirti
laikraščiai gyvuoja. Tai – „Detroit
News” ir „Detroit Free Press”, išeinan-
tys kasdien ir pristatomi į namus.

B. Astašaitis
Troy, MI
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Š.m., vasario 12 dienos laidoje
,,Irish Times” rašo, kad Prancūzijos
prezidentas Nicolas Sarkozy, nusivy-
lęs daugiakultūriškumo nesėkme,
kritikuoja musulmonų demonstra-
tyvias maldas krašto miestų gatvėse.
,,Tai nesėkmė! Visose mūsų demok-
ratijose mes per daug sielojamės nau-
jai atvykusiais ir nepakankamai
rūpinamės dėl juos priimančio kraš-
to tapatybės”,  – teigė jis vienoje tele-
vizijos laidoje. Jo manymu, ,,Musul-
monai gali išpažinti savo religiją kaip
ir visi kiti, bet tai turi būti prancū-
ziškas islamas, o ne tik islamas
Prancūzijoje.” Pernai metais Pran-
cūzijos prezidentas sulaužė politinę
tylą, susiedamas  imigraciją su nusi-
kaltimais.

Prez. Sarkozy drąsus pareiški-
mas yra labai artimas Didžiosios Bri-
tanijos premjero David Cameron dau-
giakultūriškumo pasmerkimui, vie-
šai išsakytam vasario 5 d. įvykusioje
Saugumo konferencijoje Munchen,
Vokietijoje. Ten jis sakė, kad daug
britų musulmonų yra apimti smurtu
pagrįstos ideologijos, kadangi jie
nieko patrauklaus, padedančio for-
muoti jų tapatybę gyvenamajame
krašte nemato. Jis skatino ryžtin-
gesnį, ,,raumeningą liberalizmą”,
kur būtų aktyviai skatinami lygios
teisės, teisėsauga, žodžio laisvė ir de-
mokratija. Jo pranešimą konferenci-
joje taip pat girdėjo Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel, neseniai pati pri-
pažinusi jos krašte pastebimas dau-
giakultūriškumo nesėkmes.

Tokie valstybių vadovų pareiški-
mai buvo tarsi akmens metimas į šir-
šių lizdą, susilaukęs didelio musul-
monų pasipiktinimo ir protesto. Kaip
tik maždaug tuo pat metu vyko taip
vadinamos ,,laisvės demonstracijos”
Egipto sostinėje, pasibaigusios Egip-
to prezidento atsistatydinimu. Iš tik-
rųjų su atsistatydinimu prasideda ar

netrukus prasidės nauja musulmonų
gadynė, skatinanti besiplečiančią
musulmonų įtaką Vakarų Europoje
ir kitur. 

Noriu sugrįžti į Ameriką ir pako-
mentuoti čia pamažu, bet jau kuris
laikas vis didėjantį daugiakultūriš-
kumą. Vienas žodynas daugiakultū-
riškumo sąvoką aptaria kaip prak-
tiką, kuri pabrėžia lygias visų kultū-
rinių visuomenės grupių teises ten-
kinti savo poreikius ir gauti para-
mos juos tenkinant. Taip pat tiki-
masi, kad įvairios, kultūriniu požiū-
riu savitos grupės gali skirtis, tačiau
jos turėtų likti sudėtine ir neatskiria-
ma bendros kultūros dalimi. Kaip jau
minėjau, ne visada šį norą įvairiose
valstybėse pavyksta sklandžiai įgy-
vendinti.

Buvo laikai, kai Amerika su tam
tikru pasididžiavimu laikė save imi-
grantų šalimi, tautybių tirpimo ka-
tilu. Buvo tikimasi ir skatinama, kad
visi nauji atvykėliai savanoriškai
šoktų į tą patį katilą ir su laiku taptų
tikrais amerikiečiais. Tokią Ameriką
aš radau atvykęs 1950 metais. Buvo
spaudimas išmokti kalbą, įsitraukti į
krašto gyvenimą, pasisavinti jo pa-
pročius ir užmiršti savo praeitį, ne-
svarbu, kiek patraukli ar vertinga ji
buvo. Mes, naujai atvykę, ieškojome
užuovėjos lietuviškame gete. Tik su
pilietinių teisių sąjūdžiu, išplitusiu
1960-ame dešimtmetyje, buvo rim-
čiau pasipriešinta spaudimui suame-
rikonėti, visiems tapti vienodais –

nutautėti. Juodosios rasės vadovau-
jamas pilietinių teisių sąjūdis kraš-
tui skelbė, kad ,,Juoda yra gražu!”
(,,Black is beautiful!”). Kai kurie gal
atsimename tas dienas, kai buvo ma-
dingos sagutės su ,,Black Power”,
,,Chicano Power” ir kitais šūkiais.
Dar ir dabar savo raštinėje turiu
sagutę, kur pasauliui skelbiama apie
,,Lietuvių jėgą” (,,Lithuanian Po-
wer”). 

Pamažu ,,tirpdančio katilo” įvaiz-
dį pakeitė salotų dubuo. Buvo pradė-
ta kalbėti apie tautinę, rasinę ir kul-
tūrinę įvairovę, o ne kažkokį tirpalą.
Tame salotų puode buvo vietos ir
pomidorams, ir ridikėliams, ir salo-
toms, ir svogūnams, ir agurkams. Vi-
sos šios daržovės, neprarasdamos
savo ypatybių, papildė ir paįvairino
patį patiekalą. Sekė tautybių ir rasi-
nių mažumų atgimimas, tiesiog di-
džiavimasis savo kilme. Tai truko
apie trisdešimt metų, iki pašlijo Ame-
rikos valstybės sienų saugumas ir į
kraštą padidėjusiu greičiu ėmė verž-
tis imigrantai, dauguma jų – nelega-
liai iš Meksikos. Susirūpinta tokiu
antplūdžiu ir imta reikalauti dides-
nės sienų priežiūros. Teroristiniai
veiksmai, nukreipti prieš Ameriką,
tą susirūpinimą padidino dar labiau,
tuo pačiu sukeldami įtarumą visais
imigrantais.

Padidėjo balsų, sakančių, kad
Amerika per atlaidžiai žiūri į viso-
kius nelegalus, kurie krašte nusi-
kalsta ir didina išlaidas, reikalingas

jų sveikatos priežiūrai, švietimui ir
labdarai. Negana to, įžiūrima, dažnai
su pagrindu, kad naujieji imigrantai
neskuba pritapti prie naujos kultū-
ros ir spiečiasi apie savo kilmės anks-
tyvesnių imigrantų telkinius. Kai
kur net reikalaujama, kad esama
tvarka būtų pakeista tam, kad galėtų
patenkinti nelegalių žmonių porei-
kius jiems palankiomis sąlygomis,
įskaitant patarnavimus jų gimtąja
kalba.

Gana populiarus spaudos komen-
tatorius Cal Thomas, pasinaudoda-
mas Sarkozy ir Cameron kritiškais
komentarais, kategoriškai pasisakė
prieš daugiakultūriškumą. Jo many-
mu, Didžioji Britanija, Prancūzija ir
Vokietija praranda savo valstybinę
tapatybę ir tampa musulmonų apgy-
ventomis kolonijomis. Jis sako, kad
Amerikai dar nevėlu tą antpūdį su-
stabdyti arba nors jį sulėtinti. Reikia
vadovų, kurie šviesiai tiesiai norin-
tiems atvykti į Ameriką pasakytų,
kad jie turi atvykti legaliai ir noriai
taptų jos piliečiais, be jokių įsiparei-
gojimų savo kilmės kraštui ir be jo-
kių dvejonių tapti ištikimais Ameri-
kai. 

Nors niekam per daug nerūpi
lietuviai imigrantai, visi imigrantai
patenka po įtarumo skraiste. Įtarti-
nais lieka ir tie, kurie yra legalūs ir
savanoriškai skuba pritapti prie nau-
jojo krašto gyvenimo bei jo kultūros.
Visi šie veiksniai spartina tautinę
asimiliaciją – procesą, kada tarp kitų
tautybių gyvenančios tautinės gru-
pės nustoja savo ,,tautinio veido” –
nutautėja, prilygsta toms tautinėms
grupėms, su kuriomis susimaišo ir
jose pradingsta.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Vėl gyvenimas Lietuvoje šiugž-
da, o TV laidose šypsosi daug
veidų. (Tiesa, ten ir vienas į

kitą pirštais rodo.) Žinoma, nuobo-
dulį išsklaido gandai su melu ir be
melo. Mat atūžė savivaldybių rinki-
mai – lyg kokie atlaidai. Tai žmonių
vertinimas, draugų rūšiavimas ir
netolimos savos ateities numatymas.
Išrinktieji kalbės tavo žodžiu, pla-
nuos tavo vardu, skirstys tavo ran-
komis pinigus. Mieste gal kelis mili-
jonus duos ne meno muziejui, apylin-
kėje asfaltuos kelius į giminių sody-
bas. Taigi: kas juokdarys, kas sava-
naudis, kas rimtas darbininkas, už
ką atiduoti balsą?

Ar ir savivaldybių rinkimus už-
gožia partijos? Kiek, pavyzdžiui,
Seirijuose yra susigaudančių konser-
vatorių, ištikimų socialdemokratų,
už laisvę besiaukojančių liberalų?
Turbūt galima tvirtinti, kad ten, kaip
ir panašiose vietovėse, TVARKOS ir
TEISINGUMO pasekėjai ima viršų.
Žinoma, ne seiminės TIT narsuoliai,
bet TVARKOS ir TEISINGUMO iešką
piliečiai. Todėl džiugu, kad doras,
protingas, sąžiningas darbuotojas,
kandidatuojąs savivaldybių rinki-
muose, neturi būti įvilktas į parti-
nius marškinius. Aišku, didesniuose
miestuose yra nemaži partiniai le-
gionai su jų atamanais. Ten vadžias
ir valdžias pasiima apsukriausi poli-
tiniai mechanikai, ne visada patys
tvarkingiausi ir teisingiausi. Gaila,
kad atpažinimui, ką savyje slepia

kandidatas, reikia rentgeniškų akių,
nors pareigas atlikę išrinktieji nebus
vertinami pagal jų garbės kaspinė-
lius, praturtėjimą, giminėlių ir drau-
gų pamaloninimą, bet pagal jų pas-
tangas TVARKAI ir TEISINGUMUI.

Balsuotojo žodžiu kalba, jo įga-
liojimus vykdo ir Seimo nariai. Ne-
paprastos svarbos ir pasitikėjimo
įgaliojimai! Tad Seimo atstovai, ti-
kėtina, galvoja subrendusių, išma-
nančių mintimis, gyvenimą stebi ir
mato blaiviais žvilgsniais. Ir pasi-
ruošimas jų turi būti tinkamas. Juk
siuvėjui staliaus darbo nepatikima,
langų įstiklinimui kalvis su kūjais
nekviečiamas.

Šias sąlygas Lietuvos Seimai tur-
būt patenkindavo. Žinoma, būdavo
drąsuolių ir šiaip linksmų lengva-
būdžių – kandidatuosiu, gal išrinks,
tada pagyvensiu, gal net pasipelny-
siu. Kandidatuodavo, būdavo iš-
renkami, pasipelnydavo. Kodėl parti-
jos šiuos vėjavaikiškus augintinius
remdavo ir nesistengdavo Seimo
darbų apginti nuo Pupų Dėdės sti-
liaus?

Yra mėgstama Seimą puldinėti,
apie jį skleisti įvairius gandus. Pi-
liečiai išsirenka savo atstovus ir tuo-
jau iš jų šaiposi... Bet kai išrinktieji
posėdžiuose kalba tik apie ministrų
keitimus, vienas kitam priekaištau-
ja, vyriausybę gnaibo, o rūpesčio
energetika, dirvonų panaudojimu,
grobstytojų gaudymu nerodo, ar jie
yra Seimo nariai, ar plepiai turguje?

Nenuostabu, jei Seimo sprendi-
muose pasitaiko netyčinių klaidų.
Bet kai vežimas kreipiamas į specia-
lių interesų daržines, tenka suklusti.
Todėl gąsdina iš „Lietuvos žinių”
perspausdintame Br. Genzelio straips-
nyje („Visas garas švilpukui”, „Drau-
gas”, 2011 m. sausio 6 d.) išsakyta
pastaba, kad seimūnai pamiršę jiems
suteiktas teises, o pats Seimas neži-
nąs savo kelio. „Seimas priėmė skan-
dalingiausią tautos pratinimo prie
girtavimo įstatymą.”

Ar Seimas iki šiol nesupranta
alkoholio pasekmių Lietuvoje? Pir-
mumas alkoholio prekybai ir pra-
monei, bet ne valstybės gerovei? Tai
atstovų sąmoningumas ir sąžinė?

Laimė, kad šiuos sprendimus vetavo
Prezidentė.

Štai vienas Seimo vėjavaikišku-
mo pavyzdys, vykęs Kūčių išvaka-
rėse, popietiniame posėdyje. Pagal
posėdžio stenogramą (T. Gruodžio
straipsnis, Bernardinai.lt 2010 m.
gruodžio 28 d.) buvo svarstomas po-
žiūris į  Baltarusijoje įvykusius pre-
zidento rinkimus. Socialdemokratai
nenorėję šiuo klausimu jokios rezo-
liucijos ir stengęsi posėdį baigti. Tad
pasielgta tarsi ganykloje!

Pirmininkei vos atidarius posė-
dį, A. Sysas siūlo jį atidėti iki pava-
sario sesijos. Tuojau po jo prabyla B.
Bradauskas: „Dėl vedimo tvarkos.
Gerbiamoji Pirmininke, aš siūlau
dabar visiems sugiedoti himną, tuo
baigti šios dienos posėdį, kad gražiai
prieš Kalėdas, prieš Naujuosius
metus išsiskirstytume. Tie, kurie pri-
taria, prašau mano pasiūlymui pri-
tarti. Lietuva, tėvyne mūsų...” – ir B.
Bradauskas pradėjo giedoti. Kilo
triukšmas, juk posėdį uždaryti, him-
ną giedoti gali kviesti tik pirminin-
kė, bet ne kvapelį skleidžiąs koks
nors narys. (B. Bradauskas balsavo
už alkoholio atpiginimą.)

Kodėl Seime prireikė tokio pi-
gaus mosto? Trokštame, kad jų ne-
būtų. Jie trukdo Lietuvai sparčiai
keliauti ateitin.

Vytautas Volertas – inžinierius,
matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB
narys. 2000 metais apdovanotas JAV

Kas įgalioja, kas 
vykdo?
VYTAUTAS VOLERTAS

Užtemimas ar 
saulėlydis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

www.draugas.org
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Artėja Lietuvių Fondo (LF)
metinis susirinkimas bei kelių
naujų tarybos narių rinkimai.
Įdomu, kokie yra LF užsimoji-
mai šiems metams? Rūpi ir nu-
matomi planai. Ta proga kalbi-
name LF tarybos pirmininką
Rimantą Griškelį.

– Visi mėginame metų pradžio-
je atsigręžti į praėjusius metus,
apžvelgti atliktus darbus ir suda-
ryti planus naujiesiems metams.
Kas, Jūsų nuomone, buvo atminti-
na, kas pasisekė praeitais metais?
Kas taisytina? Kokie svarbiausi
nauji planai ir užsimojimai laukia
LF šiais 2011 metais? 

– Praėjusieji metai buvo atminti-
ni tuo, kad neiškilo jokių ypatingų
problemų, o santykiai su mūsų pla-
čiąja visuomene, atrodo, yra labai
gražūs ir prasmingi. Vis dar rūpina-
mės dėl ekonominės padėties, kuri
turi itin daug įtakos mūsų sukaup-
tam kapitalui. Vyksta svarbios per-
mainos tarybos sudėtyje: LF pradi-
ninkų gretos retėja, tad stengiamės
pritraukti tarybos narių iš jaunesnės
kartos, kurie suprastų Fondo užduo-
tį, domėtųsi ir aktyviai veiktų išlai-
kant lietuvišką kultūrą, kurie rūpin-
tųsi lietuviškos dvasios puoselėjimu
ypač čia, išeivijoje. Todėl, kiek ga-
lime, siekiame remti švietimą, jauni-
mo organizacijų veiklą, studentus,
dalyvauti jų renginiuose. Jeigu ir yra
vienas, svarbiausias ir, sakyčiau,
sunkiausias uždavinys, tai – kaip
prasmingai pasiekti mūsų po 1991
metų atvykusią kartą, kuri taip sun-
kiai įsilieja į ilgametės išeivijos gre-
tas. Tai labai sudėtingas atvejis, ku-
rio per dieną ar dvi tikrai neišsprę-
sime.

– Už keturių mėnesių, 2011 m.
gegužės 7 d., Pasaulio lietuvių cen-
tre įvyks LF metinis susirinkimas.
Fondo nariai ir visuomenė, kuri
skaito lietuvišką spaudą ir domisi
lietuviška kultūrine bei švietėjiš-
ka veikla, norėtų sužinoti, kiek
paramos tai veiklai gali tikėtis iš
LF šiais metais? 

– 2010 m. gruodžio mėn. įvyku-
siame LF tarybos posėdyje buvo nu-
spręsta 2011 m. paskirti iki 400,000.00
dol. švietimui, jaunimo organizaci-
joms, stipendijoms, spaudai bei ki-
tiems projektams, maždaug tokiu,

kaip čia išvardijau eiliškumu. Jau
treti metai iš eilės kaip skiriama to-
kia suma – kiek mažesnė nei ankstes-
niais metais, atsižvelgiant į dabar-
tinę LF kapitalo padėtį.

