
DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.52 LT
1 EUR — 3.45 LT

• Tema: Lietuvos ateitis

• Psichologijos vaidmuo
atrenkant klierikus

• Prezidentu nenorėjęs būti
JAV prezidentas

• Vasario 16-oji paminėta
Detroit ir Hartford

• Žurnalui ,,Ateitis” – 100

• Skautybės kelias

• ,,Draugo” lietuviukai

• Mūsų stalui

• Lietuvio filmas pasiūlytas
,,Oskarui”

PERIODICALS

N
E

W
SP

A
P

E
R

-
D

O
N

O
T

D
E

L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
02

-2
3-

11

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, VASARIO – FEBRUARY 24, 2011 • Vol. CII Nr. 33 Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Praha (LR užsienio reikalų mi-
nisterijos info) – Prahos Karolio uni-
versiteto senuosiuose rūmuose Karo-
linume šių metų vasario 21 dieną pri-
statyta į čekų kalbą išversta lietuvių,
dalyvavusių 1968 metų sovietinėje
karinėje invazijoje į Čekoslovakiją,
atsiminimų knyga „Lauk, okupan-
tai!”. Prahos pavasario trisdešimt-
mečiui pažymėti skirtos įvykių da-
lyvio Petro Algio Mikšos sudarytos ir
1999 metais Lietuvoje išleistos kny-
gos vertimas Čekijos visuomenei pri-
statomas pirmą kartą.

Knyga nebūtų išvydusi dienos
šviesos, jei ne žurnalistas Valentinas
Mitė, kuris buvo čekiškos knygos lei-
dimo sumanytojas ir rėmėjas, atkak-
liai ieškojo lėšų leidimui. Jis taip pat
yra vienos iš devynių Karolinume
atidarytų projekto parodų „Totalita-
rizmo apmąstymai mene ir švietime”
autorius. Knygos leidimą parėmė
Lietuvos verslininkai ir lietuvių ben-
druomenė Čekijoje, prie jos leidimo
itin prisidėjo bendruomenės narė
Birutė Chlupačiova.

Knygos vertimą į čekų kalbą ir
leidimą taip pat parėmė LR užsienio
reikalų ministerija, įžanginius žo-
džius šiam leidiniui skyrė Lietuvos ir

Čekijos užsienio reikalų ministrai
Audronius Ažubalis ir Karel Schwar-
zenberg.

Įvadą, paaiškinantį tuometinę
Vidurio ir Rytų Europos politinę pa-
dėtį, Lietuvos ir Čekoslovakijos gy-
venimo sąlygas, Prahos pavasarį užg-

niaužusiuose įvykiuose okupantų
vaidmenyje dalyvavusių lietuvių pa-
radoksalią padėtį, čekų skaityto-
jams parengė istorikė Dalia Bukele-
vičiūtė ir knygos sudarytojas P. A.
Mikša, taip pat dalyvavęs knygos pri-
statyme.

Čekijos visuomenei pristatyta lietuvių knyga
apie 1968 m. įvykius

Josef Koudelka ,,Įsiveržimas 68 Praha”.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Respublikos Krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė ir JAV ambasadorė Anne
E. Derse patvirtino Lietuvos krašto apsaugos ministeri-
jos ir JAV valstybės departamento techninį susitarimą
dėl bendradarbiavimo naikinant nereikalingą ginkluotę
ir sprogstamąsias medžiagas.

,,Turime nemažai nenaudojamos ginkluotės. Dalis
jos – sovietmečio paveldas, taip pat yra užsilikę ginkluo-
tės, kuri kadaise buvo gauta kaip kitų šalių labdara ir

atnaujinus ginkluotę tapo nebenaudojama. Mūsų strate-
ginių partnerių – JAV – finansinė parama padės sukurti
pajėgumus, leisiančius mums tvarkyti nenaudojamos gink-
luotės atsargas ateityje”, – sakė ministrė R. Juknevičienė.

Dvišaliame susitarime numatyta, kad ginkluotei
naikinti reikalingai įrangai įsigyti, infrastruktūrai ir
darbuotojams paruošti JAV skirs 500 tūkst. JAV dolerių.
Lėšos bus skiriamos per Tarptautinį išminavimo ir
paramos nukentėjusiesiems nuo minų fondą.

JAV skirs 500,000 dol. nenaudojamai ginkluotei naikinti

Apie vieno žymiausio Lietuvos pianisto
Petro Geniušo labdaros koncertą – 8 psl.

Čikaga (BNS) – Buvęs Baltųjų
rūmų administracijos vadovas Rahm
Emanuel išrinktas Čikagos meru.
Tai buvo aršiausia rinkimų kova dėl
Čikagos vadovo pareigų per daugiau
nei du dešimtmečius.

R. Emanuel, kuris taip pat yra
buvęs Kongreso narys, nugalėjo
penkis priešininkus, surinkęs 55
proc. balsų ir taip išvengęs antrojo
rinkimų rato. Pranešama, kad jis
pelnė daugumą balsų 86 proc. bal-
savimo apylinkių.

R. Emanuel Čikagos mero pa-
reigose pakeis Richard Daley, kuris
miesto administracijai vadovavo nuo
1989 metų ir dabar atsistatydina.

JAV prezidentas Barack Obama
pasveikino savo buvusį adminis-
tracijos vadovą, pareikšdamas, kad
jis nusipelnė šios pergalės. Buvęs
Baltųjų rūmų administracijos vado-
vas R. Emanuel tapo pirmuoju žydų

tautybės asmeniu, išrinktu Vėjų
miestu vadinamos Čikagos meru.
Jis pažadėjo, jog perėmęs vadovauti
šiam miestui, kurio visuomenė
smarkiai susiskaldžiusi etniniu, ra-
siniu ir ekonominiu pagrindu, jis
stengsis panaikinti ,,senas skiria-
mąsias linijas ir senus įpročius”,
trukdžiusius Čikagai judėti į priekį.

R. Emanuel akivaizdžiai pirma-
vo rinkimuose dėl trečiojo pagal
gyventojų skaičių JAV miesto vado-
vo kėdės nuo tada, kai atsistatydino
iš Baltųjų rūmų administracijos
vadovo pareigų ir spalį sugrįžo gy-
venti į Čikagą.

Kaip teigia politikos apžvalgi-
ninkai, įžvalgus ir patyręs politikas,
kuris dėl tvirto būdo pelnė ,,Rahm-
bo” pravardę, veikiausiai paseks R.
Daley pavyzdžiu ir stengsis vado-
vauti miestui pasitelkęs geležinio
kumščio taktiką bei sieks, kad Čika-

ga pateisintų savo, kaip ,,miesto,
kuris dirba”, vardą.

Čikagos meru tapo buvęs Baltųjų rūmų
darbuotojų vadovas R. Emanuel.

Čikagos meru išrinktas Rahm Emanuel



Per JAV Lietuvių Bendruomenės
telkinius ritasi Vasario 16-osios minė-
jimų banga. Kai kur ši data jau pami-
nėta, kai kur ji jungiama su Kovo 11-
ąja ir bus minima vėliau. Mes, lietuviai,
į Tautos gimtadienio šventę kažkodėl
žvelgiame liūdesio akimis. Šiukštu –
jokio linksmumo, žaismingumo, o
apie dovanas, kurios paprastai teikia-
mos gimtadienio proga, išvis nekal-
bame. Tačiau atrodo, kad pamažu liū-
desys traukiasi. Šiemet gražu buvo
matyti, kaip šventiškai, su gražiais eilių
posmais buvo įteiktos JAV LB Švietimo
premijos Audronei Elvikienei ir Jūratei
Dovilienei. Kaip smagu buvo Čikagos
lituanistinės mokyklos mokiniams ne
tik išgirsti Lietuvių Fondo sveikinimą
Vasario 16-osios proga ir sužinoti apie
mokyklai teikiamos paramos čekį, bet
ir vaišintis LF tarybos pirmininko Ri-
manto Griškelio atneštais saldainiais,
kartu dainuoti linksmas dainas. Gal
pagaliau supratome, kad gimtadienis
– linksma šventė?