– Prašant paramos, LF turi nu-
statytas taisykles, ypač svarbios
yra datos prašymams teikti, bū-
tent – kovo 15 d. stipendijoms, ba-
landžio 15 d. kultūrinės bei švie-
tėjiškos veiklos paramai gauti.
Kokia yra procedūra, kreipiantis į
LF dėl paramos? Taip pat gal galė-
tumėte daugiau papasakoti apie
atskirus stipendijų fondus, kurie
remia tam tikras studijų kryptis? 

– Procedūra prasideda su prašy-
mo pristatymu. LF tinklalapyje yra
viskas aiškiai išdėstyta, būtina atsi-
žvelgti į gaires, pagal kurias vertina-
mi prašymai.  Pelno skirstymo komi-
tetas (PSK), kurį sudaro šeši LF na-
riai – po tris iš LF tarybos ir JAV LB,
– surenka visus prašymus ir, vado-
vaudamasis labai  konkrečia ir visais
atvejais vienoda procedūra, įvertina
kiekvieną prašymą ir balsuoja, ar pa-
remti ir, jei taip, kokia suma.

Yra ir atskira LF PSK Stipendijų
pakomisė, kuri peržiūri visus stipen-
dijų prašymus. Parama stipendijoms
teikiama iš atskirų fondelių, esančių
LF kapitalo sudėtyje. Tai atskiri,
pavienių asmenų su konkrečiomis
nuorodomis įsteigti fondai mokslo,
skirti meno ar muzikos šakas studi-
juojančius finansiškai paremti. To-
kie fondeliai sudaro apie ketvirtadalį
viso LF kapitalo, tad  kiekvienais me-
tais proporcingai skiriame nustatytą
paramą. 

– LF yra sukaupęs keliolika
milijonų dolerių remti lietuvišką
veiklą. Kaip LF išgyvena šio meto
ekonominę krizę? Ar atsigauna in-
vesticinis kapitalas po biržos nuo-
smukio, patirto prieš dvejus me-
tus? Ar padaryti reikalingi pakei-
timai LF investavime, kurie padė-
tų LF išgyventi ekonominių krizių
akivaizdoje dabar ir ateityje? 

– Gal svarbiausias sprendimas,
kurį LF padarė, įvyko prieš 3–4 me-
tus, kai dar nesijautė nei ekonominė
krizė, nei pavojus investicijoms. Visi
džiaugėsi gražiu gyvenimu ir gerove.
Tačiau mes jutome, kad LF kapitalas
neauga, kiek turėtų, pagal visus ro-
diklius. Todėl iš pagrindų pakeitėme
visą investicijų tvarką, pasamdę
,,Smith Barney” patarėjus. LF Finan-
sų komitetas dabar su jais palaiko

glaudžius ryšius ir atidžiai seka
investicijų padėtį. Nustatyta investi-
cijų strategija yra konservatyvi,
kuria remiantis viskas yra atidžiai
tvarkoma.

Vargiai kam nepakenkė nenu-
matytas ir bauginantis 2008-ųjų nuo-
smukis, kuris vienu metu, atrodė, ga-
li parklupdyti net viso pasaulio eko-
nomiką. Tačiau nuo 2009 m. kovo mėn.
viskas pakrypo į gerąją pusę. To nuo-
smukio metu LF kapitalas sumažėjo
tik apie 30 proc., kai tuo tarpu birža

nukrito daugiau negu per pusę. Iki
šiol esame atgavę daugiau negu pu-
sę po nuosmukio prarastų pinigų,
tačiau reikia prisiminti, kad per tą
patį laiką paskyrėme daugiau nei
1,400.000 dol. paramai. Be to, būtu-
mėme beveik grįžę į ten, kur buvome
2008 m. Džiaugiamės, kad net per tokį
sunkų laikotarpį LF nenustojo remti
lietuviškos veiklos.

– Kokie yra sunkiausi ir dau-
giausia galvosūkių keliantys LF
darbai? 

– Minėjau, kad retėja mūsų pra-
dininkų gretos. Taip pat retėja ir mū-
sų stambesnių rėmėjų skaičius. LF
atsistojo ant kojų dėka visų tų, kurie
matė prasmę ir jautė pareigą kažką
daryti, gelbstint lietuvybės išlaiky-
mą už tėvynės ribų. Ta mintis degė jų
širdyse, ir jie dėjo visas jėgas to siek-
dami. Šiais laikais matome, kad, pra-
ėjus 60 metų, ne visi panašiai galvoja,
kitur skiria savo jėgas, kitiems tiks-
lams aukoja laiką ir lėšas. Taigi LF
turi labiau verstis iš investicinio pel-

no negu aukų, o tai yra labai sunku. 
2012 m. kovo mėn. 14 d. LF švęs

savo 50 metų gyvavimo sukaktį. Tai –
neeilinė sukaktis. Pagrindinis galvo-
sūkis yra, kaip užtikrinti, kad atei-
nantys 50 metų būtų tokie pat pelnin-
gi ir reikšmingi mūsų lietuviškai vi-
suomenei.

Nuoširdžiai dėkoju už progą pa-
sidalinti mintimis. Vadovauti LF
man yra garbė ir malonumas, o ne
darbas. Esu dėkingas, kad galiu bent
kiek prisidėti prie šios labai svarbios
organizacijos ir lietuvybės išlaikymo
darbų.

Kadangi kovo 15 d. bus paskutinė
diena įteikti prašymus stipendijai
gauti, norintys geriau susipažinti su
įvairiomis LF stipendijų paskirtimis
gali apsilankyti LF tinklalapyje
(www.lithuanianfoundation.org).
Paspaudus ,,Stipendijos”, rasite pra-
eitais metais paskirtų arti 80 ,,Sti-
pendijų specialios paskirties” ir  dau-
giau nei 20 ,,Specialios paskirties
fondų projektams parama” sąrašus.
Štai keletas pavyzdžių iš specialios
paskirties stipendijų fondų sąrašo:
Stipendijos ir parama nepasiturin-
tiems arba gerai studijuojantiems
lietuvių kilmės studentams; Lietuvos
studentams, studijuojantiems muzi-
ką ar meną JAV; Lietuvių kilmės stu-
dentams, studijuojantiems lietuvių
kalbą ar istoriją, arba asmeniui, ra-
šančiam knygą apie Lietuvos istoriją;
Lietuvių kilmės studentams, studi-
juojantiems medicinos srityje; Lie-
tuvių kalbos skleidimui arba tiks-
liųjų mokslų studentams Lietuvos
universitetuose; Lietuvių kilmės stu-
dentams, studijuojantiems inžineri-
ją, arba projektams, kurie paremia
inžinerijos mokslus; Lituanistinius
mokslus (kalbą, istoriją, tautosaką ir
pan.) studijuojantiems studentams
arba tyrimo darbams šiose srityse
aukštojo mokslo įstaigose ir t. t.

LF yra išeivijos organizacija, pir-
menybę teikianti studentams, studi-
juojantiems už Lietuvos ribų. Tačiau
kai kurie LF nariai yra įsteigę spe-
cialius fondus, remiančius tam tik-
ras studijų sritis pačioje Lietuvoje.

– Dėkoju už pokalbį ir linkiu
sėkmingų metų. 

Kalbino Dalė Lukienė

Dalė Lukienė – Lietuvių Fondo
tarybos narė, JAV LB VP archyvų
reikalams.

Lietuvių Fondas 2011 metais

LF tarybos pirmininkas 
Rimantas Griškelis

Pasikalbėjimas su LF tarybos pirmininku Rimantu Griškeliu

Bus naujai pašventinta Šv. Petro bažnyčia

Šių metų kovo 27 d. 9 val. r. vys-
kupas Robertas Hennessey Šv. Petro
lietuvių bažnyčioje Boston mieste
atnašaus šv. Mišias. Jų metu jis pa-
šventins bažnyčią ir naująjį Vieš-
paties apreiškimo Marijai skirtą vit-
ražą.

Šį vitražą gaisrininkai turėjo
sudaužyti, 2009 m. gruodžio mėnesį
bažnyčioje kilus gaisrui. Visus metus
prižiūrint klebonui Steponui Žukui
bei parapijos tarybos nariui Gintarui
Čepui, bažnyčia buvo taisoma, naujai
dažoma, galop – įstatytas naujas vit-
ražas. Po remonto bažnyčia atrodo

lyg naujai pastatyta. Todėl parapi-
jiečiai nutarė bažnyčią ir vėl pa-
šventinti.

Nors vysk. Hennessey Mišias
atnašaus angliškai, vienos maldos ir
vieni skaitiniai bus sakomi ir skai-
tomi lietuviškai. Parapijos choras,
vadovaujamas Daivos Navickienės, ir
,,Jaunų širdžių’’ ansamblis, vadovau-
jamas Rimos Girniuvienės, giedos
lietuviškas giesmes. Vysk. Hennes-
sey labai džiaugiasi parapijos lietu-
viškumu ir skatina parapijiečius ne-
užmiršti savo kultūros.

Šv. Petro parapijiečiai didžiuo-
jasi savo gražia bažnyčia, kurią prieš
daugiau negu 100 metų savo ranko-

mis pastatė paprasti lietuviai darbi-
ninkai. Iš naujo šventinant bažnyčią,
jie prisimins ir savo pirmtakus, ku-
rie tiek rūpinosi ir vargo, kad lietu-
viai galėtų šlovinti Dievą savo gimtą-
ja kalba, ir kviečia plačiąją lietuvių
bendruomenę kartu dalyvauti šv. Mi-
šiose ir puotoje po apeigų.

Mirga Girniuvienė – mokytoja,
knygų autorė, JAV LB Švietimo tary-
bos narė, ALK’os vadovė.

Naujasis Apreiškimo vitražas gražiai dera
su senaisiais.

KKlleebb..  SStteeppoonnoo  ŽŽuukkoo  nuotr.

MIRGA GIRNIUVIENĖ
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Mokytojai dalijosi vertinga patirtimi
Kasmetinė Vakarinio pakraščio lit. mokyklų mokytojų konferencija 

California lituanistinių mokyk-
lų pedagogai 2011-uosius me-
tus pradėjo mokytojų konfe-

rencija Los Angeles mieste. Sausio 23
d. Los Angeles Tautiniuose namuose
įvykusi kasmetinė Vakarinio pa-
kraščio lituanistinių mokyklų moky-
tojų konferencija pritraukė per dvi-
dešimt dalyvių net iš keturių skir-
tingų California lituanistinių mo-
kyklų. Konferencijai, kuri prieš de-
šimt metų buvo pradėta rengti nu-
sipelniusios švietėjo premijos laurea-
tės, buvusios JAV LB Švietimo tary-
bos vadovės, mokytojos Dalilės Poli-
kaitienės pastangomis, vadovavo
renginio organizatorė, Šv. Kazimiero
šeštadieninės mokyklos direktorė
Marytė Newsom. 

Į konferenciją, kurioje dalyvavo
dauguma Los Angeles Šv. Kazimiero
šeštadieninės mokyklos mokytojų ir
padėdėjų, atvyko mokytojų ir iš  kitų
California miestų. Vilma Remeikaitė-
McDaniels atstovavo jau antrus me-
tus veikiančiai, mokančiai dvidešimt
vaikų Orange County mokyklėlei. Iš
San Diego atvyko Bernardo Brazdžio-
nio mokyklos vadovė Dalytė Lovett.
Žymaus poeto anūkė jau dešimt metų
sėkmingai vadovauja penkiolika lie-
tuviukų iki penktos klasės ugdančiai
mokyklėlei. Šiaurės California atsto-
vavo San Francisco įsikūrusios lietu-
viškos mokyklos ,,Genys” mokytoja
Rozana Šleževičiūtė. Prieš penkerius
metus įkurtoje mokykloje mokosi
dešimt lietuvių vaikų. Šioje mokyk-
loje vyksta ir pamokos suaugusiems,
kurie mokosi arba tobulina savo lie-
tuvių kalbos žinias.

Konferencijoje viešėjo ir prane-
šimą skaitė Western State College of
Colorado dėstytoja, specialiojo ugdy-
mo pedagogikos magistrė, kilusi iš
Čikagos Monika Gylytė-Žukauskie-
nė. Diplomuota logopedė, dirbusi su
vaikais, turinčiais autizmą ir elgesio
sutrikimų, ir stažavosi vaiko raidos
centre Vilniuje, skaitė pranešimą
tema ,,Įvairūs vaikų sutrikimai ir
dėstymo patarimai”. Pranešėja dis-
kutavo su konferencijos dalyvėmis
apie vaikus su specialiais poreikiais,
kalbėjo apie problemas, dirbant su
mokiniais, turinčiais elgesio sutri-
kimų, itin vaizdžiai ir išradingai pa-
rodė, kaip patraukti mokinių dėmesį
pamokoje. Dalyvės dalijosi su kole-
gėmis, kokias strategijas jos naudo-
ja savo pamokose, pasirėmusios
,,Think-Pair-Share” (pamąstyk-susi-
poruok-diskutuok) metodu.

Šeštus metus Los Angeles mo-
kykloje dirbanti pradinių klasių mo-
kytoja iš Lietuvos Vitalija Virbu-
kienė kalbėjo apie pamokos plano
svarbą, pateikė originalių mokymo
metodų ir priemonių pavyzdžių ir pa-
kvietė konferencijos dalyves gru-
pelėse sukurti bent dvi pavyzdines
kalbos pamokas. Visoms mokytojų
grupėms teko pristatyti savo suma-
nymus ir paaiškinti savo kolegėms,
kaip jos įgyvendintų savo pamokų
planus.

Los Angeles lietuvių mokyklos
šokių ir dainavimo mokytoja Dan-

guolė Razutytė-Varnienė papasakojo,
kaip sukurti metų planą ir vaizdin-
gai parodė, kaip į kasdienę pamoką
įtraukti metų laikus, šventes, raides
ir įvairius lietuviškus simbolius. Di-
delę patirtį turinti, amerikietiškose
mokyklose dirbusi pedagogė pasiūlė
kiekvienai mokytojai atsinešti į savo
pamokas po ,,lietuvišką lagaminą”,
pilną įvairios vaizdinės atributikos,
priemonių, kurios padeda įsidėmėti
tam tikrus Lietuvos įvykius, datas,
istorijas ir kitas žinias.

Los Angeles Šv. Kazimiero šešta-
dieninės mokyklos direktorė M.
Newsom pasidalijo savo įspūdžiais,
parsivežtais iš Lietuvos Respublikos
Užsienio reikalų ministerijos (URM)
surengto lituanistinių mokyklų ren-
ginio Lietuvoje. 2010 metų lapkričio
10–12 dienomis ji viešėjo Vilniu-
je vykusioje lituanistinių mokyklų
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminare, kuriame dalyvavo 38 mo-
kytojai iš 24 užsienio valstybių. Tarp
jų – trys mokytojos iš JAV: Los An-
geles, Boston ir Čikagos miestų. Se-
minarą rengė URM, siekdama padėti
lietuvių bendruomenėms saugoti
gimtąją kalbą, kultūrą, tapatumą,
plėtoti lituanistinį švietimą pasauly-
je. Tris dienas ministerijoje trukusio
renginio dalyviams buvo pristatytos
naujos lietuvių kalbos mokymo prie-
monės, jų naudojimo metodika, mo-
koma kūrybiškumo, supažindinta su
komunikacinio kalbos mokymo me-
todu, apsikeista patirtimi. 

Seminaro dalyviai taip pat lan-
kėsi Vilniaus vidurinėje mokykloje
„Lietuvių namai”, kurioje mokėsi
planuoti integruotą lietuvių kalbos
pamoką, patys dalyvavo tokioje pa-
mokoje. Konferencijos rengėjai ir
dalyviai stengėsi pasidalyti patirti-
mi, kaip originaliau, įdomiau įgyven-
dinti savo mokymo planus, išlaikyti
vaikų susidomėjimą savo kalba ir
kultūra.

Nors Lietuvos valdžios atstovai
vis dar nemato reikalo priimti dvigu-
bos pilietybės įstatymą, URM pateik-
ta statistika byloja, kad šiuo metu 29
pasaulio šalyje veikia 188 neformalio-
jo lituanistinio švietimo įstaigos, ku-

riose mokosi apie 6,2 tūkst. mokslei-
vių. Užsienio lituanistinėse dirba ne
vien tik tėveliai, jose darbuojasi pe-
dagogai profesionalai, kurie nuolat
tobulinasi savo srityje. 

Į Šv. Kazimiero lituanistinę mo-
kyklą nuolatos atvyksta svečiai iš
Lietuvos ir kitų šalių, čia rengia-
mi seminarai ir susitikimai su įžy-
miais lietuvių poetais, artistais, žur-
nalistais ir politikais. Neseniai su
mokyklos bendruomene susitiko š.

m. vasario 5 d. California valstijoje
pirmą kartą lankęsis LR ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis.

Jolanta Bačiulytė – anglų kalbos
specialistė, aštuntus metus gyvenanti
California valstijoje, aktyvi lietuvių
bendruomenės Los Angeles narė, Šv.
Kazimiero Los Angeles lituanistinės
mokylos mokytoja. 

Konferencijos dalyvės. KKęęssttoo  KKaazzllaauusskkoo nuotr.

LOS ANGELES, CA

TTEELLKKIINNIIAAII

JOLANTA BAČIULYTĖ

Atgimusi Lietuva 
mažame London

Negalėjo būti nuoširdžiau ir
paprasčiau, neturint savo jau
nugriautos, su žolele sulygin-

tos šventovės nei jos lietuviškai
išpuoštos salės, renkantis pažįsta-
miems veidams, net seniai bematy-
tiems nuomojamoje didelėje ir didin-
goje Mary Immaculate šventovėje
minėti mūsų Vasario 16-ąją šiais 2011
metais. Nors šventovė nebuvo pripil-
dyta dalyvių  – susirinko tik saujelė,
bet vyravo pakili dvasia.

Giedojo ,,Pašvaistės” choras,
skaičiuojantis jau 34-tus metus, bet
dar tęsiantis šią veiklą. Vargonais
grojo dr. D. Andrulionis Armstrong.
Mišias aukojo iš Toronto Anapilio at-
vykęs prel. J. Staškevičius, patarna-
vo jaunas Simonas Grigėnas. Jauni-
mas įnešė aukas, vėliavą, žemę, mei-
lę, liepsnojančią žvakėse – dovanas
Visagaliui ir Lietuvai. Skaitymus
iškalbiai perskaitė Jurgis Aušrotas. 

Jauki, didelė šventovės salė glau-
dė ne minią, bet vienminčių grupelę.
Salė, dailiai, nors ir kukliai papuošta
Lietuvos ir Kanados simboliais, sta-
lai – taip pat, lyg būtum namuose.
Kanados Lietuvių Bendruomenės
(KLB) London pirmininkui S. Kerui
pakvietus nuo jaunystės gerai Lon-
don pažįstančią jauną KLB krašto
valdybos pirmininkę adv. Joaną

Kuraitę-Lasienę, jos ,,neišpūstoje”
kalboje trumpam buvo sugrąžinta
London ir apylinkių lietuvių buvusi
žymi, įvairi ir labai gyva veikla, ban-
dant išlaikyti tautiškumą (nuvertin-
tą šiandien, kur jo labiau reikia),
spaudžiant Kanados, Šiaurės Ame-
rikos valdžią dėl sovietų okupacijoje
surakintos Lietuvos. Pranešėja drąsi-
no, sakiusi, jog pati neturinti dvigu-
bos pilietybės ir tuo nesirūpinti, nes
ne joje Lietuvos esmė.  ,,Rūpinkimės
savo patriotizmu – jo mums reikia
dukart ir daugiau. Džiaukimės, bū-
dami dvigubi patriotai jau dabar! Juk
esame ir Lietuvos  ir Kanados patrio-
tai!”, – sakė Kuraitė-Lasienė. Po  jos
kalbos buvo parodytas filmas apie
2009 m. Lietuvoje atšvęstą 1000-metį.
Lyg to būtų per mažai, vyko vaišės –
lyg vestuvėse. 

Kaip puiku ir visai nesunku sau-
jelei, vadovaujamai S. Kero, A. Va-
laškevičienės, valdybos narių M.
Naruševičienės, B. Naujokaitienės,
jų pasirinktų jaunų pagalbininkų,
Ievos ir Arūno Paransevičių dėka su-
rengti tokią šventę mažame Kanados
Londone, esančiame už jūrių marių
nuo Lietuvos. Telieka pridurti – ne-
būgštaukime ir neaimanuokime, tik
kur kas labiau telkimės kartu!

Edmundas Petrauskas – ,,Drau-
go” bendradarbis Kanadoje.

LONDON, CANADA

EDMUNDAS PETRAUSKAS
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Papilės ateitininkų indėlis į „Gerų darbų savaitės“ kraitį  
Jau kelintus metus tradiciškai Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko „Gerų darbų

savaitė”. Gimnazijoje veikiančios Šv. Aloyzo ateitininkų organizacijos nariai šia proga  nutarė
aptvarkyti seną ir didingą Papilės Šv. Juozapo bažnyčią — vietą, kur jie renkasi kas sekmadienį
į jaunimo Mišias giedoti, dalyvauti Adoracijoje, melstis, pabendrauti su bendraminčiais, o
neretai ir švęsti savo kuopos, miestelio bendruomenės bei tikinčiųjų švenčių. Į bažnyčią, su
šluotomis, šepečiais, semtuvėliais ir pašluostėmis atskubėjo 14 ateitininkų. Nuotaika buvo puiki.
Visi buvo  nusiteikę padirbėti iš peties. Ateitininkams  „vaduoti” bažnyčią iš dulkių, kitų ne-
švarumų ne tik savo žodiniais patarimais padėjo ir kuopos Dvasios vadas, Papilės parapijos kle-
bonas Jonas Jucys. Paplušėję iš peties, su numatyta užduotimi susidorojome gana greitai ir ne-
spėję sušalti gana vėsokoje bažnyčioje, jau po gerokos valandėlės didžiavomės padarytu savo
darbu. Laimingi, kad padarėme kažką gero, gražaus, kas suteiks ne tik mums patiems, bet ir
kitiems džiaugsmą  bei pasigėrėjimą.

Agnė Kazlauskaitė, Šv. Aloyzo kuopos mAS narė

ŠŠ..  AAmmeerriikkooss  aatteeiittiinniinnkkųų  ttaarryybbaa  ((ŠŠAAAATT))  
ŠAAT nariai posėdžiavo sausio 15 d. Ateitininkų namuo -
se, Lemont. Posėdžio metu prisiminta šviesios atminties
tarybos pirmininkė a.a. Birutė Bublienė. Nutarta, kad
laikinai tarybos pirmininkės pareigas eis valdybos
pirmininkė Rasa Kasniūnienė, kol nebus rastas kitas
asmuo, sutinkantis perimti šias svarbias pareigas. ŠAAT
taip pat nutarė įsteigti ,,Programos komisiją” kuri rūpin-
tųsi vystyti metinę programą ir siūlytų veiklos projek-
tus. Į komisiją įeis sąjungų atstovai ir keturi ŠAAT
paskirti asmenys. 

ŠŠaallppooss  ffoonnddaass
Arvydas Tamulis sutiko įsijungti į Ateitininkų Šalpos
fondo veiklą, tapdamas šio fondo Finansų komiteto
nariu/patarėju. Tai labai svarbios pareigos, nes Finansų
komitetas sprendžia, kaip kapitalą investuoti, kad jis
neštų kuo didesnį pelną. Šalpos fondas remia ateitininkų
veiklą arti ir toli. Savo aukas siųskite adresu: Ateitis
Relief  Fund 1380 Castlewood Dr, Lemont IL 60439.

AAtteeiittiinniinnkkųų  nnaammųų  mmeettiinniiss  ssuussiirriinnkkiimmaass
Ateitininkų namų narių visuotinis metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, kovo 27 d. 1 val. p. p. Ateitininkų na-
muose,  1380 Castlewood Drive, Lemont IL 60439. Visi na-
riai kviečiami dalyvauti su patarimais bei sumanymais.
Norintys tapti Ateitininkų namų nariais, paaukoja bent
200 dol. Čekį siųsti adresu: Ateitis Foundation 1380
Castlewood Drive, Lemont IL 60439

AAtteeiittiinniinnkkiijjooss  jjuubbiilliieejjaauuss  ššvveennttėė  CClleevveellaanndd
Cleveland ateitininkai rengia Ateitininkijos veiklos ir
,,Ateities” žurnalo šimtmečio jubiliejaus paminėjimą,
balandžio 9 d., 6:30 v. v. Šv. Kazimiero parapijos salėje,
Cleveland. Šventinę programą atliks lietuvių meno an-
samblis ,,Dainava” iš Čikagos. 

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Žinios

Išleista kun. dr. Gedimino Jankūno mokslinė knyga

Atsakas reliativizmo diktatūrai

Š.m. sausio mėnesį Šv. Pauliaus Draugijos (Society
of  St. Paul) leidykla, Alba House, išleido pirmą
kun. teol. dr. Gedimino Jankūno knygą: ,,The Dic -

tatorship of  Relativism: Pope Benedict XVI’s Response”
(Relia ti vizmo diktatūra: Po pie žiaus Bene dik to XVI-tojo
atsakas.)  

Autorius pasidalina kele-
ta minčių apie tai, kas yra
reli atyvizmas ir kodėl tai yra
problema: ,,[Reliativizmas]
yra šių laikų rykštė. Da bar -
tinis popiežius Bene diktas
XVI tai labai išryškina. Tai la -
bai pa vojinga, jei ne pati pavo-
jingiausia banga, kuri bando
apversti Bažnyčios laivą.
Trum pai kal bant, reliatyviz-
mas yra tokia laikysena, kuri
sako, jog nėra jokių objek-
tyvių tiesos kriterijų. Tiesą,
kas ji tokia yra ir kokia yra,
subjektyviai nusta to pats
žmogus, vadovaudamasis ap -
lin  kybėmis ar specifinėmis

sąlygomis. Tiesos, kaip tokios, nėra. Ji yra tik mūsų,
kaip subjektų, mąstymo padarinys ir vaisius. Tokiu atve-
ju mes tiesiog paneigiame objektyvią realybę – savo ir
Dievo realybę. Realybę, kuri yra virš visos kūrinijos.
Realybę, iš kurios ateina tokie dalykai, kaip tie sa, gėris.
Viešpats Jėzus Kristus sako: ‘Aš esu kelias, tiesa ir gyve -
nimas.’ Taigi, paneigdami tiesos egzistavimą už mūsų
ribų, mes iš tiesų paneigiame patį Apreiškimą ir Vieš -
paties Jėzaus Kristaus asmenį.” (Iš pokalbio, išspausdin-

to  seminarijos leidinyje „Žingsniai ir stabtelėjimai” Nr. 20
(52) 2010 lapkritis-gruodis, ir 2011-02-01 perspausdinto
interneto laikraštyje bernardinai.lt) 

Amerikos ateitininkai su kun. Jankūnu susipažino
2000 m., kai  atvy kęs studijuoti į St. Mary of  the Lake
seminariją, Illinois valstijoje, va sa rą praleido Dainavoje,
jaunu čių stovykloje. Nuo to laiko kun. Jankūnas buvo
dažnas ateitininkų draugas, vesdamas susikaupimus,
būdamas kapelionu stovyklose ir studijų dienose.  Baigęs
seminariją ir įšventintas Lietuvoje kunigu 2003 m., pas-
toracinį darbą dirbo Kupiškio, Utenos, Vajasiškio para-
pijose. Pereitais metais kun. Jankūnas vėl sugrįžo į St.
Mary of  the Lake seminariją užbaigti doktorato studijas,
apvainikuodamas jas Sacrae Theologiae Doctor (STD)
laipsniu. Apgynė disertaciją, kurios pavadinimas ang -
liškai yra: ,,Moving Beyond the Dictatorship of  Rela -
tivism: Cardinal Joseph Ratzinger’s Lifelong Con cern
with the Phenomenon of  Relativism”. Disertacija ir yra
naujosios knygos pagrindas.

Po studijų kun. Jankūnas sugrįžo dirbti Lietuvoje.
Nuo 2010 m. Kauno kunigų seminarijoje dėsto dogma -
tiką, eina Panevėžio vyskupo vikaro pastoracijai pa -
reigas. 

Išreiškęs norą priklausyti ateitininkų sąjūdžiui,
kun. Jankūnas buvo priimtas Š. Amerikos ateitininkų
tarybos nariu prisegus jam ateitininkų ženklelį. Jis ak -
tyviai dalyvavo Ateitininkų kongrese 2010 m. Vilniuje.
Tikimės, kad studentai ateitininkai Lietuvoje artimiau
susipažins su kun. Jankūnu ir įtrauks  jį į savo mokslinę
veiklą. O išeivijos ateitininkai yra kviečiami susipažinti
su šiuo išsamiu moksliniu darbu, knygą įsigyjant, per-
skaitant ir diskutuojant iškeltas mintis.                — VK

kun. Gediminas
Jankūnas, STD

The Dictatorship of
Relativism:

Pope Benedict XVI’s
Response 

Gediminas T. Jankunas, STD
Leidėjas: Alba House 

2011 m.
Kaina: $24.95

Knygą galima užsakyti
pas kam  binus leidėjams

1-800-343-2522
Daugiau žinių galite
pasiskaityti leidyklos 

tinklalapjye: 
http://www.albahouse.org 

Po darbingos gero darbo akcijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai su Papilės Šv. Juozapo bažnyčios klebonu
Jonu Juciu.                                                                                                                                           Eglės Rapaliūtės nuotr.
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Ne amžiumi linkstančią, o darbais
Lyg vaisingom šakom svyrančią;
Ne rūsčiai susikaupusią, o gied-

riai susimąsčiusią;
Ne laiką vejantis pasiklydusią,
O laike tvirtai stovinčią –
Gilumų ieškant, jausmų kibirkš-

tis skeliant,
Pilnaty savo gyvenimo.
Skęsta saulė Topangos kalneliuose,
Vakarėja mėlynos erdvės,
Tyloj namus ir medžius apibarsto

žvaigždės...
Kambarys kvėpuoja knygom ir

Tava mintim...”
Alė Rūta 

,,Tokią aš tave matau”

Kokios malonios ir šiltos mūsų
žymiosios išeivijos rašytojos, Califor-
nia gyvenančios Elenos Nakaitės-Ar-
bienės (prieš keturis mėnesius at-
šventusios garbingą 95-mečio jubilie-
jų!) eilės, skirtos kaimynei ir draugei
Marijai Gimbutienai. Š. m. sausio 23
d. minėjome iškiliosios mokslininkės
90-metį – Marija Birutė,  gydytojų Da-
nieliaus ir Veronikos-Janulaitytės
Alseikų jaunėlė duktė pasaulį išvydo
Vilniuje 1911 metais (mirė Los An-
geles 1994 metais). Nežadu čia atkar-
toti nei turtingos jos biografijos, nei
ilgiausio pačios paskelbtų ir apie ją
rašytų knygų bei straipsnių bibliog-
rafinio sąrašo, pagaliau net nevardy-
siu visų jos titulų ir apdovanojimų.
Jubiliejaus proga tebūnie man leista
pakalbinti kitą vilnietę, turėjusią
progą ne vienerius metus gyventi
šalia pasaulinio garso mokslininkės
ir ją neblogai pažinti. Kornelija Jan-
kauskaitė, iš profesijos teatrologė, li-
kimo įgeidžiu keliems metams nu-
blokšta į California, buvo pirmoji
Gimbutienės namuose apsigyvenusi
pagalbininkė. Grįžusi į Lietuvą, ji iš-
leido knygą ,,Marija Gimbutienė... iš
laiškų ir prisiminimų” (2005), o vė-
liau parengė dar vieną – ,,Daktarės
Veronikos Alseikienės prisiminimai
ir laiškai” (2010).

– Kornelija, kokios buvo Tavo
pareigos Gimbutienės namuose?

– Padėti jai visame kame. Dalį

laiko gyvenome Topanga, dalį – dy-
kumoje, antruose Marijos namuose.
Mat Topanga, nors ir kalnuose, yra
netoli Ramiojo vandenyno. Rudenį
nuo jo kyla drėgmė ir tvyro rūkai, o
jie buvo pavojingi profesorės sveika-
tai. Mokslininkė žinojo apie savo ligą
(vėžį) ir nors tuo metu jautėsi gerai,
skubėjo rašyti, redaguoti, skaityti
korektūras. Tvarkydavau namus,
laistydavau sodą, gamindavau valgį,
ruošdavau žolių arbatas pagal vy-
riausios dukters Danutės receptūrą,
spausdavau sultis. 1989 metų rudenį
vyko jaunėlės Rasos vestuvės, iškil-
mėms reikėjo papuošti namus ir ap-
linką – tai irgi buvo mano pareiga.
Kopijuodavau straipsnius, katalo-
guodavau dokumentus, rašydavau
Marijos diktuojamus laiškus. Teko
skaityti knygos „Deivės civilizacija”
korektūras, profesorės kabinete Uni-
versity of  California (UCLA) tvar-
kyti archyvą, kurį ji ketino išsiųsti į
Lietuvą. Dažnai atvažiuodavo Mari-
jos filmuoti. Veždavosi ją į J. Paul
Getty muziejų netoli Topanga, Santa
Monica kalnuose, kur sukaupta daug
antikinio meno vertybių. Dažniau-
siai važiuodavau kartu. Marija fil-
muodavosi noriai ir džiaugsmingai.
Ji spindėdavo, kalbėdama apie nu-
mylėtąsias deives. Tarp darbų profe-
sorė daug pasakodavo apie savo tyri-
nėjimus, kaip prieštaringai juos su-
tinka kolegos – ypač Senosios Euro-
pos Deivės Motinos kulto koncepciją,
kurią ji paskelbė remdamasi savo
archeologiniais radiniais. 

– Žodis ,,deivė” Marijos žo-
dyne turėjo išskirtinę reikšmę. Ar
deivės gyveno Topanga?