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Š. m. sausio 27 d. „Draugas” laiš-
kų skyriuje paskelbė Čikagoje gyve-
nančio Lietuvos laisvės kovų dalyvio
Povilo Vaičekausko laišką „Kai šven-
ti dalykai painiojami su niekšybe”,
atkreipiantį skaitytojų dėmesį į įro-
dyto partizanų išdaviko ir žudiko
Kosto Kubilinsko kūrinio „Ledinu-
kas” pastatymą Maironio lituanis-
tinės mokyklos kalėdinių švenčių
metu. Viena laimė, kad išeivijoje dar
turime gerbtinų  asmenų, kurie,
kovoję už Lietuvos laisvę, dabar budi
jos sargyboje. Be abejo, buvo išeivių,
kuriuos papiktino Maironio lietu-
viškosios mokyklos elgesys, tik klau-
simas lieka, kiek jų ir kodėl jie ty-
lėjo? Iš šio įvykio reikia pasimokyti
mokyklos vadovybei ir mokytojams.
Gerb. Vaičekausko laiškas rodo, kad
visi turime būti budresni, kad nerei-
kėtų prieš tautą raudonuoti. Vikipe-
dija.lt pateikia visas žinias apie Ku-
bilinsko praeitį. Ar tokie niekšai
kaip Kubilinskas išvis turi vietą Lie-

tuvos literatūroje?
Eglė Juodvalkė

La�Grange,�IL

lieTUViŲ FondaS iR 
dRaUGo FondaS

Kur buvo Lietuvių Fondas, kai
Draugo Fondas šaukė: S.O.S.? LF
pagrindinis uždavinys ir tikslas yra
palaikyti lietuvybę JAV. Lietuvybės
širdis JAV yra laikraštis „Draugas”.

„Draugas” išaugino ir išlepino
LF. Kai DF prašė pagalbos, LF tylėjo.
O juk LF galėjo išgelbėti „Draugą”!
Matyt, kad LF vadovai „Draugo” ne-
skaito ir nevertina!

Antanas Klimas
Rochester,�NY

naUJaS ,,dRaUGaS” –
JaU ne UBaGaS

Gavau ,,Draugo” šeštadienio lai-
dą, apsirengusią šventiškai. Pasivijo
modernius laikraščius – gražus, ryš-

kios raidės, ryškios, spalvotos nuo-
traukos. ,,Draugas” neatrodo kaip
ubagas, dabar jau pasipuošęs kaip
lietuvis. Ačiū. 

Aloyzas Vaičius
Pepin,�WI

kRaUTUVėlė ,,lieTUVėlė”

Pravėriau krautuvėlės ,,Lietuvė -
lė” duris, netoli durų – lentynėlė. Kas
joje gražaus sudėta – stiklinės su
Stalin, Lenin fotografijomis ir rau-
dona vėliava su komunistiniais žen-
klais.

Mums, lietuviams, skaudu ma-
tyti prekes su veidais tų, dėl kurių
turėjome palikti tėvynę. Gal lietu-
vaičiams tai atrodo visai normalu ir
įdomu? Ar negalima būtų tokias
prekes padėti kur nors toliau, kad
negadintų krautuvėlės vardo, o
mums būtų malonu užeiti, pasidairy-
ti ir ką nors lietuviško nusipirkti.

Sigutė Žemaitienė
Cicero,�IL
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Kas norėtų gyventi kraš te,
kur mokesčiai keliami, ko-
rupcija vyksta kasdien,

darbų mažėja, yra dau gybė byli-
nėjimųsi, nepasitikima po litikais,
o žmonės kasdien išvažiuo  ja gy-
venti kitur? Aš kalbu apie Illinois
valstiją, kurioje dauguma šio je sa-
lėje esančių gyvename. Jeigu Illi-
nois valstija turi tokias proble-
mas, galima galvoti, jog ir tokia jauna šalis kaip Lietuva
turi nemažai problemų.  Mums užtruko 50 metų išvaryti
sovietus, tiek pat laiko gali trukti iš taisyti problemas, ku-
rias paliko oku pantas. Negalime pasiduoti – pa našiai
kaip sužeistam pacientui, taip pat ir lietuviams truks lai-
ko išgydyti visas Lietuvos traumas. Turėdamas tai ome-
nyje, norėčiau pasidalinti keliomis min timis apie atgims-
tančią demokra tinę  Lietuvą. Iš karto perspėju, kad kiek  -
viena iš temų gali būti nag rinėjima ir diskutuojama gi-
liau.

Sovietų okupacijos pasekmės vis dar daro įtaką Lie-
tuvos ir užsienio lie tuvių gyvenimams. Štai tik keletas
sovietmečio pa sek mių: energetinė priklausomybė, teisi-
nės sistemos neskaidrumas, slegiantis biurokratizmas,
šalies gy ny bos rūpesčiai,  alkoholio vartojimas, emigra-
cija iš Lietuvos ir su emi g racija susijęs lietuviškai kal-
ban čių žmonių pasaulyje mažėjimas.

Prieš Lie tuvai įstojant į Europos Sąjungą buvo rei-
kalaujama uždaryti Ignali nos atominę jėgainę. Iškilo
problema, kadangi nebuvo suplanuota, kaip ar kam mo-
kėsime už energiją po Ignali nos uždarymo. Dabar viskas
aišku: Lietuva už du jas turi mokėti Rusijai. Apie susida-
riusią padėtį Lietuvos energetikos viceministras Romas
Švedas papasakojo per paskutinį LR Seimo–PLB komisi-
jos posėdį Vilniu je. Jis pastebėjo, jog atei tyje statant LNG
(skystų dujų) terminalą prie Bal  tijos jūros, Lietuvai gali
tekti kreiptis į netradicinius partnerius kaip Kinija arba
Nigerija. Gal teks pastatyti mažesnę branduolinę jėgainę.
Gali me džiaugtis, kad dabar Lietuvoje bent elektros tin-
klai neatkeliauja iš svetur, pvz., iš Kaliningrado, kad
Lietuva turi savo atskirą elektros tinklą.

Nors Lietuvoje dabar yra nema žai gerų, sąžiningų
teisėjų,  matome, kad žmonių nepasitikėjimas teismais
yra susijęs su buvusia sovietine sistema.  Šiandien egzis-
tuojantis teisėjų parinkimas ir pa aukštinimas tarnyboje
nėra pa kan kamai skaidrus. Kandidatus siū lo Teisėjų ta-
ryba, todėl vyresni teisėjai turi nemažai įtakos naujesnių
tei sėjų karjeroms. Kai susijungė Vo kietija, vienas iš pir-
mų žingsnių bu vo pašalinti Rytų Vokietijos teisėjus ir
vietoj jų įdarbinti Vakarų Vokie ti jos teisėjus. Sovietų sfe-
roje buvusios šalys, įskaitant ir Lietuvą, neturėjo tokios
galimybės, todėl iki šiol išliko konkreti sovietinės teisi-
nės sistemos įtaka. Turėtume ir toliau reikalauti skaid-
resnės teisinės sistemos.

Biurokratizmas, klestėjęs so vietų laikais, tebedaro

įtaką beveik kiekvienai Lietuvos
gyvenimo sričiai. Ži noma, jei
žmonės prie to yra pri pratę, gali
būti sunkiau tai pakeisti. Norint
įtvirtinti kapitalistinę demok-
ratinę sistemą, reikėtų stebėti
kitas ša lis – mažesnes, neturin-
čias daug energetikos išteklių,
mineralų ir kt. šaltinių. Pavyz-
džiui, Singapū ras irgi neturi

daug gamtos turtų, tik  2,3 proc. šalies gyventojų dirba
valdžiai, ir vis tiek jo ekonomika yra viena iš stip riausių
pasaulyje. Norint visa tai išnagri nėti ir rasti kelius, rei-
kia specialistų, kurie savo ruožtu galėtų patarti Seimo
nariams. Bet trūksta pinigų mokėti tokiems specialis-
tams ar patarėjams. Seimo nariai atlieka labai svarbų
darbą, bet siūlyčiau sumažinti jų skaičių per pusę. Ma-
nau, jog sutaupytus pinigus būtų galima skirti specialis-
tams bei patarėjams, o kitą dalį panaudoti Lietuvos defi-
citui mažinti. Būtent šiam tikslui reikėtų sumažinti dau-
gybę Lietuvoje veikan čių biurokratinių įstaigų.