– Marijos aplinkoje deivės egzis-
tavo materialiu  ir nematerialiu pavi-
dalu. Topanga nepaprastai graži
gamta. Šalia profesorės namų dunk-
sojo jos pačios užveistas sodas, ku-
riame augo citrinmedžiai, apelsin-
medžiai, persikai, nektarinai, obelys,
figos medis, riešutmedis, jos mylima
slyvaitė. Prie fontano žydėjo rožės,
bugenvilijos. Rytais Marija tą sodą
apeidavo, pasidžiaugdavo kiekvienu
gėlės žiedu. Tai buvo, galima sakyti,
vienas iš jos rytinių ritualų. Gamta
jai teikė gyvybinių syvų, ji juto pa-

slaptingą gyvybės stebuklą – energi-
ją. Motinai Veronikai Alseikienei
dedikuotoje knygoje ,,Senovinė sim-
bolika lietuvių liaudies mene” ji yra
užrašiusi tokią mintį: ,,Kiekvienas
augalas, medis ar gėlė turi gyvybės
energijos. Kiekvienas jų yra paslap-
tingo gyvybės stebuklo įsikūnijimas
ir, gydydamas ligas, saugodamas
žmones nuo nelaimių, neša jiems gė-
rį.” Topanga, gamtos apsuptyje, jau-
teisi tartum Deivės lopšyje…

Mokslininkės svetainėje ant ne-
didelio staliuko buvo išdėstyta įvai-
rių dydžių ir pavidalų deivių statulė-
lių kolekcija. Tai kopijos tų radinių,
kuriuos Gimbutienė iškasė archeolo-
ginių ekspedicijų Graikojoje, Make-
donijoje, Rumunijoje metu. Marija
aiškino, kad originalai pasilieka tų
šalių, kurių žemėje jos rastos, muzie-
juose. Mokslininkės numylėtosios
deivės gyvavo ir skaidrėse, kuriomis
profesorė iliustravo savo knygas.
Darbo kambaryje Topanga ji atrin-
kinėjo vaizduojamąją medžiagą savo
knygoms. Rodė tas skaidres su dei-
vėmis ir man, aiškino jų prasmę. Tuo
metu, kai viešėjau jos namuose, Gim-
butienė rengė savo knygas ,,Deivės
civilizacija” (1991), ,,Senoji Europa”
(1996) ir ,,Gyvosios deivės” (1999).
Pastarosios dvi išėjo jau po moks-
lininkės mirties. Ji nesiskyrė su pa-
kabuku, vaizduojančiu Motiną Deivę
– Kūrėją. Jį, specialiai sukurtą Ma-
rijai, padovanojo jos mokslo idėjų
gerbėjos. Kartą Marija užsiminė apie
deives dar ir taip: ,,Topangoje nuolat
būna gaisrai. Bet štai jau trisdešimt
metų, kai gyvenu čia, ir nei kas su-
degė, nei kas įsilaužė ar apvogė. Tur-
būt deivės saugo…” 

– O Tau Gimbutienė – ar buvo
deivė? 

– Nebuvo ji man „deivė”, bet žvel-
giau į ją su tinkama pagarba. Marija
– šiltas, draugiškas, nuoširdus žmo-
gus. Tokie buvo ir mūsų santykiai –
žmogiškai natūralūs. Gimbutienės
studentai kai kada sakydavo apie sa-
vo profesorę: „Mūsų deivė Marija.”
Taip ją vadindavo ir kai kurios mote-
rys – Marijos darbų gerbėjos. Jų ne
vieną sutikau Topanga. Bet profesorė
savo asmens niekada nesureikšmin-

davo. Džiaugėsi, kad žmonės domisi
jos idėjomis, kad dirbta neveltui ir
niekuomet nesielgė kaip „dievinamo-
ji”. 

– Prisimenu Mariją valdingą,
tvirtą, nepasiduodančią taip leng-
vai kitų nuomonei... Kokia ji atro-
dė Tau? Kaip mokslininkė? Visuo-
meninkė? Motina?

– Marija Gimbutienė dirbo iš-
skirtinai vyriškoje profesijoje – ar-
cheologijoje, kur vyrų autoritetas, jų
nuomonė turi būti pati svarbiausia.
Ir staiga jų darbo arenoje – moteris!
Mokslininkė privalėjo būti valdinga
ir kovinga, kitaip nebūtų galėjusi su-
organizuoti tų didelių archeologinių
ekspedicijų Pietų ir Rytų Europoje:
buvusioje Jugoslavijoje (Makedo-
nijoje, Bosnijoje), Rumunijoje, Grai-
kijoje, Pietryčių Italijoje. Juk jos
tyrinėjimams reikėdavo šimtų tūk-
stančių dolerių! Ir visa tai ji gaudavo:
visus tuos universiteto grantus, sti-
pendijas, surasdavo įvairiausius fon-
dus ir turtingus asmenis, kurie rem-
davo kasinėjimus, o kai kada ir patys
juose dalyvaudavo. Žinoma, kad ji
mokėjo apginti savo nuomonę, nes
jos tyrinėjimų išvados buvo ne iš
piršto laužtos. Kurdama Motinos Dei-
vės koncepciją, ji rėmėsi šimtais
archeologinių radinių, apjungė daug
mokslo sričių: mitologiją, lingvisti-
ką, tautosaką, etnologiją. Marija man
apie tai yra kalbėjusi ne vieną kartą.
Kitas dalykas, kad tose mokslinėse
diskusijose Gimbutienė neprislėgda-
vo kitų savo autoritetu, ji palikdavo
galimybę ginčytis, diskutuoti. Jos
genialumas kilo iš kito pirmenybės
pripažinimo. Būdama nepaprastos
dvasinės energijos, ji stengėsi veikti
žmonių ir savo tautos labui. Apie sa-
vo mokslinius atradimus ji rašė
straipsnius, skaitė pranešimus (beje,
Lietuvoje pirmąją paskaitą Gimbu-
tienė skaitė 1966 m., o viešąją Vil-
niaus universitete – 1968 m.). 

Nuo pat atvykimo į Ameriką ji
aktyviai dalyvavo lietuvių visuome-
niniame gyvenime. Gyvendama su
šeima Boston mieste (1949–1961), ji
dalyvavo Dailiųjų menų klubo veik-
loje, buvo Lietuvių Bendruomenės
tarybos narė, skaitė paskaitas Santa-
ros-Šviesos suvažiavimuose (nuo
1963 m.). 1964 metais tapusi UCLA
profesore, organizavo lietuvių kalbos
kursus (jos dėka šiuose kursuose
1978 m. lietuvių kalbą dėstė ir iš
Lietuvos emigravęs poetas Tomas
Venclova). Profesoriaudama univer-
sitete ji gavo materialų atpildą už
nepaprastą atsidavimą mokslui ir
galėjo išlaikyti savo tris dukras (po
skyrybų su Jurgiu Gimbutu 1964 m.
jos gyveno daugiausia su motina).
Jauniausiąją dukrą Rasą pasiimdavo
į kasinėjimus Europoje. Marija savo
dukroms – Danutei, Živilei ir Rasai –
stengėsi įskiepyti meilę tėvų gim-
tinei Lietuvai. Kada tik galėdavo, va-
žiuodama į kasinėjimus ar tarptau-
tinius kongresus, užsukdavo į Lietu-
vą pati ir pasiimdavo vieną ar kitą
dukrą. Vyriausioji Danutė yra keletą
mėnesių gyvenusi pas savo močiutę
Veroniką Alseikienę. Rasa man yra
pasakojusi, kad kai ji mokėsi Santa
Monica kolegijoje, mama ten suorga-
nizavo kaukių vakarą. Savo 18-metei
dukrai ji pati pasiuvo Saulės kostiu-
mą – tarp visų kaukių jis buvo pats
gražiausias. Tačiau Marija ne kartą
yra minėjusi,           Nukelta į 13 psl.

Lankantis pas Daną ir Gediminą Vasiliauskus. Iš kairės: marijos pagalbininkė Rasa Jakučiūnienė iš Lietuvos, kalbininkė Dana
Vasiliauskienė, marija Gimbutienė, stovi Kornelija Jankauskaitė. Wrightwood, California, 1991 m.

Deivė, vardu Marija
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
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Čikagos didžiuosiuose dienraš-
čiuose dabar galima dažnai matyti
John Shurna pavardę ir jo nuo-
traukas. Tai trečiametis Northwes-
tern University, esančio Evanston, IL
studentas, vienas rezultyviausių uni-
versiteto krepšinio komandoje.

Šis Glen Ellyn, IL gimęs jaunuo-
lis, baigė Glenbar West gimnaziją,
kur išryškėjo jo gabumai krepšiniui.
Tai aukšto ūgio (6.8)  215 svarų sve-
riantis krepšininkas, žaidžiantis

puolėjo pozicijoje.
Jo įmestų krepšin skaičius kiek-

vienais metais vis didėja. Jeigu pir-
mais metais taškų vidurkis siekė 7.3,
tai 2009–2010 m. sezone, jis jau buvo
18.2. O 2010–2011 m. sezone iki  šiol
John jau pasiekė 19 taškų vidurkį. Jo
Northwestern University taškų vi-
durkis yra 14 taškų.

Kadangi šis jaunuolis yra dar tik
20 metų amžiaus, jis yra kandidatas į
JAV mėgėjų krepšinio jaunimo rink-
tinę. NBA lygos „skautai” juo rodo
nemažą susidomėjimą, yra vilčių,
kad jis bus įtrauktas į šios žymiau-
sios pasaulio krepšinio lygos „draf-
tą” (naujokų šaukimą).

Nepaisant, kad John buvo paty-
ręs nemažą traumą, pagijęs jis vėl
gerai žaidžia. Neseniai jo atstovauja-
ma komanda įveikė stiprią Univers-
ity of  Illinois komandą 71:70. Shurna
įnašas į šias bei kitas rungtynes buvo
nemažas.

John Shurna yra  Antano (Tony)
ir Suzy Shurna sūnus. Po gimnazijos
baigimo juo domėjosi nemažai uni-
versitetų, tarp kurių buvo Washing-
ton State, Loyola, Green Bay,  David-
son ir Pen State University, kurie yra
gerai žinomi JAV krepšinio I divi-
zione.

Reikia manyti, kad Shurna ir
toliau tobulės, yra galimybė, jog NBA
gretose turėsime JAV gimusį lietuvių
kilmės krepšininką.

Lietuvių kilmės krepšininkas John Shurna

Turbūt nerasi Lietuvoje futbolo
sirgaliaus, kuris nebūtų girdėjęs Lie-
tuvos rinktinės kapitono Tomo Dani-
levičiaus pavardės. Net ir tarp išeivi-
jos sporto mėgėjų jis yra gerai žino-
mas iš pranešimų spaudoje.

Šiuo metu šis dar palyginti nese-
nas (32 m. amžiaus) klaipėdietis yra
patekęs į kritinę padėtį. Nors jis žai-
džia antrame pagal pajėgumą Italijos
„Series B’’ diviziono klubo „Livorno’’
vienuolikėje, jos treneris Giuseppe
Pillon pastaruoju metu pradėjo į fut-
bolininką nekreipti dėmesio ir ne-
leisti žaisti.

T. Danilevičiaus komanda „Li-
vorno’’ praėjusį sezoną rungtyniavo
Italijos „Series A’’ divizione. Lietuvis
per tą sezoną savo komandai pelnė 5
įvarčius, bet jo vienuolikė vis tiek iš-
krito į žemesnę lygą. Bet ir šioje lygo-
je, jau įpusėjus sezonui, „Livorno’’
yra tik 6 vietoje, o T. Danilevičiaus
sąskaitoje – vos vienas įvartis, nes jis
dažniausiai sėdi ant atsarginių suole-
lio.

Tai matydamas, Lietuvos futbolo
rinktinės kapitono ir „Livorno’’ žai-
dėjo agentas Giocondo Martorelli
viešai pareiškė, kad dėl nežinomų
priežasčių „Livorno’’ treneris lietu-
vio nemėgsta, todėl neleidžia jo į
aikštelę.

Tai buvo ypač akivaizdu, kai pra-
ėjusę savaitę dėl traumų ir diskvali-
fikacijų iš „Livorno’’ komandos buvo
iškritusi beveik visa puolimo gran-
dis. Bet, nepaisant to, G. Pillon lietu-
vio pavardės net neįtraukė į tų rung-
tynių žaidėjų sąrašą.

Tada T. Danilevičiaus agentas
Italijos žiniasklaidai sakė: „Manau,
pirmadienį Tomas patyrė didžiausią
pažeminimą per visą savo karjerą,

kai, komandoje akivaizdžiai trūks-
tant puolėjų, treneris jį nusiuntė į
tribūną. Tomas to nenusipelnė. Jis
privalėjo gauti progą pasireikšti.
Problema ta, kad, nematant lietuviui
vietos komandoje, nesugebama to
pasakyti jam į akis.’’

Agentas taip pat paneigė gandus,
jog tarp trenerio ir lietuvio yra per-
bėgusi juoda katė. G. Martorelli pa-
reiškė: „T. Danilevičius Italijoje pra-
leido 10 metų ir nė viena komanda
juo nesiskundė, nes Tomas visada iš-
likdavo ramus ir korektiškas.’’

Anot lietuvio agento, Tomas sau-
sio mėnesį galėjo pakeisti komandą.
Lietuvos futbolo rinktinės kapitonu
tada labai domėjosi žemesnės Italijos
lygos „Series C1’’ komanda Feraros
„Spal 1907’’, tačiau futbolininkas ta-
da atsisakė palikti „Livorno’’ klubą,
kuriame žaidžia jau septynerius me-
tus.

Agentas tikino netrukus ieško-
siantis Tomui naujos komandos. Tik
yra viena bėda – dabar neparankus
tam metas, nes daugelyje Europos ly-
gų žaidėjų klubų pakeitimo laikas
baigėsi paskutinę sausio dieną. Tiesa,
T. Danilevičius dar galėtų persikelti į
valstybę, kurioje sezonas nėra prasi-
dėjęs arba jame paskelbta pertrauka.
Tai būtų Rusija ir Ukraina.

Dėl tokios neaiškios futbolininko
padėties nerimauja ir Lietuvos vals-
tybinės rinktinės treneris. Jis neno-
rėtų prarasti rezultatyviausio visų
laikų rinktinės žaidėjo (jo sąskaitoje
19 įvarčių), tačiau kai jau dabar be-
veik nėra galimybės jam rungtyniau-
ti, gali būti, jog po metų vietos rink-
tinėje žaidėjui gali nebelikti. O ka-
daise Tomas yra trumpai žaidęs gar-
siajame Londono „Arsenal’’ klube,
ilgą laiką rungtyniavęs Italijos „Se-
ries A’’ lygoje...

T. Danilevičius praranda pasitikėjimą

Praėjusią savaitę San Jose, Cali-
fornia (JAV) vyko 2011-ųjų „SAP
Open” teniso turnyras.

Šiame turnyre dalyvavo ir lietu-
vis Ričardas Berankis, kuris, pasie-
kęs ketvirtfinalį, pakartojo aukš-
čiausiai pasiektą rezultatą ATP pa-
saulio turnyre. Pirmajame rate jis
6–3, 7–6(2) įveikė vokietį Benjamin
Becker, antrajame rate 6–4, 5–7, 7–5
amerikietį Donald Young, tačiau
ketvirtfinalyje 4–6, 6(2)–7 nusileido
kanadiečiui Milos Raonic. Pastarasis
pasiekė varžybų galą, kur 7–6(6),

7–6(5) įveikė ispaną Fernando Ver-
dasco.

Po šio turnyro „Ryčka’’ ATP len-
telėje liko 74-as. Kitas turnyras, kur
jis dalyvaus, vyks visą kitą savaitę
Memphis, Tennessee, kur pirmajame
rate jis susitiks su aštuntąja planetos
rakete Andy Roddick.

Turnyrą Olandijoje praėjusią
savaitę laimėjo švedas Robin Soder-
ling. Ten jis 6–3, 3–6, 6–3 nugalėjo
prancūzą Jo-Wilfired Tsonga. Brazi-
lijoje pergalę šventė ispanas Nicolas
Almagro, 6–3, 7–6(3) palaužęs ukrai-
nietį Alexandr Dolgopolov.

R. Berankis pasiekė ketvirtfinalį

Š. m. vasario 11 dieną „Detroit
Pistons” paskelbė, kad derybos tę-
siasi dėl stadiono ,,The Palace” ir
krepšinio komandos pardavimo. Mi-
rus savininkui William Davidson, jo
žmona Karen nutarė parduoti ko-
mandą su stadionu ir visus kitus pas-
tatus, esančius šalia stadiono. „The
Palace” sukūręs architektas  Algi-
mantas Bublys į lauko sieną įtraukė
ir lietuviškos juostos įvaizdį. Savi-
ninkas Davidson sudarė sąlygas Ša-
rūnui Marčiulioniui susitikti su mu-
zikos grupe „Greatful Dead”, po ko
atsirado ir lietuviški krepšinio
marškinėliai, padėję išgarsinti ir
surinkti pinigų Lietuvos krepšinio
rinktinei. Būsimas ,,The Palace”
savininkas 46 metų Tom Gores gimė
Izraelyje, augo Flint, Michigan, baigė
Michigan State University, dabar
gyvena Los Angeles. Jo turtas siekia
2.4 milijardus dolerių. 

Vasario 11 d. vakare Detroit ko-
manda susitiko su „Miami Heat”
komanda, kurioje žaidžia ir lietuvis
Žydrūnas Ilgauskas. 1996 m. Ilgaus-
kas buvo įvertintas 20-tu geriausiu
naujoku naujokų biržoje, jį pasirinko
Cleveland komanda, kurioje jis žaidė
11 metų. Cleveland įsigijus „super”
žvaigždę LeBron James, jiedu susi-
draugavo. Pereitais metais LeBron
James pasirinko „Miami Heat” ko-
mandą, kurioje žaidė Dwyane Wade
ir Chris Bosh. LeBron nepaliko savo
gero draugo lietuvio „Big Z”, dabar
abu žaidžia už „Miami Heat”, kurios
tikslas yra birželio mėnesį laimėti
Pasaulio krepšinio profesionalų pir-
menybes.

Ilgauskas ir James yra vieninte-
liai Miami komandos nariai, patekę
tiesiai į pirmąjį krepšinio komandos
penketuką, nelankę aukštosios mo-
kyklos. Todėl prieš kiekvienas rung-
tynes pristatant pirmąjį penketuką,
sakoma: LeBron James from St. Vin-
cent St. Marys High School, Žyd-
rūnas Ilgauskas – Kaunas, Lithua-
nia. Lietuvos vardas prieš kiekvie-
nas rungtynes būdavo minimas ir
pristatant pirmame penketuke žai-
dusius Šarūną Marčiulionį ir Arvy-
dą Sabonį. Šiais metais šie Lietuvos
krepšininkai yra įtraukti į kandi-
datų NBA Hall of  Fame sąrašą. Det-
roit sporto žurnalistai, kurie turi
teisę rinkti Hall of  Fame žaidėjus,
žada balsuoti už vieną iš lietuvių
kandidatų.