Kiek Lietuvos piliečių turime  šio je salėje?  Kiek iš jū-
sų balsuoja per kiekvienus Lietuvos rinkimus? Norėda-
mi parodyti, kad rūpina mės Lietuvos reikalais, turime re-
gistruotis ir balsuoti rinkimuose. Ar jau laikas turėti sa-
vo – išeivijos – atstovų Lietuvos Respublikos Seime? Neži-
nau. Bet reikia parodyti, kad lietuviai, gyvenantys už Lie-
tuvos ribų, turintys teisę balsuoti Lietuvos rinkimuose,
gausiai balsuoja. Nes Lietuvos Konstitucinis Teismas yra
nustatęs, kad Seimo nariai turi būti tik tie asmenys, tu-
rintys vien Lietuvos, o ne kitos šalies pilie tybę.

Lietuviai, turintys JAV pilie tybę, būtinai turi balsuo-
ti JAV rin kimuose. Kongreso nariai ir senatoriai turi būti
kviečiami į mūsų ren ginius, kad jie žinotų daugiau apie
lietuvius, žinotų, kad mes balsuoja me. Mano dabartinis
Kongreso narys Joe Walsh laimėjo pereitus rinkimus,
surinkęs tiktai 250 balsų daugiau nei jo varžovė. Taigi
kiekvienas balsas yra vertingas.  

Neseniai Balzeko muziejus pa ger bė lietuvių kilmės
senatorių Ri chard Durbin, paskelbęs jį ,,Metų žmogumi”.
Nors su jo politika gal daug kas nesutinka, jis yra atkrei-
pęs nemažai dėmesio į Lietuvą. Norint Lie tuvoje pastaty-
ti NATO bazę, rei kės prašyti pagalbos iš JAV Kongreso
narių. Nepamirškime ir mokykimės iš mūsų buvusio
JAV ambasadoriaus Vygaudo Ušacko, kuris šiuo metu
eina svar bias pareigas Afganistane.  Jis mums vis pri-
mindavo, kad reikia palai kyti ryšius su tais politikais,
kurie ga li padėti Lietuvai. 

Dabar Lietuvoje yra ekonominė krizė, gilesnė nei
Ame rikoje. JAV bent jau gali spausdinti dolerius, kurie
yra naudojami beveik visame pasaulyje, gali sko lintis pi-
nigų iš kitų valstybių. Lietuva to daryti negali, neturi
dolerių spaustuvės, neturi dau giau nei 200 metų JAV
istorijos sumo kant savo paskolas. 

Nukelta į 14 psl.

TTEEMMAA::  LLIIEETTUUVVOOSS  AATTEEIITTIISS

Dabartinės Lietuvos
problemos, viltys ir

mūsų įnašas

JONAS V. PRUNSKIS



Jau apie 30 metų Katalikų Baž -
nyčia JAV vis labiau ir labiau
naudoja si psichologiniais klie-

rikų įvertinimais. Antrasis Vatikano
suvažiavimas tiesiogiai skatino Baž-
nyčios hie ra r chiją glaudžiau dirbti
su moder niu švietimu, ypač psicho-
logijos mo ks lu. Šis ryšys sustiprėjo,
plačiai nuskambėjus lytiniams skan-
dalams. Psichologinių įvertinimų re-
zultatai padeda seminarijų vadovy-
bei parinkti tinkamiausius kandida-
tus kunigystei. JAV vyskupai nori,
kad kandidatai galėtų tinkamai tvar-
kytis su žmogiškojo gyvenimo realy-
bėmis, būtų psichiškai ir lytiškai su-
brendę, sugebėtų užjausti kitus, kri-
tiškai mąstyti.

Susipažinau su neseniai žurnale
,,Professional Psychology: Research
and Practice” (2010 m. gruodžio
mėn.) išspausdinta studija ,,A Survey
of  Psychological Assess ment Practi-
ces in the Scree ning of  Admissions
Process of  Can di dates to the Priest-
hood in the U.S. Catholic Church”,
kurios autoriai yra Gerald McClone,
Fernando Ortiz ir Ronald Karney. Vi-
si trys autoriai yra gerai susipažinę
su studijų tema ir objektu. McClone
yra jėzuitų kunigas, patyręs psicholo-
gas, Saint John Vianney centro direk-
torius iš Dowington, PA. 

Jie pastebi, kad iki šiol buvo pa-
skelbta tik viena psichologinė studi-
ja apie klierikų parinkimą. Joje ras-
ta, kad, atrenkant seminaristus,  di-
delė dauguma seminarijų pasikliauja
psichologiniais įvertinimais. Apra-
šomos studijos tikslas – peržiūrėti tu-
rimus procesus ir gaires, naudoja-
mas seminaristų atrankai. Studiją
ruošiant buvo bendradarbiaujama su
Nacionalinės katalikų švietimo są-
jungos Seminarijų skyriumi, kuris

savo ruožtu tarėsi ne tik su George-
town University Center for Applied
Research in the Apostolate (CARA),
bet ir su kitais žinovais klierikų
atrankos ir paruošimo srityje.

Duomenys buvo renkami 2008–
2009 metais. Gautos 86 protinės svei-
katos patarėjų, seminarijoms pade-
dančių su psichologiniais įvertini-
mais, pavardės. Iš jų atsiliepė ir ap-
klausoje dalyvavo 55. Įdomu, kad 96
proc. atsiliepusiųjų buvo psichologai,
daugiausia iš New York, Texas, Penn-
sylvania ir Wisconsin valstijų. Jie
kasmet vidutiniškai atliko apie 9 se-
minaristų įvertinimus. Už įvertini-
mus jiems mokėjo vyskupijos ar vie-
nuolijos. Vertinant seminaristus,
buvo kreipiamas dėmesys į jų brendi-
mo istoriją ir gyvenimo patirtį. Taip
pat norėta sužinoti jų emocinį su-
brendimą, tarpasmeninių santykių
lygį, sugebėjimą suprasti kitus ir
psichoseksualinė branda. Reikalui
esant, buvo bandoma nustatyti jų
patirtį su alkoholiu bei narkotikais,
lytiniu gyvenimu ir noru skaisčiai
gyventi. Du trečdaliai vertintojų taip
pat vertino seminaristų sugebėjimą
paklusti autoritetui. Mažiau dėmesio
skirta nustatant sugebėjimą kritiš-
kai galvoti bei prisitaikyti prie besi-
keičiančios aplinkos. JAV nemaža
dalis seminaristų yra užsieniečiai.
Įdomu, kad 80 proc. vertintojų savo

įvertinimuose domėjosi kandidatų
įpročiais, susijusiais su pornografija
bei internetu. Vertinant visada buvo
kalbama asmeniškai. Daugumos jų
taip pat buvo įvertintas inteligen-
tiškumas, duoti asmenybės įvertini-
mai, nustatytas akademinis lygis.

Studijos autorių nustebimui, tik
75 proc. vertintojų savo rezultatais
pasidalijo su vertinamaisiais, nors
psichologų etikos gairės reikalauja,
kad gauti rezultatai būtų perduoti
vertinamajam. Autoriai teigia, kad
studijos rezultatai gali būti svarbūs
ne tik vertintojams, bet ir seminarijų
vadovybei, jau nekalbant apie pačius
vertinamuosius. Rasta, kad nėra nus-
tatytų reikalavimų seminaristų psi-
chologiniam įvertinimui. Viename
2000 m. straipsnyje buvo pastebėta,
kad tik viena didesnė religinė ben-
druomenė JAV – United Methodist
Church – turi psichologinio įvertini-
mo reikalavimus. Vėlesni tyrimai
rado, kad Amerikoje didėja katalikų
kunigų kultūrinė bei etninė įvairovė.
Didėja kunigų skaičius iš lotynų kraš-
tų, Afrikos, Azijos ir Ramiojo vande-
nyno sričių. Net 25 proc. 2009 m. įšven-
tintų kunigų yra gimę užsienyje. To-
kių dauguma yra atvykę iš Meksikos,
Vietnamo, Lenkijos ir Filipinų.