Ilgauskas prieš Detroit sužaidė
puikiai. Aikštelėje išbuvęs 22 mi-
nutes, jis pelnė 10 taškų; Wade – 24,
Bosh – 10, o LeBron – 10. ,,Miami
Heat” laimėjo 106–92. Žaidimui pasi-
baigus, Ilgauskas nuėjo į aikštelės
vidurį ir labai draugiškai pasikal-
bėjo su buvusiu Cleveland, o dabar
Detroit vyr. treneriu John Kuester.

Vasario 13 d., sekmadienį, Bos-
ton mieste Miami pralaimėjo prieš
Boston komandą 85–82. Ilgauskas
žaidė 21 minutę, pelnė 9 taškus.

Pasikalbėjęs su Ilgausku ir Le-
Bron James, dalyvavęs spaudos kon-
ferencijoje su Miami vyr. treneriu
Erik Spoelstra susidariau įspūdį,
kad Ilgauskas savo patirtimi, etika
tarsi ,,sulipdė” ,,Miami Heat” ko-
mandą. Jaučiasi komandinis vienin-
gumas, pradingo vadovų ir žaidėjų
šokinėjimas apie karalių „LeBron”,
kaip buvo Cleveland. Sutinku su Žyd-
rūnu, kuris teigia, jog, jeigu visi ke-
turi – James, Bosh, Wade ir Ilgaus-
kas – išliks sveiki, birželio mėnesį
Miami kovos dėl Pasaulio krepšinio
profesionalų nugalėtojų vardo.

Žydrūnas Ilgauskas ruošiasi 
birželio mėnesiui

John Shurna dengia Brandon Paul.

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

ALGIS ZAPARACKAS

Ben Wallace dengia Žydrūno Ilgausko
metimą.                     JJoonnoo  GGrriiggaaiiččiioo  nuotr.

PAUL TRIUKAS

SSPPOORRTTAASS
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Justinas marcinkevičius                                                                      RR..  NNeevveerrbbiicckkoo  nuotr.

In memoriam Justinui marcinkevičiui

ARKADIJUS VINOKURAS

,,Rašytojas, vertėjas, visuomenės
veikėjas Justinas Marcinkevičius
mirė Vilniaus ligoninėje trečiadienio
rytą, neatsigavęs po gruodžio pra -
džioje namų laiptinėje patirtos trau-
mos. Kovo 10-ąją jam būtų sukakę 81-
eri”. Sausa žinelė apie mirtį, pasiekė
kiekvieno ausis. Tokia lyg ir nieko
ne sakanti, kasdieniškumu dvelkian-
ti žinia, kurioje nurodoma niekuo
neišsiskirianti laiptinė, kuri, lemties
užgaida, tapo takoskyra tarp gyveni-
mo ir mirties. Nusileido žmogus
žemyn laiptais tiesiai į nebūtį?

Bet jo žodžiai, eilėmis besiliejan-
tys, kiekvienam giliai širdyje įstrigę,
niekur nepradingo! Net iš Poeto jau
dabar nebūties, jo žodžiai dar ir šian-
dien už sielos gelmių griebia! Tad kas
sakė, kad mirtis yra galutinė kelio -
nės stotelė?

Taip, nebesutiksi daugiau žmo-
gaus gatvėje, rankos nepaspausi. Bet
pasiėmęs į rankas trilogiją, kurioje –
,,Mindaugas”, „Mažvydas”, „Kated -
ra”, – vėl lyg ąžuolas po gyvenimo
kataklizmų išsitiesi ir šypsodamasis
Lietuvai ranką ištiesi. Ši, gyva juk,
niekur nepradingo, nes ir Poeto ei -
lėmis jai tvirtas pagrindas, visas rū -
mas suręstas. Kur nedurstelsi, tuoj
Sąžinės balsą išgirsi. Nebent ausis
nukreipsi „Valdovų rūmų” link, – tas
tai stovi žado netekęs, betono kolo -
sas, ant žmogiškojo pasipūtimo pa-
statytas.

Kaip toks galėtų „Panemunių ba -
ladės” žodžiais prabilti: „Žemę pa ju -
tęs, jis atsistojo, Ėjo į kaimą prašyt
nakvynės,/O ant krūtinės žaizda
liepsnojo,/Žaizda liepsnojo ant jo
krūtinės” ?

Negalėtų, net ir gerai pasikaps -
tęs netolimoje praeityje, nes ta pra -
eitis ciniško pragmatizmo vardan iš
daugelio prisitaikėlius pynė. Vieni
tapo Baltaisiais, kiti – Juodaisiais
metraštininkais.

Pastarųjų, kažkaip lyg ir daugė-
ja. Mat faktus galima be jokios at -
sakomybės kaitalioti, net iš baidyk-
lės gražiausiai besišypsantį veidą
numaliavoti. Gaila. Vietoj vieno Bal -
to išėjusiojo, du Juodieji jo vieton at -
si stoja.

Taip, Sąžinė. Su ja visokių da -
lykų nutinka. Toje buvusioje gadynė-
je reikėjo Ezopo kalba kalbėti, kai

kur nutylėti, kai ko nepamatyti, kai
kur apsimesti, duoklę „leniniadai”
sumokėti – žmogus juk ne Dievas,
kad vien tik savo nuosavu stuburu
pa sikliautų, sulinktų kaipmat.

Gyvenusiam toje gadynėje kiek -
vieną dieną reikėjo į Sąžinę kaip į
veidrodį vis žvilgtelti, drakono ženk -
lų veide ieškoti. Galima žmogui, net
ir šventajam vieną kitą dalyką pri -
kišti, tačiau tuo dalyku tegul biogra -
fai užsiima. Žinoma, be baimės būti
pa trauktam į teismą už Gigantų
šmeižtą. 

Vieno giganto, kuris kai kam ne
tuos žodžius pasakė, disidento vardo
ir iš to visų nemalonių pasekmių iš -
vengusiam arba kito bendradarbio,
peiliu savo vidurius išmai šiu  siam.
Ką padarysi, iš dainos žo džių neišme-
si.

Kaip ir tų, prezidentės ištartų
užuojautoje artimiesiems: „Reiškiu
gilią užuojautą velionio artimie -
siems, bičiuliams, Lietuvos žmonėms
ir visiems jo talento gerbėjams.”
Kokio talento? „Talentų šou”? „Dvi
minutės šlovės”? „Žvaigždžių due-
tas”? Juk kalbame apie žmogų, be
kurio neįsivaizduojama ne tik XX ir
XXI amžiaus Lietuvos literatūra, bet
ir apie Poetą, ilgais, slogiais ir tam -
siais dešimtmečiais tapusio Lietuvos
laisvės, lietuvybės, lietuviško žodžio
šauklio sinonimu. Ką gi, politikai
eilių neskaito.

Na, o dabar, reikės dėkoti Išė ju -
siajam, nes matysime kaip ant delno
visus ašaromis paplūdusius, net ir
tųjų ašaras, nuo kurių Poetas, jo
žodžiais tariant, nesigaili atsiribojęs:
„Būčiau atsidūręs politikoje, seniai
jau būčiau po žemele atsidūręs. At -
vira širdimi būčiau kibęs į bevaisę ir
beprasmę diskusiją, kuri nieko ne -
duotų, išskyrus tik nusivylimą ir ap -
maudą.”

Vargu ar tie matys ašarą Dievo
aky... Mat rūpinsis savo nuosavomis,
kad jos TV ekrane kuo įtikinamiau
at rodytų.

Tokiomis štai žemiškomis min ti -
mis bandai likimo valiai palikto tuš -
tumą užpildyti. Derėtų atsiversti Jus -
tino Marcinkevičiaus žodžius, per
juos ištiesti jam ranką ir ne be pa -
leisti. Vis ramiau dūšioje, kai yra į ką
apčiuopiamo atsiremti. Dėkui, Justi -
nai!

www.lrytas.lt

Justinas marcinkevičius, Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, vi-
suomenės veikėjas, gimė 1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje (Prienų valsčius)
Motiejaus Marcinkevičiaus ir Ievos Kvainauskaitės šeimoje. Lankė Alk s -

niakiemio pradžios mokyklą. 1942–1949 m. mokėsi Prienų gimnazijoje. 1949–
1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietu-
vių kalbos ir literatūros specialybę.

1953–1957 m. žurnalo „Genys” atsakingasis sekretorius. Nuo 1955 m.
LSSR rašytojų sąjungos narys. 1957–1959 m. žurnalo „Pergalės” atsakingasis
sekretorius. 1959–1960 m. Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1960–1965
m. pirmasis pavaduotojas. Nuo 1965 m. rašytojas profesionalas. Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės narys. Lietuvos MA tikrasis narys (nuo 1990 m.).

Poetui būdingas metaforinis kalbėjimas, užuominos ir nutylėjimai.
Justinas Marcinkevičius į literatūrą atėjo XX a. šeštojo dešimtmečio vidury-
je. Jis kūrė sudėtingomis sovietinio totalitarizmo sąlygomis, gynė tautos
kultūrinę savimonę, sugrąžino į lietuvių literatūrą humanistinę žmogaus
idėją, tęsė neoromantikų lyrikos tradiciją, teigė estetinius literatūros vertės
kriterijus. Jo poezija tarsi skyla į dvi šakas: pirmoji – artimesnė romantinei
tradicijai, antroji – stovinti arčiau avangardo, modernumo.

Marcinkevičiaus poezijos branduolys – tautos ir jos likimo apmąstymas.
Tautos tapatybė remiasi agrarine kultūra. Žemdirbių buitis, daiktai, kasdie -
niniai darbai įvardijami kaip šventas ritualas, jie pakyla į mito ir sakralumo
plotmę. Eilėraščiuose daug gamtos jausmo – kaimo gamtos, laukų, upių ir
ežerų, visa tai gaubia rūpestis ir atsakomybė. Iš gamtos įvaizdžių susiklosto
beveik visa Justino Marcinkevičiaus metaforika.

1957 m. poetui įteikta LTSR valstybinė premija už poemą „Dvidešimtas
pavasaris”, 1965 m. jis  – „Poezijos pavasario” laureatas, 1969 m.  – LTSR val-
stybinės premijos už dramą-poemą „Mindaugas” laureatas, 1998 m. poetas
gavo Johan Gotfryd Herder premiją, 2001 m. jam paskirta Nacionalinė
kultūros ir meno premija, 2001 m. – Baltijos Asamblėjos premija, 2005 m.
įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas, o
2008 m. gegužės 18 d. – Nacionalinė pažangos premija.

J. Marcinkevičius yra Prienų miesto (2002  gegužės 16 d.) ir Vilniaus(2002
m. lapkričio mėn.)  garbės pilietis. 

Mirė poetas J. Marcinkevičius 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje.
www. lt.wikipedia.org

Dėkui, Justinai!

Apie Justiną marcinkevičių

„Visų mūsų drabužiai vienodi: mes apsirengę laiku. Visi mes turim ir
vie ną didelį, bendrą tikslą: esam mirtingi.”

„Keista šviesa blyksteli veide, dvelkteli saldus alsavimas: turbūt, tai lai -
mė prabėgo pro šalį.”

„Jau kai kuriuos jausmus, sąžiningumą, dorumą, ištikimybę... reikėtų
įra šyti į ‘Raudonąją knygą’. Kaip nykstančius.”

„Yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą: ištartas žodis, kontekstas,
intonacija, žvilgsnis, judesys, veido mimika... Tai tartum kalbos ženklai, ku -
riuos mes, deja, prastai mokam, paviršutiniškai ir blogai suprantam.”

,,Brangiai ima iš mūsų gamta už laimę žiūrėti į ją ir ją jausti: ji pasiima mus.”

„Žmogus – kaip raidė knygoje, kurios pavadinimas – Žmonija. Tiktai pa -
žindami raides pradedame skaityti.”

„Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsa -
komybės gėrimo.”

„Suprasti žmogų! Tai be galo daug, beveik nepasiekiama, nes kiekvienas
su  pranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje. Taigi: suprasti save –
suprasti kitą, suprasti kitą – suprasti save.”

„Kas ta mūsų taip dažnai linksniuojama žmogaus širdis? Ar ne praraja, į
kurią bijome ar nemokame atvirai ir tiesiai pažvelgti, o tuo labiau parodyti ją
kitam? Vieniša, vieniša savo dorybėm ir ydom.”

„Kūryba – vidinio išsivadavimo aktas, savo rūpesčio ir skausmo objek-
tyvizavimas. Nežinau, kaip būčiau pajėgęs gyventi jeigu ne mano kūryba...”

„Rašytojas yra ir bene aktyviausias nacionalinės kultūros sargas, sa vo -
tiškai transformuojantis kultūrinį palikimą į dabartį ir į ateitį.”

„Visų džiaugsmų veidai panašūs vienas į kitą. Skausmų veidai skirtingi.
O laimė apskritai neturi veido.”

„Kuo įvairesnė literatūra, tuo daugiau širdžių
ji aprėpia.”

„Reikia nuo kažko pasitraukti, kad galėtum
prie kažko prieiti.”

„Mirties akivaizdoje ir nuo mūsų pasitraukia
gyvenimo kasdienybė, bui ties smulkmenos, visa,
kas žema ir menka, tartum numiršta mumyse,
mūsų mintys sukasi apie vienaip ar kitaip supran-
tamą amžinybę, širdyje ima ru senti nusiteikimas
gyventi dorai ir teisingai.”

„Vienas dalykas – žinoti, kitas – gyventi.
Žinoti galima daug ką, gyventi – ne daug kuo, gal-
būt tik kuo nors vienu. Pavyzdžiui, savo idėja.”

„Gyventi reikia. Ir toliau eiti reikia.”

Poeto Justino marcinkevičiaus mintys iš dokumentinės
literatūros knygos „Dienoraštis be datų”
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LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Vilnius (BNS) – Minint Valsty-
bės atkūrimo dieną, Prezidentūroje
menininkams įteiktos šešios Nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos. 

Premijomis apdovanoti kompo-
zitorius ir dirigentas Vaclovas Au-
gustinas, tapytojas Jonas Gasiūnas,
teatro režisierius Povilas Mataitis ir
teatro dailininkė Dalia Lidija Matai-
tienė, rašytojas Icchokas Meras, ope-
ros dainininkas Virgilijus Kęstutis
Noreika ir rašytojas Rolandas Ras-
tauskas. 

Prieš įteikiant premijas, tylos
minute buvo pagerbtas trečiadienį
miręs iškilus poetas, visuomenės vei-
kėjas Justinas Marcinkevičius. 

Dirigentui V. Augustinui premija
skirta už chorinio meno galių plėtrą,
už sakralinės muzikos šiuolaikišku-
mą, tapytojui J. Gasiūnui – už tapy-
bos galimybių atnaujinimą, už šiuo-
laikinio mąslaus meno idėjų sklaidą,
rašytojui I. Merui – už tragiškųjų XX
amžiaus žmogaus patirčių atskleidi-

mą moderniojoje lietuvių prozoje. 
Teatro režisierius P. Mataitis ir

teatro dailininkė D. L. Mataitienė
premijomis pagerbti už lietuvių folk-
loro gelmių atskleidimą Lietuvai ir
pasauliui, už liaudies tradicijos bei
šiuolaikinės scenografijos darną. 

Operos solistas V. K. Noreika
premija apdovanotas už aukščiausią
vokalinį meistriškumą, už neblės-
tantį talentą, rašytojas R. Rastauskas
– už žaismingos ir ironiškos eseisti-
kos būtį pasaulyje, už sakinio ele-
ganciją. 

Nuo 1989 m. Lietuvos nacionali-
nės kultūros ir meno premijos kas-
met teikiamos už reikšmingiausius
pastarųjų penkerių metų Lietuvos ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
menininkų sukurtus kūrinius.  Kas-
met teikiama ne daugiau kaip šešios
Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos, kurių kiekvienos dydis –
104,000 litų. 

Švedija išslaptino diplomatų susirašinėjimą

Lietuvos užsienio reikalų ministro viešnagė JAV

Emigruoti iš Lietuvos norėtų ketvirtadalis gyventojų

Atkelta iš 1 psl.
Vasario 12–17 d. JAV viešėjęs mi-

nistras susitikimuose su šios šalies
administracijos pareigūnais, Kong-
reso nariais ir nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovais aptarė Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimo galimybes.

Ministras taip pat pristatė ES re-
miamus Lietuvos vyriausybės pla-
nus atskirti dujų perdavimo veiklą
nuo gavybos ir pardavimo vartoto-
jams bei kitas pastangas Lietuvos
energetinio saugumo užtikrinimo
srityje. A. Ažubalis teigia gavęs aiškų
JAV ženklą, kad Washington remia
naujos atominės elektrinės Lietuvoje
statybos projektą. 

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos minėjime Washington, DC daly-
vavęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras pasveikino JAV gyvenančius
lietuvius Vasario 16-osios proga. Į
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
progai skirtą koncertą buvo pakvies-
ti JAV Kongreso, vykdomosios val-
džios nariai, užsienio šalių diploma-
tai ir kiti Lietuvos draugai.

Lietuvą pagerbė ir nevyriausybi-
nė organizacija Nacionalinis demo-
kratijos fondas (The National En-
dowment for Democracy). Už Lietu-
vos indėlį į demokratijos plėtrą fon-
das įteikė A. Ažubaliui atminimo do-
vaną – įrėmintas 1787 m. JAV ir 1791
m. Abiejų Tautų Respublikos konsti-
tucijų ir Vasario 16-osios akto ištrau-
kas, simbolizuojančias ilgalaikę JAV
ir Lietuvos išpažįstamų vertybių ir
siekių vienybę.