Aptartos studijos autoriai išva-
dose teigia, kad psichologinis įverti-
nimas turi vis svarbesnę užduotį se-

minaristų atrankoje. Tad svarbu, kad
įvertinimai būtų aukštos kokybės ir
atitiktų laiko reikalavimus.

O kaip klierikai atrenkami Lie-
tuvoje? ,,Telšių žinios” tinklalapyje
radau pokalbį su Telšių vyskupijos
vysk. Vincento Borisevičiaus kuni-
gų seminarijos rektoriumi kan. Jonu
Aču (2009 m. spalio 17 d.). Ten jis aiš-
kina, kad į atranką būsimi seminari-
jos studentai atsiveža dokumentus,
įskaitant sveikatos pažymėjimą, at-
lieka psichologinį testą, surenkama
kita informacija. Priėmimo komisija
nusprendžia, ar priimti jaunuolį, ar
ne. Norėdamas daugiau sužinoti apie
minimą psichologinį testą, parašiau
seminarijos rektoriui kan. Ačui.
Nors jis laišką gavo, iki šiol atsaky-
mo nesulaukiau.

Rašydamas šią skiltį prisiminiau
maždaug prieš 50 metų skaitytą psi-
chiatro Ari Kiev knygą ,,Magic, Faith
and Healing” (,,Magija, tikėjimas ir
gijimas”), kur aprašomas psichologi-
nis gydymas primityviose kultūrose
ir ieškota panašumų ir skirtumų tarp
primityvių ir modernių gydymo
būdų. Buvo pabrėžta kultūros svarba
ne tik asmenybei vystantis, bet ir gy-
dant protines negalias. Autorius tei-
gė, kad šių laikų psichologai pakeičia
anksčiau daug įtakos turėjusius kri-
vius, šamanus bei kitus dvasininkus.
Jo nuomone, psichologai pakeičia
kunigus. Gal taip dar ir nėra, bet toks
reiškinys pamažu ryškėja, todėl ne-
reikia stebėtis, kad psichologijos
mokslas vis dažniau ateina į pagalbą,
atrenkant būsimus dvasininkus.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV LB
Kultūros tarybos Žurnalistikos premi-
ją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

Kai prieš 60 metų tūkstančiai
lietuvių atvyko į Ameriką,
neilgai jiems užtruko įsikurti,

priprasti prie amerikietiško gyveni-
mo būdo, susipažinti su krašto pa-
pročiais ir įprasti švęsti Amerikoje
priimtas šventes. Pagrindinės jų bu-
vo JAV Nepriklau so mybės šventė,
Kapų puošimo die na, Darbo šventė,
Padėkos diena ir, žinoma, Kalėdos.
Bet amerikiečiai būtų ne amerikie-
čiai, jei ilgainiui nepasigestų nau-
jovių. Kapų puošimo diena tapo Žu-
vusiųjų prisiminimo diena, o Padė-
kos dieną po kelių pa keitimų buvo
nutarta švęsti ketvir tą lapkričio ket-
virtadienį. Kalėdos liko tos pačios,
bet šalia jų atsirado 1966 m. dr. Mau-
lana Karenga sugal vota afroameri-
kiečių Kwanzaa.

Švęsdavome ir dviejų pačių žy -
miau sių JAV prezidentų – George
Wa shington ir Abraham Lincoln –
gimtadienius. Kai 1968 m. buvo nu -
šautas už juodųjų amerikiečių teises
kovojęs Martin Luther King, Jr.,
Kongreso įkyriai spaudžiamas prez.
Ronald Reagan 1983 m. įvedė Martin
Luther King, Jr. dieną. Nors King
gimė sausio 15 d., manyta, kad turėti
dar vieną šventę netrukus po Kalėdų
ir Nau jųjų metų būtų netikslu, todėl
King šventę nutarta švęsti trečiąjį
sausio pirmadienį.

Įvedus King dieną, pradėta gal -
voti, kad reikėtų sumažinti federali -
nių švenčių skaičių. Prez. Washing -
ton gimimo diena buvo paskelbta fe   -
de raline švente prezidento Chester
Arthur 1885 m. Kongresas 1968 m. ją
oficialiai perstūmė iš tikrosios prez.
Washington gimimo dienos vasario
22 d. į trečiąjį vasario mėnesio pir-
madienį. Dauguma valstijų tą dieną
švenčia prez. Washington gimimo
dieną, nors kai kurios valstijos tai

vadina Prezidentų diena. Prez. Lin -
coln gimtadienis vasario 12 d. nieka-
da nebuvo paskelbtas oficialia federa-
line švente, todėl nutarti, kada ją
švęsti, paliko pavienėms valstijoms.

Ką tik praėjus šių metų Washing-
ton gimimo dienai, būtų ne pro šalį
pri siminti, kaip vyriausias neprik-
lausomybės kovų vadas, gen. George
Washington tapo pirmuoju JAV pre-
zidentu. Generolui dėkingi ame ri-
kiečiai per Elektorių kolegiją 1789 m.
vasario 4 d. vienbalsiai išrin ko Wa-
shington pirmuoju krašto preziden-
tu. Tai turėjo patvir tinti Kongresas.
Deja, dėl anų laikų blogų kelių Kon-
gresui ilgokai užtru ko surinkti Kons-
titucijos reikalaujamą kvorumą. Tas
delsimas Wa shington davė progą su-
abejoti dėl savo tinkamumo būti pre-
zidentu. Laiške savo ginklo draugui
ir būsimam Karo sekretoriui Henry
Knox Washington skun dėsi esąs tai
atsakomybei nepa siruošęs. „Jaučiuo-
si kaip koks nu teistasis, žengiantis
prie egzekucijos vietos”, – rašė būsi-
masis prezidentas.

Kongreso sekretorius Charles
Thomson balandžio 14 d. atvyko į
gen. Washington dvarą Mount Ver -
non, VA oficialiai pranešti apie Kon-
greso nutarimą. Washington vis dar
abejojo, ar sugebėsiąs būti visam
kraštui tinkamu prezidentu. Jo žmo -
na Martha manė, kad jos 57 metų vy -
ras yra per senas tokioms atsakin-

goms pareigoms. Po dviejų dienų
abejonių Wa shing ton kvietimą vykti
į New York, tuometinę krašto sostinę,
priėmė ir pasirengė vargingai ke-
lionei. Jo dienoraštyje yra toks įra-
šas: „Aš priimu savo likimą, kartu
bijodamas, jog neįstengsiu patenkin-
ti manęs lau kian čiųjų lūkesčių.” Kai
pirmą ke lionės dieną jis nukeliavo
tik 10 my lių, paaiškėjo, kad kelionė į
New York bus milžiniška išvyka, pa-
naši į kokio nors karaliaus karūna-
vimą – visur jo laukė ir sveikino mi-
nios. Washington ir jį lydinčios ka-
rietos pravažiavo Alexandria, Wil-
mington, Philadel phia, Trenton, Eli-
zabeth, NJ. Balan džio 23 d. jis įsėdo į
laivą plaukti Hud son upe iki New
York Manhattan salos.

Priplaukus krantinę prie Wall
Street, būsimą prezidentą sutiko
New York gubernatorius Clinton,
miesto meras James Duane ir James
Ma dison, pagrindinis JAV Konstitu-
cijos autorius ir būsimas ketvirtasis
JAV prezidentas. Minios žmonių Wa -
shington laukė atvykstant į jo nau-
jąją rezidenciją Cherry gatvėje, prie
East upės, netoli dabartinio Brooklyn
tilto.

Washington draugas jam jau bu -
vo paruošęs 73 (!) puslapių ilgumo
inauguracinę kalbą. Joje Washington
teisinosi nenorėjęs tapti prezidentu,
aiškino, kad jis nesirengia iš to pel-
nytis. „Neturėdamas vaikų, aš nega -

lėsiu būti kaltinamas pradėjęs dinas-
tiją”, – rašė jis. Perskaitęs tą kalbą,
Madison ją išbraukė, sakydamas, kad
„per ilga” ir kad ji būtų davusi pa -
grin do įtarti, jog prezidentas kišasi į
įstatymdavystę, kas reikštų konfliktą
su Kongresu.

Inauguracija įvyko 1789 m. ba -
landžio 30 d. ant New York miesto
rotušės laiptų, prie Wall ir Nassau
gatvių sankryžos. Washington, ne -
paisant jo karinės istorijos, nuspren -
dė nevilkėti karinės uniformos, nors
prie jo šono kabėjo paradinis kardas.
Prezidentą pagarbiai pasi tiko vice -
pre zidentas John Adams ir Senato
bei Atstovų rūmų nariai. Washington
laikant ranką ant storos odinės Bib -
lijos, priesaiką priėmė New York kan-
c  leris Robert R. Li vingston.

Po priesaikos Washington grįžo į
Senato salę perskaityti savo inaugu-
racinę kalbą. Joje jis jau pačioje pra -
džioje vėl išreiškė susirūpinimą dėl
savo tinkamumo atlikti prezidento
pareigas, neturint jokios politinės
patirties, tačiau, tikėdamasis, jog „jei
Visagalis leido susikurti Amerikai,
jis leis jam būti geru jos vadovu”.
Baigės kalbą, Washington Broadway
gatve, lydimas visų dignitorių, nužy-
giavo į St. Paul’s episkopalų koplyčią,
kur jam buvo paruoštas po balda -
kimu krėslas. Po trumpų pamaldų jis
turėjo pirmą progą atsidusti iki va -
kare vyksiančių triukšmingų iškil -
mių tarp kviestųjų svečių ir gausios,
Manhattan gatves užplūdusios mi  -
nios.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdy-
bų, IX PLB seimo, LF, PLC bei ALIAS
narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje
bendradarbiauja jau ketvirtį šimto
metų. 2007 m. gavo  JAV LB Kultūros
tarybos spaudos darbuotojo premiją.
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DETROIT,�MI

Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės diena

Sekmadienį, vasario 13 d., Šv.
Antano parapijos koplyčioje,
Detroit, MI, 9 val. r. vyko iškil-

mingos šv. Mišios už Lietuvos laisvės
gynėjus – gyvus ir mirusius. Jas
aukojo ir šiai ypatingai šventei skir-
tą pamokslą pasakė klebonas kun.
Gintaras Antanas Jonikas. Liturgi-
nius skaitinius skaitė Algis Kaune-
lis, vargonais grojo Eric Bak, giedo-
jimui vadovavo Zita Skučienė bei
seselė vienuolė Zosė Strakšytė. Au-
kas prie altoriaus nešė Z. Skučienė ir
parapijos tarybos pirmininkas  A.
Strakšys.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos salėje, kuri buvo
papuošta trispalvę simbolizuojančio-
mis gėlėmis ir juostomis. Gražiai
atrodė California menininkės Vale-
rijos Ruzgienės iš gintaro padarytas
miškas. Koridoriuje buvo pastatytas
didžiulis koplytstulpis. Virš jo – Vy-
ties vitražas, o virš Vyties – gailes-
tingąją Aušros vartų Mariją vaizduo-
jantis paveikslas. Įėjus į salę, parapi-
jos moterys maloniai kvietė dalyvius
pasigardžiuoti skaniais užkandžiais
ir jų iškeptais pyragais.

Lietuvos Nepriklausomybės 93-
ųjų paskelbimo akto minėjimą suma-
niai vedė parapijos tarybos pirmi-
ninkas. Kun. Jonikas sukalbėjo in-
vokaciją, vėliau uždegė žvakutę už
Lietuvos žmones. Antrą žvakutę už
savanorius kūrėjus buvo pakviestas
uždegti žurnalistas Saulius Šimoliū-

nas, kurio tėvelis buvo savanoris.
Trečiąją žvakę už Lietuvos šaulius,
partizanus ir laisvės gynėjus uždegė
LŠSI vadas Mykolas Abarius. Tylos
minute buvo pagerbti už Lietuvos
laisvę žuvusieji, savanoriai, kariai,
šauliai, partizanai.

Gražią, turiningą ir prasmingą
paskaitą skaitė Detroit žurnalistų
sąjungos pirmininkas S. Šimoliūnas.
Jis pabrėžė, kad 1918 m. vasario 16-
ąją Lietuva Nepriklausomybę paskel-
bė pasinaudojusi tautų apsisprendi-
mo teise, o Lietuvai 1990 m. kovo 11-
ąją paskelbus Nepriklausomybės
atkūrimo aktą, tuometinis Sovietų
Sąjungos vadovas Michail Gorba-
čiov į tai nekreipė dėmesio ir aktui
paskelbė moratoriumą. Ir tik tragiški
1991 m. sausio 13 d. įvykiai atvėrė
Lietuvai kelią į laisvę ir tarptautinį
pripažinimą, nors ir pareikalavo kru-
vinos aukos. Prelegentas paminėjo,
kad dėl Lietuvos laisvės siekio buvo
dedamos ir Amerikos lietuvių, įskai-
tant ir Detroit apylinkės lietuvius,
pastangos, buvo rengiamos kelionės į
Washington, DC ir Lietuvą, susitiki-
nėta su įvairiais politikais, palaikyti
ryšiai tarp organizacijų, spaudos
agentūrų ir televizijos stočių. Ir nors,
anot  Šimoliūno, dabar Lietuvos jau-
nimas ir vyresni dėl krizės palieka
Lietuvą, dėl to nereikia jaudintis, nes
krizė ištiko visą pasaulį. Lietuviai
tikrai sugrįš į Tėvynę su žiniomis ir
pinigais. Prelegentas prasitarė regįs
Lietuvą tapsiant „naująja Danija”.

Toliau sekė meninė dalis, kurioje
seselė vienuolė Z. Strakšytė pianinu
paskambino kelis kūrinius, o Strak-
šių atžalynas padainavo „Išėjo tėvelis
į mišką”. Seselė vienuolė Zosė ir
Marytė Strakšytės dainavo „Linelius
roviau ne viena”, Z. Skučienė per-
skaitė J. Marcinkevičiaus eilėraštį
„Lopšinė motinai ir Tėvynei”. Bai-
giant minėjimą, dalyviai sugiedojo
Tautos himną.

Po to vyko bendras dainavimas,
kuriam vadovavo Z. Skučienė ir Lau-
ra Alkevičius.

Regina Juškaitė-Švobienė – socia-
linė darbuotoja, Lietuvos šaulių są-
jungos išeivijoje garbės narė ir centro
valdybos sekretorė, Dariaus ir Girėno
klubo Detroit sekretorė, Šv. Antano
parapijos Detroit renginių vadovė,
Lietuvos vyčių atstovė ryšiams su
visuomene, Lietuvių žurnalistų sąjun-
gos narė. 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

HARTFORD,�CT

Iškilmingai paminėta 
Vasario 16-oji

Vasario 13 dieną, sekmadienį,
Švč. Trejybės bažnyčioje pa-
maldos prasidėjo įprastu lai-

ku – 9 val. ryto. Šv. Mišias už Lietuvos
nepriklausomybę aukojo parapijos
klebonas Jacob. Parapijos choras, va-
dovaujamas puikaus muziko Jurgio
Petkaičio, susirinkusius džiugino
gražiomis giesmėmis. 

Po Šv. Mišių visi rinkosi į parapi-
jos salę. Neįprastai daug – apie 150
lietuvių – įvairių kartų, iš visų Con-
necticut apylinkių susirinko paminė-
ti Vasario 16-osios. Hartford LB apy-
linkės pirmininkė Danutė Grajaus-
kienė visus pasitiko, pasipuošusi
tautiniais drabužiais. Salė buvo pa-
puošta šventiškai, net ir puokštės,
kuriomis pasirūpino Regina Žiūrie-
nė, buvo trijų spalvų – geltonos, ža-
lios ir raudonos. 

Iškilmingą minėjimą pradėjo LB
pirmininkė D. Grajauskienė, pakvie-
tusi įžanginį žodį tarti dr. Rimą
Krikščiokaitį-Krisst, atsakingą už šį
ren ginį (jis taip pat yra šios LB apy -
linkės valdybos narys). Dr. Krikščio -
kaitis-Krisst pristatė pagrindinį
šven tės kalbėtoją – buvusį JAV amba -
sadorių Lietuvoje, dirbusį JAV am ba -
sadose Vokietijoje ir Lenkijoje John
A. Cloud. Pastaruoju metu jis dėsto
JAV Karinio jūrų laivyno kolegijoje
Newport, Rhode Island valstijoje.