Valstybės atkūrimo dienos proga
Lietuvą taip pat sveikino Baltųjų rū-
mų Nacionalinio saugumo tarybos
direktorius Michael McFaul, Valsty-
bės sekretorės pavaduotojas Michael
Posner, sveikinimus nuo Atstovų rū-
mų pirmininko John Boehner perda-
vė jo kabineto vadovas Jackson Barry.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras susitiko su JAV Valstybės sekre-
tore Hillary Rodham Clinton. Pasak
ministro, JAV ir Lietuvos bendradar-
biavimas Vilniui pirmininkaujant

ESBO ir Demokratijų bendrijai liudi-
ja Lietuvos ir JAV partnerystės bran-
dumą. „Tikiuosi matyti jus Vilniuje
gruodžio pradžioje vyksiančiame
ESBO ministrų susitikime, taip pat
birželio pabaigoje rengiamame De-
mokratijų bendrijos šalių užsienio
reikalų ministrų susitikime”, – sakė
ministras. 

H. Clinton pabrėžė, kad vieninte-
lis į aukšto lygio renginį Valstybės
departamente, skirtą demokratijos
sklaidai, pakviestas kitos šalies už-
sienio reikalų ministras A. Ažubalis
aktyviai prisidėjo užmezgant demo-
kratinių šalių dialogą su pilietine vi-
suomene.

A. Ažubalis padėkojo H. Clinton
už JAV prezidento Barack Obama ir
JAV žmonių vardu perduotus sveiki-
nimus Lietuvai Valstybės atkūrimo
dienos proga.

Ministras taip pat susitiko su
JAV valstybės sekretorės pavaduoto-
ju James Steinberg. A. Ažubalis su-
pažindino jį su savo apsilankymų
Maskvoje, Kijeve ir Kišiniove rezul-
tatais, Lietuvos pastangomis pasiek-
ti, kad ESBO atstovybė Minske galė-
tų tęsti savo veiklą. Per pokalbį su-
tarta stiprinti Lietuvos ir JAV veiks-
mų, sprendžiant užsitęsusius konf-
liktus ESBO erdvėje, derinimą.

JAV Helsinkio komisijos klausy-
muose A. Ažubalis aptarė iššūkius
žmogaus teisėms, pagrindinėms lais-
vėms, demokratijai ir teisės viršeny-
bei visame ESBO regione, taip pat
būtinybę spręsti kylančias tarptauti-
nes grėsmes ir neseniai Astanoje vy-
kusio ESBO valstybių vadovų susiti-
kimo rezultatus.

ESBO pirmininkas taip pat susi-
tiko su Atstovų rūmų Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininke, JAV
Kongreso nare Ileana Ros-Lehtinen,
su Kongreso Helsinkio komisijos pir-
mininku senatoriumi Benjamin Car-
din. A. Ažubalis baigė viešnagę JAV
dalyvaudamas diskusijoje Atlanto ta-
ryboje.

Įteiktos Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė premijas įteikė rašytojui R. Rastauskui (k.), dainininkui V.
K. Noreikai, kompozitoriui ir dirigentui V. Augustinui, teatro dailininkei D. L. mataitie-
nei, teatro režisieriui P. mataičiui ir tapytojui J. Gasiūnui.                                   EELLTTAA nuotr.                                               

Vilnius (ELTA) – Baltijos vals-
tybėse lankydamasis Europos Sąjun-
gos (ES) prezidentas Herman Van
Rompuy tikino jų vadovus euro pati-
kimumu. ,,Noriu pabrėžti, kad eko-
nominis ES augimas yra didesnis,
nei tikėjomės, ir jis yra teigiamas ir
2010, ir 2011 metais, taip pat ir Lietu-
voje”, – sakė H. van Rompuy, lanky-
damasis Vilniuje. Panašius teiginius
jis išsakė prieš tai viešėdamas Latvi-
joje ir Estijoje.

ES prezidentas teigė sutaręs, kad
reikia stipriau derinti nacionalines
ekonominės politikos gaires tiek ša-
lies, tiek europiniu lygmeniu, ir iš-
reiškė siekį jau kovą Europos vado-
vų taryboje (EVT) priimti visapusiš-
ką ekonominį dokumentą.

,,Reikia tvaresnės pensijų siste-
mos, daugiau sutarimo”, – teigė H.
van Rompuy.

ES prezidentas, susitikęs su Lie-
tuvos vadove Dalia Grybauskaite,
kalbėjosi apie vizų režimo palengvi-
nimą baltarusiams, pareiškė pagar-
bą dėl poeto Justino Marcinkevičiaus
netekties, išreiškė palaikymą Lietu-
vai, pirmininkaujant Europos saugu-

mo ir bendradarbiavimo organizaci-
jai (ESBO).

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius padėkojo H. Van Rompuy už
Baltijos šalims palankias išvadas ir
dar kartą patvirtino pritarimą ES
energetikos politikos strateginėms
nuostatoms baigti nuosavybės atsky-
rimą energetikos srityje iki 2014 m. ir
panaikinti vadinamąsias energeti-
nes salas iki 2015 m. 

Lietuvos Vyriausybės vadovas ir
aukštas ES pareigūnas kalbėjosi apie
laišką, kurį Baltijos valstybių vado-
vai nusiuntė Europos Komisijos pir-
mininkui Jose Manuel Barroso ir H.
van Rompuy. Laiške buvo pareikštas
pritarimas EVT išvadoms ir prašo-
ma ES strateginiame planavime nu-
matyti deramą vietą jų įgyvendini-
mui. Laiške pažymima, kad Baltijos
šalys, net ir nutiesusios pagrindines
energetines jungtis su kaimyninėmis
ES valstybėmis, liktų sujungtos į Ru-
sijos energetikos sistemą, todėl būti-
nas Baltijos valstybių elektros tinklų
prisijungimas prie Europos žemyni-
nių tinklų, ir tai turėtų būti spren-
džiama ES lygmeniu.

Stokholmas (BNS) – Švedijos už-
sienio reikalų ministerija išslaptino
Švedijos konsulatų Leningrade ir Ry-
goje 1989–1991 m. susirašinėjimą su
Stokholmu. Dokumentų apimtis –
maždaug 400 puslapių. 

Anksčiau apie šių dokumentų iš-
slaptinimą pranešė Švedijos užsienio
reikalų ministras Carl Bildt. ,,Mes
kalbame apie iš esmės visus mūsų iki

šiol slaptais laikytus dokumentus iš
Sovietų Sąjungos žlugimo ir Baltijos
šalių išsilaisvinimo judėjimo iki 1991
m. laikotarpio”, – pridūrė jis. 

Užsienio reikalų ministerijos at-
stovas Anders Joerle sakė, kad bus
paviešintos Švedijos pasiuntinių Bal-
tijos šalyse ir tuometiniame Lenin-
grade paskelbtos diplomatinės notos. 

Vilnius (BNS) – Ketvirtadalis
gyventojų norėtų emigruoti iš Lietu-
vos, pusė to padaryti nenorėtų, rodo
viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų
bendrovės ,,Spinter tyrimai” atlikta
apklausa. 

Tyrimo duomenimis, 8,5 proc.
apklaustųjų nurodė, kad pageidauja
išvykti šiemet, 16,9 proc. apklaustųjų
– per artimiausius kelerius metus.
Apklausos rengėjai nurodo, kad mig-
ruoti iš Lietuvos šiemet ar per arti-
miausius metus dažniau nori vyrai,
jauniausio amžiaus, mažesnes paja-
mas gaunantys žmonės, rajonų cent-
rų gyventojai. Pusė apklausos daly-
vių šiuo metu arba vėliau emigruoti
nurodė nenorintys: 37,8 proc. ap-
klaustųjų teigė kol kas tokių planų
neturintys, 12,3 proc. sakė iš Lietuvos
neketinantys emigruoti niekada.

Niekada neišvyksiantys iš Lietuvos
nurodė vyriausio amžiaus (per 55
metų), žemesnio išsimokslinimo, ma-
žiausių ir didžiausių pajamų gyven-
tojai. Penktadalis apklaustųjų sakė
apie tai negalvojantys, 3,5 proc. teigė,
jog emigranto duonos paragaus ne-
bent išėję į pensiją. 

Apklausos metu buvo teirauja-
masi, dėl kokių priežasčių kyla noras
palikti Lietuvą. Beveik pusė ap-
klaustųjų nurodė, kad jų tėvynėje ne-
tenkina maža alga, 39,7 proc. ap-
klaustųjų sakė besitikintys geresnių
atlyginimo galimybių užsienyje, 27,9
proc. apklausos dalyvių paminėjo ne-
darbą, 18,3 proc. – kad norėtų išvykti
paskui jau emigravusius artimuosius. 

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo
18 iki 75 metų, visoje šalyje apklausti
1,004 žmonės.

ES prezidentas Baltijos valstybių
vadovus tikino euro patikimumu
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A. Ažubalio kalba Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje  New York 2011 m. vasario 15 d.               
Man, kaip Europos saugumo

ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) pirmininkui, suteikta didžiu-
lė garbė sakyti kalbą Saugumo Tary-
boje. Turinti 56 šalis nares Euro-At-
lanto ir Eurazijos regionuose ESBO
yra didžiausia pasaulyje regioninė
organizacija, pripažįstama pagal
Jungtinių Tautų (JT) Chartijos VIII
skyrių. Mes labai vertiname glaudų
bendradarbiavimą su JT, siekiant pa-
laikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

Pernai Astanoje vykęs ESBO vir-
šūnių susitikimas nubrėžė organi-
zacijos strateginę kryptį. Astanoje
ESBO šalių narių ir vyriausybių va-
dovai pakartojo įsipareigojimus
„laisvos, demokratinės, bendros ir ne-
dalomos Euroatlantinės ir Eurazijos
saugumo bendruomenės vizijai, pa-
grįstai sutartais principais, bendrais
įsipareigojimais ir vienodais tikslais.”

Šią žinią paantrino JT Generali-
nis sekretorius, kuris viršūnių susi-
tikime išraiškingai kalbėjo apie „pa-
grindinius principus ir bendras ver-
tybes”, kuriais grindžiamos abi orga-
nizacijos, ir paragino glaudžiau ben-
dradarbiauti siekiant „skleisti taiką,
žmogaus teisių laikymąsi, užtikrinti
darnų vystymąsi ir kurti saugesnį
pasaulį”. Pirmininkavimo ESBO me-
tu Lietuva bandys siekti šių tikslų.

Leiskite man dabar pristatyti
mūsų pirmininkavimo svarbiausius
uždavinius: apčiuopiama pažanga
sprendžiant užsitęsusius konfliktus;
geresnis įsipareigojimų žiniasklai-
dos laisvės srityje įgyvendinimas; su-
stiprintas ESBO atsakas į tarptauti-
nes grėsmes, taip pat ir į kylančias
ne ESBO erdvėje; ESBO vaidmens
energetinio saugumo srityje sustip-
rinimas; pakantumo per švietimą ug-
dymas visoje ESBO erdvėje

Užsitęsę konfliktai

Kaip pirmininkas, aš teikiu di-
delį dėmesį pažangai sprendžiant už-
sitęsusius konfliktus, visapusiškai
gerbiant normas ir tarptautinės tei-
sės principus, įtvirtintus JT Charti-
joje, taip pat Helsinkio Baigiamaja-
me akte.

ESBO ir toliau aktyviai dalyvaus
politiniame vyksme, siekiant iš-
spręsti Padniestrės konfliktą, visiš-
kai gerbiant Moldovos Respublikos
suverenitetą ir teritorinį vientisumą.
Neseniai lankiausi Kišiniove ir Ti-
raspolyje, kur susitikau su politi-
niais vadovais iš abiejų Dniestro pu-
sių ir aptariau su jais konflikto
sprendimo procesą. Aš vis dar atsar-
giai optimistiškai tikiuosi, ypač po
neseniai vykusių pasitarimų su kole-
gomis Maskvoje, Kijeve, Berlyne ir
Briuselyje, kad šiais metais galėsime
atnaujinti „5+2” formalias derybas.

Išliks ESBO vaidmuo siekiant
spręsti besitęsiantį konfliktą dėl Kal-
nų Karabacho labiau įtraukiant
Minsko grupės pirmininkus. Mes
kviečiame konfliktuojančias puses ir
kitas ESBO šalis nares  apsvarstyti
pasitikėjimą stiprinančių priemonių
pasirinkimą ir ESBO monitoringo
stiprinimą, ypač turint galvoje didė-
jančią įtampą Kalnų Karabache.

Lietuva, kaip pirmininkaujanti
ESBO, lieka įsipareigojusi aktyviai
dalyvauti tarptautinėse Ženevos dis-
kusijose, siekdama sumažinti įtampą
ir kurti pasitikėjimą tarp konfliktuo-
jančių bendruomenių. Ženevos susi-
tikimas yra unikalus forumas ta
prasme, kad trys pagrindiniai tarp-
tautiniai veikėjai – Europos Sąjunga
(ES), ESBO ir JT, taip pat JAV ir Ru-
sija, glaudžiai bendradarbiauja siek-
damos įtvirtinti saugumą ir stabilu-
mą regione. Pilnavertis JT atstovo
dalyvavimas yra ypatingai svarbus
siekiant užtikrinti šio proceso sėk-
mę. Todėl yra gyvybiškai svarbu čia,
New York, priimti ilgalaikį susitari-
mą, užtikrinantį nuolatinį JT atsto-
vavimą Ženevos derybose. Mes ragi-
name visas puses gerai išnaudoti Že-
nevos procesą, rasti priemonių page-
rinti saugumą ir patenkinti humani-
tarinius poreikius. Mes dirbsime su
šalimis narėmis, siekdami ištirti ga-

limybes išplėsti ESBO veiklą ten,
taip pat ir per reikšmingą ESBO da-
lyvavimą.

Kaip pirmininkas, ESBO pirmi-
ninkavimo pagrindinių uždavinių
sąraše 2011 m. aš įrašau žiniasklai-
dos laisvę ir žurnalistų saugumą.
Kaip buvęs žurnalistas, suprantu,
kaip svarbu dirbti aplinkoje, kurioje
niekas nebaugina. Kartu su ESBO
atstove žiniasklaidos laisvei birželio
mėnesį Vilniuje surengsime konfe-
renciją žurnalistų saugumo klausi-
mais. Tikiuosi aktyvaus JT dalyvavi-
mo šiame renginyje.

Mano regione nusivylimą sukėlė
gruodį vykę Baltarusijos prezidento
rinkimai, kurie pažeidė ESBO reika-
lavimus, įskaitant ir žiniasklaidai bei
rinkimams keliamus reikalavimus.

ESBO pirmininkaujanti Lietuva
taip pat apgailestauja dėl Baltarusi-
jos vyriausybės sprendimo nutraukti
ESBO biuro Minske darbą. Mes vis
dar tariamės su Baltarusijos valdžia,
siekdami ištirti, kaip ESBO galėtų to-
liau remti vyriausybę ir Baltarusijos
žmones.

Lietuvos pirmininkavimo metu
bus skatinamas tolesnis pakantumo
per švietimą ugdymo, kovos su neapy-
kantos nusikaltimais ir visų formų dis-
kriminacija programų įgyvendinimas.

Pastarojo meto ir dabartinė 
krizė

Krizės ir konfliktai ESBO regio-
ne per pastaruosius keletą metų pa-
rodė, kad reikia skubiai sustiprinti
mūsų organizacijos gebėjimus efek-
tyviai veikti viso konflikto metu.
ESBO tai daro keliais būdais, įskai-
tant lauko operacijas, Vienoje įsikū-
rusio sekretoriato darbą ir organiza-
cijos trijų specializuotų institucijų
veiklą.

Mes privalome duoti išankstinį
įspėjimą, kai pamatome dūmus. Ne-
paisant pažangos pastaraisiais me-
tais, kai kurie ESBO regionai, pa-
vyzdžiui, Kaukaze, Pietryčių Euro-
poje ir Centrinėje Azijoje, vis dar yra
pažeidžiami.

Po išankstinio įspėjimo reikia
imtis išankstinių veiksmų. Štai kodėl
mes greitai reagavome į pastarojo
meto įvykį Albanijoje. Glaudžiai ben-

dradarbiaudami su ES ir kitomis su-
interesuotomis šalimis, mes įsitrau-
kėme į besitęsiantį dialogą su val-
džios ir opozicijos vadovais. Mes tę-
sime per ESBO lauko operacijas ir
bendradarbiaudami su tarptautini-
ais partneriais stebėsime padėtį ir
teiksime pagalbą, kai galėsime. Ti-
kiu, kad mūsų pastangos padės ten
sumažinti įtampą.

Praėjusiais metais ESBO bend-
ruomenę ištiko krizė Ferganos slėny-
je. Krizė kiek aprimo, tačiau įtampa
išlieka. ESBO bendruomenės saugu-
mo iniciatyva (CSI), įsteigta kartu su
Kirgizija, yra svarbiausia tarptauti-
nė reakcija į prievartą šioje trapioje
valstybėje. Dabar mums kalbant
ESBO darbuotojai pradeda darbą pie-
tų Kirgizijoje. Ši iniciatyva padės
Kirgizijos valdžiai spręsti konkrečią
saugumo padėtį, kuri susiklostė šaly-
je po birželio įvykių. Įgyvendindami
šią iniciatyvą, mes pasirengę bend-
radarbiauti su JT, siekdami kuo
didesnės mūsų pastangų sąveikos.

ESBO bendradarbiavimas su JT

Senas sėkmingo ESBO ir JT bend-
radarbiavimo šioje srityje pavyzdys
yra Kosovas. Čia ESBO misija Koso-
ve (OMIK) ir toliau vykdo savo man-

datą pagal JT Saugumo Tarybos re-
zoliuciją Nr. 1244 kuri yra neatsieja-
ma JT misijos (UNMIK) dalis. Lietu-
vos pirmininkavimas ketina užtik-
rinti, kad ESBO misija Kosove
(OMIK) ir toliau vaidintų sutartą
vaidmenį, dirbtų siekiant užtikrinti
saugumą ir gerovę visoms Kosovo
bendruomenėms. Lietuvos pirminin-
kavimas pritaria JT susirūpinimui
dėl pranešimų apie žmogaus organų
prekybą Kosove 1990–1999 m. ir re-
mia kvietimą atlikti nepriklausomą
tyrimą ir išsiaiškinti faktus.

Astanoje ESBO šalys narės susi-
tarė, kad susidūrus su kylančiomis
grėsmėmis, kaip antai terorizmas,
organizuotas nusikalstamumas ir
masinio naikinimo ginklų platini-
mas, reikia siekti „didesnės vienybės
ir imtis efektyvios veiklos”.

Pripažindamas JT pirmaujantį
vaidmenį kovoje su terorizmu, Lie-
tuvos pirmininkavimas yra tvirtai
įsipareigojęs vaisingai bendradar-
biauti su JT institucijomis skatinant
visuotinai ir teisėtai kovoti su tero-
rizmu. Astanoje vykusiame viršūnių
susitikime, JT generalinis sekreto-
rius paragino ESBO prisidėti prie ko-
vos su masinio naikinimo ginklų pla-
tinimu. Lietuva, kaip pirmininkė,
bendradarbiaudama su šalimis na-
rėmis palengvins JT Saugumo Tary-
bos rezoliucijos Nr. 1540 (UNSCR
1540) nuostatų įgyvendinimą.

Mes taip pat ketiname pagreitin-
ti savo atsaką į organizuotą nusi-
kalstamumą. Pagal regioninį susita-
rimą su JT, mes galime daugiau pa-
dėti valstybėms įgyvendinant Paler-
mo konvenciją ir jos tris protokolus.
Mes taip pat ieškosime, kaip sustip-
rinti šalių narių atsaką į kylančias
problemas, tokias kaip kibernetinis
saugumas. Šiam tikslui pirmininka-
vimo metu ketiname surengti ESBO
konferenciją šia tema. Aktyvus JT
dalyvavimas šiame renginyje būtų
ypač naudingas ir labai vertinamas.

Lietuva, remdamasi savo patirti-
mi Baltijos regione, tvirtai tiki regio-
ninio ir subregioninio bendradarbia-
vimo verte. Mūsų nuomone, bendra-
darbiavimas šiame lygmenyje yra
priemonė tikram saugumui ir stabi-
lumui užtikrinti, konfliktų sprendi-
mui ir tvaraus ekonominio vystymo-
si pasiekimui. Mūsų pasaulyje, ku-
riame viskas yra tarpusavyje susiję,
turime skirti ypatingą dėmesį ESBO
bendradarbiavimui su kaimyniniais
regionais.

Vadovaudamasis šia dvasia, Lie-
tuvos pirmininkavimas aktyviau
dirbs ir rems JT vadovaujamas tarp-
tautines pastangas stabilizuoti padė-
tį Afganistane, kuris yra ESBO bend-
radarbiavimo partneris. Mūsų pa-
grindinis tikslas bus kovoti su tarp-
tautinėmis grėsmėmis, kylančiomis
šioje teritorijoje. Dirbsime įgyven-
dindami konkrečius projektus, glau-
džiai bendradarbiausime ir derinsi-
me veiklą su Afganistano valdžios
institucijomis, mūsų pačių Centrinės
Azijos šalimis narėmis, JT ir kitais
tarptautiniais veikėjais ir organiza-
cijomis, veikiančiomis šiame regione.

Kalba sutrumpinta.

ESBO ateitis, pirmininkaujant Lietuvai

ministras kalbasi su JAV Atstovų rūmų pirmininku John Boehner (k.).
LR ambasados Washington, DC nuotr.
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS m. GRINIS, mD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441

Klinikos tel. 815-834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

JOnAS v. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREW J. yU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSky, mD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

MMŪŪSSŲŲ  ŠŠEEIIMMOOSSEE  

Gražus jubiliejus

Gimimo diena – visi jos laukia-
me ir švenčiame, bet ne kiek-
vienas sulaukiame tokio gra-

žaus jubiliejaus kaip gerb. Emilija
Didžbalienė. Kūčių vakaras lietuvių
tradicijose – ypač laukiama šventė, o
gerb. Emilijai tai buvo dviguba šven-
tė, nes gruodžio 24 dieną jai suėjo 100-
tas metų. Ji dar turi neblogą atmintį,
moka daugybę lietuviškų dainų, lais-
vai kalba lietuvių, anglų, lenkų ir
rusų kalbomis, visada yra linksmo
būdo. Kaip ji pati sako: „Prabėgo
gyvenimas – lyg traukinys šmėstelėjo
pro akis.”

Gimė Emilija 1910 metais gruo-
džio 24 dieną Benignos ir Aleksandro
Mikalauskų penkių vaikų šeimoje,
gražiame Lietuvos kampelyje, Merki-
nės apskrityje, kur ošia šimtametės
Dzūkijos girios, mėlynuoja ežeras, at-
rodo, jį vadino bedugniu. Pradžios
mokykla buvo Merkinėje, tad ir
klampoti per sniegą reikėdavo net
tris kilometrus. Vėliau baigė akuše-
rės mokslus ir dirbo Alytaus medici-
nos punkte. Ten gyvendama susipaži-
no su Alytaus pradžios mokyklos
direktoriumi Pijumi Didžbaliu ir už
jo ištekėjo. 1939 metais gimė dukra
Algutė. 

Buvo graži ir laiminga šeima,
bet, užėjus karui, 1944 metais, kaip ir
daugumai švietimo darbuotojų, ypač
direktoriui, nenorint patekti į Sibirą,
reikėjo bėgti su šeima iš Lietuvos.
Apsigyveno Vokietijoje, pabėgėlių
stovykloje, anglų zonoje. Ten išgy-
veno penkerius metus, tik 1949 m.
Emilijos sesers Jadvygos (kuri buvo
ištekėjusi ir su vyru gyveno New
York) pastangos pagreitino jų atvy-
kimą į Ameriką. 

Apsigyveno Elizabeth, New Jer-
sey. Dirbo Emilija St. Elizabeth ligo-
ninėje akušere iki pensijos 1972 me-
tų, vyras Pijus Didžbalis – „Ameri-
can Can”, Hillside, NJ. Visa šeima
dalyvaudavo lietuvių susibūrimuose,

dukra Algutė buvo skautė, šoko lietu-
vių tautinius šokius. Su tautinių šo-
kių grupe važiuodavo į tolimesnius
miestus, valstijas, koncertuodavo lie-
tuvių bendruomenėms. Susipažino
su Vyčiu Virbicku (Marijos ir Leono
Virbicko, Lietuvos kariuomenės ma-
joro, sūnumi), už jo ištekėjo 1960
metais. 

Kurį laiką jauna šeima gyveno
New York mieste pas Vyčio tėvus,
bet, šeimai pagausėjus (gimė keturi
vaikai – Dainius, Vidas, Rimutė ir
Linas), nusipirko namą Danbury, CT
1967 m. ir ten apsigyveno. 

Emilija su vyru, jau būdami pen-
sijoje ir turėdami daugiau laisvo lai-
ko, ilgėjosi anūkų, dukros, todėl nusi-
pirko namą Waterbury, CT.  Apsigy-
venę arčiau dukros, šeimos dažnai
ten lankydavosi, džiaugdavosi anū-
kais, padėdavo juos auginti. Švęs-
davo jų gimtadienius ir kitas šventes.
Algutės šeima taip pat tėvais rūpino-
si, lankė. Taip ir bėgo gyvenimas, kol
negailestinga liga juos išskyrė – 1986
m. mirė Pijus Didžbalis. Mirus vyrui,
Emilijai buvo labai sunku, todėl daž-
niau būdavo pas dukrą, o ir anūkai
buvo jau suaugę, guosdavo močiutę.
Po truputį žaizdos apgijo, anūkai
apsivedė – Dainiaus ir Ann šeimoje
auga sūnus ir dvi dukros, Rimutės ir
Peter šeimoje du sūnūs, Lino ir Kelly
– trys dukrytės, tik Vidas gyvena su
tėvais – jis yra neįgalus. 

Emilija gyvena savo namuose
Waterbury su moterimi, kuri jai
padeda, pagloboja. Tad šias Kūčias ir
jos 100-to metų jubiliejų šventė visa
gausi šeima anūko Dainiaus namuo-
se Bridgewater, CT. Dainavo ilgiausių
metų, linkėdami dar šimto metų
sulaukti, o anūko Lino dukrytė 7 me-
tų Summer, padedant močiutei Al-
gutei, sugiedojo promočiutei (nuste-
bindama mus) Lietuvos himną.

Tad ir mes palinkėkime gerb.
Emilijai geros sveikatos ir ilgiausių
metų.

JUZĖ PLAUŠINAITIENĖ

Emilija Didžbalienė su dukra, žentu ir anūkais.
Iš E. Didžbalienės asmeninio albumo

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net
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EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ v. čERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas Jeleniauskas
DANTŲ gyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

Deivė, vardu Marija
Atkelta iš 8 psl.   kad jai buvo sunku
suderinti mokslininkės ir motinos
pareigas. Gal ir mažiau dėmesio sky-
rė, bet dukras mylėjo ir savo darbu
krovė joms kraitį. 

– O Gimbutienė kaip žmogus?
– Marija Gimbutienė buvo titu-

luota akademikė, bet gyvenime –
kuklus žmogus. Ji mylėjo ne tik kny-
gas, bet ir žmones. Jos dvasia buvo la-
bai jaunatviška, o akys spindėjo są-
moju. Turėjo nuostabų humoro jaus-
mą, mokėjo vaizdžiai papasakoti isto-
riją, kuri pralinksmindavo ir ją pačią
– nemažiau ir kitus. Ilgainiui Marija
man tapo tartum giminė – sava, arti-
ma. Su ja būdavo įdomu, įspūdinga,
nepaprasta, bet kai kada ir nelengva.
Ji buvo nepaprastai darbšti, tad no-
rėjo, kad ir visi aplinkui nuolatos
judėtų, krutėtų, kažką veiktų. Kai
kada sugalvodavo tokių darbų, kurie,
galima sakyti, iš proto varė. Na, sa-
kykime, nušveisti švitriniu popieriu-
mi kokį seną fotelį, nulakuoti jį. Ste-
bėdavausi – kam to reikia, jei už kelis
dolerius galėjai įsigyti naują. Saky-
davo, kad seni daiktai jai skleidžia ši-
lumą. Marija turėjo labai stiprų ener-
gijos lauką, labai aštrų žvilgsnį, kai
kada pasijusdavai net nejaukiai. Bet
dažniausiai tik su ja dvasioje atsities-
davai.

– Turėjai progos prisiliesti ir
prie Veronikos Alseikienės gyveni-
mo. Ką mama ir dukra turėjo ben-
dro? Gal tą valdingumo bruožą
Gimbutienė paveldėjo iš savo ma-
mos?

– Marijos Gimbutienės mama Ve-
ronika Janulaitytė-Alseikienė buvo
nepaprasta asmenybė. Ji – pirmoji
moteris lietuvė, baigusi Berlyno
Humboldt vardo medicinos institutą
(akių ligų specialybę) ne paprastu
diplomu, o mokslo daktaro laipsniu.
Ji buvo ne tik išmani specialistė, bet
ir didelė visuomenininkė. Daug pasi-
tarnavo Vilniui ir jo kraštui, dirbda-
ma gydytojos darbą (padarė daugiau
nei 300 trachomos operacijų), daug
prisidėjo gaivinant lietuvybę lenkų
okupacijos metais, taip pat Rusijoje
(Voroneže) ir Gudijoje (Minske). Ten
ji gelbėjo lietuvių pabėgėlius. Be to,
Veronikos Alseikienės ir jos vyro bei
kitų lietuvių pastangomis 1918 me-
tais Vilniuje įkurta pirmoji lietuviš-
ka ligoninė, turėjusi visuomeninį po-
būdį. Marijos tėvas Danielius Alsei-
ka buvo tos ligoninės direktorius, o
mama – jo pavaduotoja iki 1931 m. Ji
buvo įkūrusi amatų mokyklėles mer-
gaitėms, turinčioms mažiau gabumų,
našlaičius gydydavo nemokamai. Gy-
vendama Vilniuje, Veronika Alsei-
kienė kviesdavo iš Kauno brolį Au-
gustiną Janulaitį, Mykolą Riomerį,
Mykolą Biržišką, Kazį Pakštą skaity-
ti paskaitų Vilniaus lietuviams – taip
stengėsi palaikyti lietuvybės dvasią
ir viltį lenkų savivalės metais. Ji rū-
pinosi ir savo vaikų – Vytauto ir Ma-
rijos – auklėjimu, buities rūpesčiai
taip pat gulė ant jos pečių. Drauge su
savo sesers Julijos Biliūnienės-Mat-
jošaitienės vyru Stasiu Matjošaičiu
bei istoriku Broniumi Untuliu įkūrė
Vilniuje Kultūros draugiją. Tai buvo
moteris – ugnikalnis. Marija pavel-
dėjo iš savo motinos darbštumą, drą-
są, ryžtą, didelę energiją, gyvybin-
gumą. Marija yra sakiusi, kad darbo
idealą suformavo tėtis, kuris jai visą
gyvenimą buvo sektinu pavyzdžiu.
Apie abu tėvus Marija kalbėdavo su
didele meile.

– Alseikų šeima – viena iš ne-
daugelio tarpukario Vilniaus lie-
tuvių inteligentų, nors pati Marija
paragavo ir ,,laikinosios sostinės”
dvasios: ji baigė Kauno ,,Aušros”
gimnaziją, o vėliau – Vilniaus uni-
versitetą. Ar Gimbutienės asme-
nybėje ryškesnis buvo lietuvišku-
mas ar metropolitiškumas?

– Marija visur ir visada pabrėž-
davo meilę Vilniui ir jo kraštui. Ji be
galo mėgo Vilniaus senamiesčio gat-
veles ir bažnyčias. Jos teikė peno sie-
lai, įkvėpimo, ypač Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia. Vilnius buvo jos vaikystės
miestas, vėliau ji su džiaugsmu į jį
sugrįždavo. Į Kauną su mama ir bro-
liu Vytautu persikėlė gyventi 1931
m., bet jai buvo svetima miesčioniška
Kauno atmosfera, ilgai negalėjusi
prie jos pritapti. Tokiais jaunystės įs-
pūdžiais Marija ne kartą dalijosi dy-
kumoje, svečiams lietuviams susirin-
kus. Gimbutienė buvo tikra lietuvė,
tikra Lietuvos dvasios deivė.

– Marija privačiai pas Jadvygą
Čiurlionytę studijavo muziką, ta-
čiau šiai mūzai neatidavė savo šir-
dies. Gal yra pasakojusi  kodėl? 

– Marija mokėsi muzikos ne tik
pas Jadvygą Čiurlionytę. Kaune ji
taip pat mokėsi pas garsią prieškario
pianistę Mariją Alšlėbinaitę, o pra-
dėjo dar gyvendama Vilniuje. Bet
muzikos neketino studijuoti. Pra-
džioje Marija buvo galvojusi studi-
juoti mediciną, kaip ir jos tėvai. 1936
m. mirus tėvui, ji išgyveno didelį
dvasinį smūgį. Jai buvo tik 15 metų.
Iki to laiko ji buvo laimingas vaikas,
kuriam niekas nerūpėjo. Marija yra
sakiusi, kad iki tėvo mirties jai rū-
pėjo tik važinėti dviračiu, plaukioti
baidarėmis, čiuožti slidėmis. Vaikys-
tė baigėsi, mirus tėčiui. Tėčio mirtis
ir paskatino Mariją domėtis, kas yra
po mirties, apmąstyti mirties paslap-
tį. Dėl to, sakė Marija, ji ir tapo ar-
cheologe. Mokslininkė prisimindavo
tėvo žodžius, kad nors jis esąs gydy-
tojas, bet taip pat ir humanitaras ir
norėtų, kad Marija tokia būtų. Tyri-
nėdama senovės baltų tikėjimus, ji
priėjo prie išvados, kad tikėjimas
lieka, keičiasi tik formos. Jos žo-
džiais: „Gyvybinė energija negali
žūti, ji išlieka... Mūsų mirusieji yra
tarp mūsų.”

– Ar Marija savo namuose To-
panga dainuodavo, gal skambin-
davo fortepijonu?

– Marija buvo labai meniškos
prigimties žmogus. Artimiausia iš
visų menų jai buvo muzika. Nuo
vaikystės ji skambino pianinu. Va-
sarodama pas dėdę, mamos brolį
kunigą Praną Janulaitį Betygaloje, ji
grojo vargonais bažnyčioje. Gyven-
dama Boston, ji skambindavo piani-
nu sau pačiai ir svečiams susirinkus,
bet Topanga ji nebeturėjo pianino.
Labai mėgo klausytis klasikinės mu-
zikos – ji skambėdavo ir per radiją
automobilyje, ir per televiziją na-
muose. Esu girdėjusi, kaip gražiai
Marija švilpauja. Išvinguriuodavo
ištisas liaudies melodijas. Mane tas
prajuokindavo – akademikė, o tokia
valiūkiška, švilpauja lyg koks ber-
niokas. Sakiau jai kartą: „Nežinojau,
kad mokat švilpauti.” O ji man: „Tu
dar daug ko nežinai apie mane”... 