Pirmą kartą Hartford LB apy -
linkės istorijoje prelegentas kalbėjo
angliškai. Svečio pranešimo tema –
,,Lietuvos ateitis iš ameri kiečių, vo-
kiečių ir lenkų pusės.” Bu vo įdomu
išgirsti, kaip buvusiam am basado-
riui patiko Lietuva ir jos žmo nės, se-
nasis Vilnius. Po pranešimo pra ne-
šėjas mielai atsakė į susirinkusių
klausimus. 

Renginyje sveikinimo žodį tarė
Bos ton apygardos pirmininkė Regi-
na Balčaitienė, pasveikinusi visus su
ypa tinga švente ir palinkėjusi vieny-
bės bendraujant ir bendradarbiau-
jant. Ji taip pat pakvietė visus ruoš-
tis būsimai šokių šventei, kuri įvyks
Boston mieste 2012 metais.

Sveikinimo žodį tarė uk rainie-

čių bendruomenės atstovė Hart ford
Lana Barit, pasipuošusi uk rainiečių
tautiniais drabužiais. Jos sveikinimai
buvo sutikti audringais plojimais.

Meninę programą atliko Vaivos
Vėbraitės lietuviškos mokyklėlės
mo kiniai, kuriuos paruošė Lokys
Gust ir Džina Inkratienė. Visi džiau-
gėsi ma žaisiais dainorėliais ir noriai
pritarė jiems dainuojant. Visus susi-
rin ku sius sužavėjo tautinių šokių
gru pės ,,Berželis” (vadovė ir mokyto-
ja Asta Nenortienė) pasirodymas.
Mer gi  nos sušoko ,,Sesė sodą sodino”,
aud ringais plojimais buvo sutikti
šokiai ,,Sutas” ir ,,Suktinis”. Vadovė
visus pasveikino ir pristatė savo
puikius šokėjus, kurie pasiryžę vykti
atstovauti CT lie tuviams Boston šo-
kių šventėje.

Hartford apylinkės valdybos iž -
dininkas Jonas Strimaitis rinko Va -
sa rio 16-osios aukas LB veiklai pa -
remti. Buvo paruoštas stalas su infor-
macija apie LB veiklą, ant kurio taip
pat puikavosi lietuviški laikraščiai
,,Draugas”, ,,Amerikos lietuvis”, žur-
nalo ,,Brigdes” numeriai. Po koncer-
to visi vaišinosi kava ir skanėstais,
paruoštais Hartford apy lin kės mote-
rų.

Dėkojame Hartford LB valdybai
už Vasario 16-osios renginį, suruoštą
visiems CT lietuviams!

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Zita Skučienė skaito eilėraštį.
RReeggiinnooss  JJuušškkaaiittėėss--ŠŠvvoobbiieennėėss nuotr.

Iš kairės: Regina Juškaitė-Švobienė, Saulius Šimoliūnas, Mykolas Abarius, kun. klebo-
nas Gintaras A. Jonikas ir Antanas Strakšys.

Šventėje kalbėjo buvęs JAV ambasado-
rius Lietuvai John A. Cloud.

Koncertuoja Vaivos Vėbraitės li tuanistinės mokyklos mokiniai.
DDrr..  RReeggiinnooss  BBaallččaaiittiieennėėss  nuotr.
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Pradėjusi pirmuosius žingsnius skurde,
gyvenime išlepinta nebuvo

Ateitininkų�federacijos�leidžiamas�katalikiškas�žurnalas�,,Ateitis“�švenčia�šimtmetį

2011 m. vasario mėn. ,,Ateities”
žurnalas švenčia savo gyvavimo
šimtmetį. Tai spaustuvėje spausdinto
žurnalo sukaktis, nors kan. Povilo
Dogelo Kaune globojami moksleiviai
leido rankraštinį (šapirografu padau-
gintą) laikraštėlį jau nuo 1910 m.
rugsėjo mėn. (moksleiviai tą leidinėlį
leido ir toliau „Mūsų ateitis” vardu).
Pirmuosius dvejus metus ,,Ateities”
žurnalas buvo leidžiamas kaip 1907–
1923 m. ėjusio literatūros, mokslo ir
politikos mėnesinio žurnalo ,,Drau-
gija” nemokamas priedas. 

Laikraščiai ir leidiniai, išsilaikę
tiek metų, dažnai yra pagerbiami.
Pvz. dienraštis ,,Draugas” savo šimt-
mečio jubiliejų įvairiais būdais at-
šventė 2009 metais. Ateitininkų fe-
deracijos (AF) leidžiamo žurnalo
,,Ateitis” redakcija pranešė, kad iš-
kilmingas šimtmečio minėjimas bus
rengiamas Vilniaus rotušėje šių
metų kovo mėn. 10 d. Šiapus Atlanto
paminėjimai taip pat pamažu pildo
renginių kalendorius. Vasario 6 d.
Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž-
nyčioje (Lemont, IL) viena iš šv. Mi-
šių intencijų buvo už gyvus ir miru-
sius „Ateities” redaktorius. Tą sek-
madienį jaunieji Čikagos apylinkių
Daumanto-Dielininkaičio kuopos
ateitininkai savo susirinkime sužino-
jo daugiau apie savo organizacijos
leidžiamą žurnalą (jų veiklos metų
tema – ,,Švieskime Ateities žo-
džiais”). Cleveland ateitininkai ren-
gia Ateitininkijos veiklos 100-mečio
ir žurnalo „Ateitis” 100 m. jubiliejaus
paminėjimą balandžio 9 d. Reikia
manyti, kad įvairiose vietovėse abi-

pus Atlanto žurnalo skaitytojai,
rėmėjai, korespondentai savaip rengs
įvairius sukaktuvinius renginius,
gal pasinaudoję žurnale praėjusiame
šimtmetyje pasirodžiusia medžiaga.

,,Ateitis” buvo leidžiama ir re-
daguojama Lietuvoje, Vokietijoje,
JAV, Kanadoje (1972–1974), vėl JAV ir
jau daugiau nei dešimtmetį – Lie-
tuvoje. Dr. Kazys Pemkus, vėliau AF
pirmininkas, 1961 m. kovo mėn. nu-
meryje rašė: ,,‘Ateitis’, pradėjusi pir-
muosius savo žingsnius skurde, ne-
buvo išlepinta gyvenime.” Periodi-
niam leidiniui pasiekus gyvavimo
šimtmetį, susidaro puiki dirva moks-
lininkams jį patyrinėti, pažvelgti į
turinį, istorines tendencijas, socia-
lines kryptis, kūrėjų nueitus kelius,
leidinio išvaizdą ir pan. Kadangi
,,Ateitis” buvo leidžiama ne vien tik
Lietuvoje, bet ir už jos ribų, galima
pajusti skirtingą lietuvių galvoseną,
sąlygotą tuo metu vykusių įvykių
Lietuvoje ir išeivijoje. 1946 m. vargo
sąlygomis žurnalas buvo išleistas
Vokietijoje, o 1951 m. buvusio redak-
toriaus Kazio Ambrozaičio žodžiais,
„‘Ateitis’ į Ameriką atvažiavo be
kraičio. Amerikos ‘Ateitis’ ideolo-
giškai atbudusį skaitytoją norėjo
brandinti ir išlaikyti jame gyvą Lie-
tuvos atminimą šiame dienų bėgime
(…)”

Pirmame numeryje 1911 m. buvo
išspausdintas Prano Dovydaičio atei-
tininkų sąjūdžio manifestas „Trys
pamatiniai klausimai”. Tuometinė
„Ateities” redakcija 1957 m. Brook-
lyn, New York rašė: „Tačiau ne vien
ideologiniai straipsniai sudaro jos
turinį. Ji nori būti ateitininkų gyve-

nimo veidrodžiu, atspindinčiu viską:
organizacinę veiklą, kultūrinį darbą,
kūrybinius užsimojimus ir laimėji-
mus. Tai medžiaga istorijai ir gyveni-
mui. Kai neminima spaudoje, atrodo,
ir neveikiama. O taip nėra. Visur yra
veikiama, kai kada ir labai gražiai,
tik ‘Ateities’ puslapiuose apie tai tyli,
nes jai neparašoma. Kartais iš kuklu-
mo ir savo darbų neįvertinimo, bet
kada gal ir iš nerangumo (...).” Nors
,,Ateitis” iki šių dienų yra leidžiama
AF, o redakcija sugrąžinta į Lietuvą,
2009 m. rugpjūčio 12 d. ,,Drauge” išs-
pausdintame pasikalbėjime žurnalo
dabartinė redaktorė Reda Sopranaitė
sakė, jog „‘Ateities’ skaitytojai nėra
vien ‘ateitininkai’. Nemaža skaityto-
jų dalis nepriklauso ateitininkų orga-
nizacijai. Iš jų daugiausia gauname
atsiliepimų, pasiūlymų, paskatini-
mų.” 

Redaktoriai, kūrėjai ir 
turinys

Kiekviena žurnalo redakcinė ko-
manda paliko savo pėdsakus ir tik-
riausia turėjo savų iššūkių, renkant
medžiagą, ją išdėstant. Kai kuriais
metais buvo spausdinamos redak-
cinės komandos narių biografinės
žinutės. Redaktoriais, redakciniuose
kolektyvuose dirbo įvairaus pašauki-
mo žmonės: kunigai, profesoriai,
rašytojai, poetai ir studentai. Tai:
Pranas Dovydaitis, Antanas Vaičiu-
laitis, Antanas Maceina, Kazys Bra-
dūnas, Paulius Jurkus, Antanas Sa-
balis, kun. Kęstutis Trimakas, Stasė
Petersonienė, Danutė Bindokienė ir
daug kitų pasiaukojusių žmonių.

1947 m., švenčiant žurnalo 36
metų sukaktį, redaktoriaus Vytauto
Žvirzdžio (Vardžio) kolektyvas rašė
apie visus buvusius redaktorius: „Jų
visų darbo dėka ‘Ateitis’ tapo gyvos
dvasios jaunimą suprantantis, įdo-
mus žurnalas. Ji ir buvo labiausiai
moksleivijos mėgiama. ‘Ateities’ turi-
nys vis tobulėjo. Ji yra spausdinusi
platų tautosakos (pačių at-kų ren-
kamos) skyrių, ‘Gamtos Draugo’
priedą, skyrių lotynistams, ‘Mergai-
čių Ateitį’ ir t. t. Be ideologinių ir
kitų straipsnių, sporto, kronikų ir
linksmo ‘Kreivų šypsenų’ skyriaus,
žurnalas yra spausdinęs daug poezi-
jos ir beletristikos (…)”

Turinys

Pirmasis žurnalo JAV leidimo
laikotarpio redaktorius (su kolek-
tyvu), Kazys Ambrozaitis, 1951 m.
vasario mėn. numeryje aptardamas
pirmuosius žurnalo 40 metų rašė,
kad „‘Ateitis’ gimė visuomeniniams
uždaviniams vykdyti. Kaip tas neuž-
tvenkiamas ir nesulaikomas pava-
sario upokšnis, ji pragraužė ledus,
kur sutiko – vertė kalnus, kol iš-
plaukė į Laisvos Lietuvos pievas. Iš
metų į metus ‘Ateitis’ tobulėjo ir su-
telkė vis daugiau bendradarbių. Be
daugelio ideologinių ir mokslinių
straipsnių autorių, ‘Ateityje’ pradėjo
pirmuosius kūrybinius žingsnius
poetai ir beletristai, kaip J. Aistis, B.
Brazdžionis, A. Miškinis, J. Paukš-
telis, St. Būdavas, K. Bradūnas, L. Žit-
kevičius, V Mačernis ir daug kitų.”
Kitur dr. Kazys Pemkus tą fenomeną
pavadino „‘Ateities’ mokykla”, kurią
perėjo‚ beveik visa jaunoji rašytojų ir
poetų karta.

Žurnalo puslapiuose savo minti-
mis bei kūryba dalijosi jauni moks-
leiviai, daug žadantys studentai, sub-
rendę vyresnieji. Jie rašė apie atei-
tininkų veiklą, apie įvairias lietuvių
ir kitų tautų organizacijas, apie po-
piežius ir šventuosius, apie sportą ir
šachmatus, apie socialinius klausi-
mus ir istorinėmis temomis. Žurnale
taip pat buvo spausdinami rimti ir
nelabai rimti eilėraščiai, proza,
įvairi kūryba. Kai kurie Lietuvos
okupacijos metais žurnalą pasiekę
eilėraščiai ir kiti tekstai buvo nepa-
sirašyti. Kiti, ypač „Kreivų šypse-
nų” skyriuje, rašė slapyvardžiais –
Čiukas Dėlis, Magdė Auksaburnė ir
pan.

Dažnai buvo rašoma lietuvių pat-
riotizmo, tremtinio (vėliau – išeivi-
jos) gyvenimo klausimais. Žurnalo
puslapiuose pirmą kartą skaityto-
jams ,,pasirodė” vėliau lietuvių ger-
biamų ir mėgstamų žymių rašytojų
žodžiai, poetų eilės, filosofų mintys,
vyresnių ir jaunesnių korespondentų
aprašymai, spaudos apžvalgos, kny-
gų recenzijos ir t. t. Viršelius ir žur-
nalo puslapius puošė menininkų bei
fotografų sukurti vaizdai, jų nupieš-
tos karikatūros. 

Nukelta į 13 psl.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

1981 m. ,,Ateities” redakcijos nariai: Sėdi: Roma Kuprienė, Aldona Zailskaitė, Daiva
Merkelytė, Grasilda Reinytė ir kun. Kęstutis Trimakas. Stovi: Jonas Kuprys, Saulius
Kuprys, Arūnas Liulevičius ir Linas Palubinskas.

,,Ateities” žurnalų viršeliai.



dabar jau buvo įmanoma paleisti svo-
rį, kad šis nuskristų 50–100 pėdų ats-
tumą. Šį vakarą užsiėmimą paįvairi-
nome. Prieš paleidžiant svorius (me-
džio nuopjovas), pirmiausiai jas ap-
liejome kuru (charcoal lighter) ir
uždegėme. Žinoma, prieš tai daryda-
mi, nuo didelio ploto turėjome nu-
grėbti sausus lapus ir turėti paruoš-
tus kastuvus bei ugnies gesintuvus.
Tikrai gerai veikė, visi žavėjomės
vaizdais, kaip degantys medžio gaba-
lai taip toli skrido oru.

Sekmadienis, spalio 25 d.

Kėlėmės 7 val. r. Per naktį nema-
žai lijo, viskas šlapia. Suvyniojome
šlapias palapines ir paruošėme savus
reikmenis kelionei į namus. Broliai
Kovas Kulbis, Audrius Aleksiūnas ir
Andrius Markulis vedė trumpą ry-
tinį susikaupimą, o po to – prie pus-
ryčių. Pusryčiams valgėme visus
likučius, taip pat javainius, riestai-

nius, vaisius ir pan. O skautai buvo
gudresni – kepė kiaušinius su laši-
niais ir dešrelėmis. Po pusryčių vyko
rajono patikrinimas. Dar turėjome
truputį laiko, tai kiekvienas skautas
turėjo uždavinį – surinkti 50 ąžuolo
gilių, parsivežti namo ir bandyti per
žiemą jas paruošti išauginti ateinan-
čiam pavasariui, kad Rako ąžuolai
paplistų ir Čikagos apylinkėje.

Kiek po pusryčių atvyko stovyk-
los administratorius Ginutis Matu-
tis. Jis uždarė stovyklą, užsuko du-
jas, apvyniojo vamzdžius, kad ne-
užšąltų, atliko kitus darbelius, su ku-
riais mes padėjome, kiek sugebėjo-
me. Apie 11 val. r. karavanas vėl iške-
liavo link Čikagos. 

Kaip ir pereitą rudenį, per mūsų
iškylą lijo, bet kažkaip tai nebuvo
svarbu. Visi džiaugėsi Rako miškais. 

Donatas Ramanauskas – „Da-
riaus ir Girėno’’ prityrusiųjų skautų
draugovės draugininkas.

6 2011�VASARIO�24,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Aušra Jasaitytė-Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SSKKAAUUTTYYBBĖĖSS  KKEELLIIAASS

2010 m. rudens iškyla į Rako stovyklą
DONATAS RAMANAUSKAS

Penktadienis, spalio 22 d.