– Jos brolis Vytautas – advoka-
tas, žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas, buvo VLIK’o vykdomosios
tarybos narys, redagavo šios orga-

nizacijos biuletenį. 1972 m. grįžo į
Lietuvą. Kalbama, kad jis buvo už-
verbuotas sovietų saugumo.

– Motina Veronika Alseikienė sa-
vo laiškuose karštai įkalbinėjo sūnų
grįžti ir apsigyventi jų bute Kaune,
Adomo Mickevičiaus gatvėje. Ji lan-
kėsi ar kalbėjosi su kažkuo iš tuome-
tinio Saugumo komiteto – rengė sū-
naus sugrįžimą. Ten gavo atsakymą,
kad jis nieko bloga nėra kalbėjęs
prieš tarybinę valdžią, nieko bloga
nėra padaręs, tad galės grįžti, jeigu
tik panorės. Apie tai rašoma laiškuo-
se sūnui. Motina net žmonos jam ieš-
kojo tarp savo pažįstamų. Vytautas
sugrįžo 1972 metais, deja, jau po ma-
mos mirties. Lietuvoje Vytautas Al-
seika (tikriausiai, ne savo noru) tu-
rėjo padaryti viešą politinį pareiški-
mą, kuris buvo išspausdintas visuose
pagrindiniuose  Lietuvos   laikraš-
čiuose („Komjaunimo tiesa”, „So-
vietskaja Litva”, „Tiesa”, „Kauno tie-
sa”) su antrašte „Vytautas Alseika
grįžo!” Tame pareiškime jis atsiribo-
jo nuo savo veiklos VLIK’e, kritikavo
jo vadovybę ir veiklą, aukštino tary-
binę tikrovę. Vėliau jis rašė prosovie-
tinius straipsnius  į Amerikoje lei-
džiamus lietuviškus laikraščius
„Laisvė”, „Vilnis”. Tai – nepritapu-
sio svetur žmogaus tragedija. Bet tai
jau istorikų darbas –  sudėti visus
taškus ant „i” šioje istorijoje. Gra-
žiais pažadais suvilioti tuomet grįžo į
Lietuvą ir daugiau žinomų lietuvių
ir,  ko gero, karčiai nusivylė.

– Kokie buvo Marijos santy-
kiai su broliu?

– Marijos santykiai su broliu bu-
vo giminiški, kaip sesers ir brolio,
augusių vienuose mylinčių tėvų na-
muose. Marija rėmė brolį finansiš-
kai, jam paskambindavo iš Topanga,
teiraudavosi apie sveikatą, atvykusi į
Vilnių aplankydavo. Bet jiedu nebu-

vo labai artimi. Vytauto Alseikos
nuopelnas, kad jis kruopščiai rinko
medžiagą apie savo įžymiąją seserį,
ją surūšiavo ir visą dokumentaciją
prieš savo mirtį perdavė Lietuvos li-
teratūros ir meno archyvui. Jis no-
riai dalindavosi su rašančiais apie
Mariją Gimbutienę visa turima rašy-
tine ir vaizdine medžiaga. 

– Marija buvo ritualų žmogus.
Gal buvo tokių ritualų, kuriuos
pastebėjai gyvendama?

– Vienas iš tokių ritualų – in-
vokacija. Iškilmingą vakarienę pro-
fesorė visuomet pradėdavo rankų
susikabinimu sustojus už stalo, pa-
mąstymu ir visų pasveikinimu. Taip
būdavo per Kūčias, Padėkos dieną,
kitų švenčių proga.

– Kokią didžiausią pamoką iš-
mokai, gyvendama ir bendrauda-
ma su viena iš iškiliausių pasaulio
mokslininkių?

– Profesorė buvo tauri asmeny-
bė, niekada neapkalbėdavo kito žmo-
gaus ir neleisdavo, kad jos aplinkoje
kas nors blogai kalbėtų apie kitus.
Jei taip atsitikdavo, jei kas nors iš
susirinkusių imdavo netinkamai kal-
bėti apie kitą žmogų, Marija numo-
davo ranka ir sakydavo: „Na, kaip
yra, taip ir gerai.” Ir nukreipdavo
kalbą kita linkme. Visados prisime-
nu šiuos Marijos žodžius. Iš tiesų pa-
sidaro gerai. Kitas dalykas, ką iš
esmės suvokiau, – kad viskas šiame
gyvenime greitai praeina. 

Raimundas M. Lapas – filologas,
muziejininkas, dailėtyrininkas. 1979
m. įsteigė alternatyvią radijo laidą
lietuvių kalba, išeivijoje gyvavusią 30
metų. Nuo 1975-tųjų aktyviai bendra-
darbiauja spaudoje. Knygos ,,Ten,
ekrane sužibus” autorius (1983).
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS
FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų patogiu

,,lay-away” planu. Atliekame visus 
fotolaboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r. iki 6 v.v.; 
šeštadieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;

sekmadieniais uždaryta. Antradieniais ir
trečiadieniais susikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUgOS IEŠKO DARBO

LIETUVIŠKI

,,AngELŲ SLAUgOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

Parduodama 2,26 ha miško 
Lazdijų raj., Kapčiamiesčio seniūnija,
Kareivonių kaime prie ežero Niedus.
Kelias asfaltuotas, yra elektra. Kaina

sutartinė. Tel. 370-37-392179

PARDUODA

SIŪLO DARBĄ

Baltic Rye
Latvian sourdough

100% rye bread
One 5-lb loaf incl. 
shipping $25.90

Two 5-lb loaves $41.70
Two 2+lb loaves fruit rye $35
www.blackroosterfood.com

Tel. 508-653-1983
301-512-3813

Algis Luneckas daug metų sąžiningai
užpildo mokesčių formas. Dėl susitarimo,

prašau skambinti 773-284-0100, 
4536 W. 63rd St., Chicago. 

(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,
priešais  „Draugo” redakciją).

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

PADEDAmE SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOmOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAmE AUTOmOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAmE AUTOmOBILIŲ REmONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SkELBImŲ SkyRIAUS TEL.
773-585-9500

Bendrovė ieško 2 energingų darbuotojų:
1. Prekių išsiuntimo skyriui (vaikinui/
vyrui). 2. Priėmimo-pardavimo darbuo-
tojai – merginai (anglų kalba ir kompiu-
terio pagrindai būtini). 
Darbas Alsip, IL mieste. Resume prašome
siųsti el. paštu: hiring@compeve.com
arba faksu: 708-286-6475

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
papildomo  darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja
automobilį, skaniai gamina maistą. Tel.
630-674-1545.

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

* 19 m. mergina ieško vaikų priežiūros
darbo. Gali padėti ruošti namų darbus,
tvarkyti namus, padėti vyresniems žmo-
nėms. Tel. 708-691-4781.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendaci-
jos. Gali prižiūrėti ir vaikus. Tel. 773-
761-9261 Angelė.



152011 VASARIO 19, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

BRIgHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUmmIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERgREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEy PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

SkELBImŲ SkyRIAUS TEL. 773-585-9500

www.draugas.org

Sudoku Nr. 35 atsakymai

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. (Gali dirbti vyras ir žmona kartu).
Tel. 312-307-4619.

A † A
JOSEPH DUBAUSKAS

Mirė 2011 m. vasario 6 d.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus William (Donna) su šeima, seserys Ma-

rytė ir Elenutė su šeimomis Lietuvoje, Albina ir Gene su šei-
momis Amerikoje, pusseserė Janina Miliauskienė su šeima ir
kiti giminės Lietuvoje.

Joseph buvo Korėjos karo veteranas.
Palaidotas vasario 11 dieną šalia a. a. žmonos Elizabeth, Šv.

Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus

A † A
RITAI RUZGAITEI-RIŠKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui
JURGIUI, vaikams JUSTINUI su žmona JENNY,
PAULIUI ir ANTANUI, jos tėveliui VLADUI RUZ-
GAI, seseriai LINDAI su vyru RIČARDU BUR-
BAMS ir visiems jų artimiesiems.

A.S.K. Lituanicos krepšinio klubas

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
slaugos darbo su gyvenimu. Didelė pa-
tirtis, legalūs dokumentai. Gali išleisti
atostogų nuo balandžio mėnesio (bet
kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. Lietuvoje +370-647-65077
arba 630-730-2132.

A † A
RITAI RIŠKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vy-
rui JURGIUI, sūnui JUSTINUI su žmona JENNIFER,
sūnums PAULIUI ir ANTANUI, tėveliui VLADUI, ki-
tiems giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Ilgametei Omahos tautinių šokių grupės „Auš -
ra” vadovei

A † A
GRAŽINAI REŠKEVIČIENEI

išėjus į amžinybę, Lietuvių tautinių šokių institu-
tas paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius
taria vyrui ALBINUI, sūnums RIMUI ir AUDRIUI
bei dukrai GAILEI su šeimomis ir visiems arti-
miesiems.

PASLAUgOS

A † A
LEONAS RASLAVIČIUS

Po sunkios operacijos mirė 2011 m. vasario 17 d. Alexian
Brothers ligoninėje Elk Grove Village, Illinois.

Gimė 1920 m. sausio 30 d. Veiveriuose. Studijavo verslo moks -
lus, baigė Prekybos institutą. Amerikoje 1963 m. įsigijo magistro
laipsnį biznio administracijoje, Čikagos universitete.

Buvo veiklus Lietuvių Bendruomenės švietimo narys. Uoliai
darbavosi, siekdamas Illinois universitete, Čikagoje, įsteigti
lituanistikos katedrą, prisidėjo prie įvairių lietuviškų vadovėlių
bei plokštelių ir naujo Lietuvos žemėlapio išleidimo. Taip pat
buvo Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto narys.

Giliai liūdi vaikai: Raminta, Jolanta ir Linas, anūkai Leila,
Daina ir Darius su šeimomis bei kiti giminės ir draugai JAV ir
Lietuvoje.

A. a. Leonas buvo vyras Reginos Songinaitės, kuri mirė per-
nai, lapkričio 8 d.

Velionis bus pašarvotas Petkus laidojimo namuose, Lemont,
IL. Detalesnė informacija apie laidotuves bus paskelbta vėliau.

Liūdinti šeima

Spausdiname pakartotinai Sudoku Nr. 35 atsakymus, nes praėjusį šešta-
dienį per klaidą išspausdinome du tuos pačius atsakymus.
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SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000..

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

��  Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia vasario 23 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro doma doku men tinio fil mo ,,Obe -
liai” (Rokiškio rajonas) iš ciklo ,,Mūsų
mies teliai”. Filmai ro domi PLC skai tyk   -
loje, šalia Bo čių menės.

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

��  Kviečiame visus dalyvauti Pa saulio
lietuvių centro (PLC) metinia me narių
susirinkime, kuris vyks sekmadienį,
vasario 27 d., 12:30 val. p. p. PLC di -
džiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų
patikrinimą pradėsime 10 val. r.

��  Kovo  5 d., šeštadienį, Balzeko lie  -
tuvių kultūros muziejaus Gintaro salėje
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Či-
kagoje ruošia tradicinį „Už gavėnių šiu-
pinį”. Meninę programą atliks Čikagos
lietuvių tautinis šokių kolektyvas „Suk-
tinis”, bus vaka rienė, šokiai, kuriems
gros Algimanto Barniškio orkestras. Pra -
džia 6 val. v. Stalus prašome užsisakyti
pas Ra mū  ną Buntiną tel. 630-969-
1316.

��  Lietuvos vyčių 112 kuopa globos
Vidurio Vakarų apygardos Lietuvos vyčių
suvažiavimą. Šv. Kazimiero šventės pa -
mal dos vyks kovo 6 d. 12:15 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimi mo parapijos
bažnyčioje. 1:30 val. p. p ,,Sek lyčioje”
pie tūs ir susirinkimas. Kai na – 15 dol.
asmeniui. Apie dalyva vimą iki va sario
25 d. prašome pra nešti Reginai Juš kai -
tis tel. 708-422-3541.

��  Lietuvių rašytojų draugija ba landžio
17 d., sekmadienį, 1 val. p. p.  kvie čia
į literatūrinę popietę, skirtą rašytos Alės
Rūtos gimimo sukakčiai paminėti. Po-
pietė vyks Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre, 5620 S. Cla remont Ave., Chi-
cago, IL 60636. 

��  Lietuvių rašytojų draugija ge gužės 6
d., penktadienį, 7 val. v. kvie čia į žur na -
listo Algio Vaške vičiaus knygos „Ame -
rika: ir tolima, ir artima” sutiktuves Čiur -
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 5620

S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Su tiktuvėse dalyvaus autorius.

��  Balzeko lietuvių kultūros muzie  jus
70 metų nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą
pa minėti 2011 m. birželio-rug  pjūčio mėn.
organizuoja vaikų pie  šinių pa rodą ,,Ne-
palaužta dvasia” (,,Hope and Spirit”).
Jo je gali dalyvauti visi lietuvių kil mės
JAV gyvenantys 1–10 klasių mo ki niai.
Darbų laukiama iki balandžio 15 d.

��  Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New York maloniai kviečia
Jus į lietuvių menininko Algio Griš ke -
vičiaus fotografijų parodą ,,Kasdieniniai
stebuklai” kovo 1 d., antradie nį, nuo 6
val. v. iki 8 val. v.  LR genera liniame
konsulate New York, 420 Fifth Ave., 3rd
floor, New York, NY 10018. Apie daly-
vavimą prašome pranešti el. paš tu
ny@urm.lt arba tel. 212-354-7840.

��  Philadelphia Lietuvos ne pri klau so -
mybės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo
11-oji – bus paminėtos kovo 13 d. Pa -
dėkos šv. Mišios už Lietuvos Nepri klau -
somybę bus atnašaujamos Šv. Jur gio lie -
tuvių parapijo je (Sal mon ir Ve nan g gat -
vių sankryžoje)  11 val. r. Šventės mi nė -
jimas-koncertas Lietu vių namuose pra -
si dės 2 val. p. p. 

��  Kovo 26 d. 6 val. v. Šv. Trejybės para-
pijos  salėje (53 Capitol Ave., Hartford, CT)
minėsime Kovo 11-ąją – Nepriklauso my -
bės atkūrimo sukaktį. Kalbėtojas – LR ge -
ne  ralinis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas. Po minėjimo – Arvydo Vilčinsko
koncertas ,,Grįžtu namo, kol saulė dar ne -
nusileido”. Bilieto kaina 20 dol. Renginį
ruo šia JAV LB New Haven apylinkė. Bilie -
tus užsisakyti galite tel. 203-773-1257
(Si gita Šimkuvienė) arba tel. 860-678-
0869 (Asta Nenortienė).

IŠ ARTI IR TOLI...

Parduodama

Europietiško stiliaus maisto ir delikatesų krautuvėlė. Yra didelė virtuvė maisto
gaminimui, tinka „catering”. Yra geroje vietoje, didelių gatvių sankryžoje, Orland Park.
Skambinkite: Marius Kasniunas,  Century 21 Pro-Team, 708-361-0800 x 149, ww
w.MKnamai.com

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega -
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Pa tricia Nelia Paulauskas $350, dr.
Do natas ir Daina Siliūnai $400, Jo-
nas ir Ona Treškos $25, Julius Mato -

nis $100, Vida Kosmonienė  $100, dr.
Romualdas ir Nijolė Kašubos $50
Rosemarie A. Ignash $7.50. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Le mont, IL
60439, tel. (630) 243-7275, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž nyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) vasario 20 d. 10:30 val. r. – šv. Mi šiose bus paminėta
Vasario 16-oji. Iš kil min goje eisenoje da ly vaus Gene rolo T. Daukanto jūrų šaulių rink-
ti nė, Algimanto Barniškio vadovaujamas choras bei Joanos Drutytės va do vaujama
lektorių gru pė. Šv. Mišias atnašaus kun. dr. Kęstutis Trima kas.  Po Mišių parapijos
salėje vyks Vasa rio 16-osios minėjimas. Kalbės advo katas Sau lius Kuprys. Meninę
prog ramą atliks dai nininkė Alde gun da. Po minėjimo – pietūs.

Repetuoja Brighton Park choras. Penktas iš kairės choro vadovas Algimantas Barniškis.
Brighton Park apylinkės archyvo nuotr.

Maloniai kviečiame kartu pami nėti mūsų gimtadienį! Teatralizuotas tautinių šokių
kolektyvo ,,Suktinis” kon certa s-vakaronė Jaunimo centro didžiojoje sa lėje (5620 S.
Claremont Ave., Chica go, IL 60636) vasario 26 d. pradžia 7 val. v. Vakaronėje dalyvau-
ja teatro sambūris ,,Žaltvykslė”. Dau giau informacijos rasi te ,,Fa ce book” svetainėje
,,Tautiniu so kiu ko  lek ty vas suktinis”.

Tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”  šoka Lemonto gegužinėje.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Atitaisymas. A. a. Zenono Rekašiaus mirties pranešime turi būti: gimė Panevėžyje
1928 m. sausio 1 d. Baigė Lietuvių gimnaziją Eichstaett, Vokietijoje.

Jūrų skaučių ‚,Nerijos” tuntas 
ruošia meno parodą

Parodos atidarymas ir tylios varžytinės
2011 m. kovo 5 d., šeštadienį,  

6:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC

Įėjimas 25 dol. (bus vaišės ir gėrimai)

Paroda tęsis iki 2011 m. kovo 27 d. 

www.nerija.org 