Čikagos „Lituanicos’’ tunto pri-
tyrusiųjų skautų ir skautų
draugovės skautai ir vadovai

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, su-
sirinkome 6 val. v. Brolis Aldis Liu-
binskas pakrovė dalį turto į savo „mi-
nivan’’, Vytenis Lietuvninkas įdėjo
maistą, o brolis Donatas Ramanaus-
kas paruošė mažą autobusiuką kelio-
nei į Rako stovyklą. Keliavome kartu
su geltonšlipsiais, kurie mūsų kara-
vane važiavo atskirais automobiliais.
Pagaliau pajudėjome 7 val. v. Tarpais
truputį lijo, bet vairuoti netrukdė.

Mūsų kelionės dalyviai: prityru-
sieji skautai Adomas Kelpša, Kovas
Kulbis, Vidas Kulbis, Matas Lapkus,
Zenius Liubinskas, Kovas Kulbis ir
Jonas Majauskas; prityrusiųjų skau-
tų vadovai: Donatas Ramanauskas,
Aldis Liubinskas, Juozas Kapačins-
kas, Tadas Kulbis, Vytenis Lietuvnin-
kas, Linas Sutkus, Audrius Aleksiū-
nas ir Andrius Markulis; skautai:
Kęstutis Kelečius, Mantas Motikai-
tis, Matas Stankus, Matas Skerbedis,
Stankus, Audrys Kelečius ir Vilius
Buntinas; skautų vadovai: Robertas
Blinstrubas, Arūnas Buntinas, Linas
Kelečius, Andrius Stankus ir Kazys
Motikaitis.

Pakelyje trumpai sustojome pa-
valgyti ,,McDonald’s’’ restorane. Po
to važiaviome ligi Grand Haven mies-
telio, kur sustojome prisipilti benzi-
no. Pasiekėme Rako vartus apie 1 val.
r. Žemė šlapia, bet nelijo. Laimingi
pasistatėme palapines ir kritome
miegoti – jau po 2 val. r.

Šeštadienis, spalio 23 d.

Kėlėmės 6 val. r., o 6:30 val. v. žy-
giavome prie Lake Eden. Ten pasis-
tatėme pastogę, užkūrėme laužą, su-
valgėme paprastus pusryčius ir pra-
dėjome žuvauti. Tuo pačiu žavėjomės
gražiomis rudens spalvomis, kurios
atsispindėjo ežero paviršiuje kaip
veidrodyje. Visi, išskyrus brolį Vy-
tenį Lietuvninką, pagavome po ke-
letą mažų žuvyčių, kurias čia pat ir
paleidome. Pasisekė pagauti ir keletą
didesnių žuvų, kurias išvalėme ir
paruošėme kepti. Po trumpos saulė-
tos valandėlės paki lo vėjas, užėjo
debesys, pradėjo lyti. Nustojus lyti,
žygiavome atgal į stovyklą. Gerai,
kad anksčiau buvome pasimokinę,
kaip galima po lietaus rasti sauso
kuro ir užkurti laužą. Ant to lauželio
išsikepėme skanių dešrelių pietums. 

Po pietų, brolio Lino Sutkaus
padedami, pastatėmė rėmus, ant ku-
rių sukrovėme pionerijos rąstus. Be
to, prityrusieji skautai atliko gamto-
sakos ieškonę, rinkdami ir fotogra-
fuodami įvairius augalus ir gyvius,
įvykdė Gamtosakos rinkėjo specialy-
bės reikalavimus. 

Po užsiėmimų prityrusieji skau-
tai paruošė vakarienę. Iškepė pagau-
tas žuvis (plius keletą žuvų iš maisto
parduotuvės) kartu ir makaronais ir
sūriu (macaroni and cheese). Kol dar
šviesu, skubėjome prie ežero paban-
dyti pagauti dar keletą žuvų prieš
sutemstant.

Skautai geltonšlipsiai taip pat
vykdė aktyvią programą. Jie atliko
gamtos užduotį iš ryto, o popiet vyko
kompaso užsiėmimas. Ir jie lauke
ruošė maistą ir valgė. 

Vakarinę programą atlikome
bendrai. Prieš metus per rudens iš-
kylą vienas užsiėmimas buvo pas-
tatyti laidynes (katapultą arba tre-
buchet). Praėjusios vasaros stovyklo-
je šie įrengimai buvo patobulinti, tad

Tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko mugė
2011 m. kovo 13 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St. Lemont, IL

60439), Jaunimo rūmuose, vyks tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko
mugė. Kviečiame Jus šioje mugėje dalyvauti su savo rankdarbiais/prekėmis. 

Kaziuko mugė prasidės po 9 val. r. šv. Mišių, tęsis iki 2 val. p. p.
Stalo kaina yra 50 dol.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis pas Arą Žygą tel. 708-955-4064 arba

el. paštu: azygas2@gmail.com
Čekius rašykite: Lithuanian Scout Association ir užpildytą anketą

grąžinkite iki vasario 28 d.: Dainius Brazaitis, 9201 Moody Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

Priimtiems pardavėjams atsiųsime smulkesnę informaciją vasario mėn.
gale.

Anketą galima rasti ir internete adresu: www.nerija.org
Iki pasimatymo!
_____________________________________________________________

Kaziuko mugės rankdarbių pardavinėjimo prašymo anketa

Vardas: _______________________________________________________

Adresas: ______________________________________________________

Miestas: _____________ Valstija: ________ Pašto kodas: ___________

Tel. numeris: ________________                    1 stalas: 50 dol. ________

Rankdarbio paaiškinimas:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Rudens iškylos dalyviai.

Brolis Tadas Kulbis vieną jau pagavo.

Brolis Donatas Ramanauskas žuvauja Lake Eden.
SS..  ffiill..  VVyytteenniioo  LLiieettuuvvnniinnkkoo nuotr.
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Mokiniai ir svečiai atidavė pagarbą kritusiems už mūsų laisvę. Pirmas iš dešinės LF
tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis. Kalbą sako mokyklos direktorė Jūratė Do-
vilienė.                                                                           LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotraukos

Programą vedė dešimtokai Aivaras Sineokis ir Gabrielė Bieliauskaitė.

Sukosi šokėjų poros.Mokiniai daina pasveikino Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Neseniai�New�Jersey�duris�atvėrusios�naujos�lituanistinės�mokyklėlės�„Lietuvėlė”�mokiniai,�jų�tėveliai�ir�mokytojai�šventė�Vasario�16-ąją.�Mokiniai�darė�projektus,�piešė�Lietuvą,
dalyvavo�šventiniame�koncerte.�Nuotraukose�Kamilės�Makselytės�(7�metų)�piešinys�ir�vaikai�koncertuoja�kartu�su�tėveliais.�������������������������������������������������������Rasos Miliūtės info

Vasario 16-osios šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
(fotoreportažas)

Nepriklausomybės šventė New Jersey

Čikagos litua nis ti nėje mokyklo-
je šeštadienį, va sario 19 d.,
mašinų stovėjimo aikštelė prie

Jaunimo centro buvo sausakimša –
mokiniai pa kvietė tėvelius į Vasario
16-osios šven   tę. 

Kokia šventė be svečių ir do -
vanų? Jų taip pat sulaukėme. Su do-
vanomis apsilankė Lietuvių Fondo
tarybos pirmininkas Rimantas Griš -
kelis, įteikęs mokyklai Fondo pa ra-
mos čekį ir apdalijęs mokinius sal-
dainiais. Ne tuščiomis atvyko ir JAV
LB Brighton Park apy linkės pirmi -
ninkė Salomėja Dau lienė. Ši apy lin-
kė nuolat paremia mokyklą, o šį kar-
tą dar ir gražiai pasveikino mokyk-
los direktorę Jūratę Dovilienę su jai
skirta JAV LB Švietimo tarybos pre-
mija. Paramos čekį mokyklai įteikė
ir Jaunimo centro valdybos pir mi-
ninkė Neringa Aleksonienė.

Prieš prasidedant renginiui sve -
čiai ir mokiniai padėjo vainiką prie
paminko žuvusiems. Vainiką kasmet
mokykla parūpina ALT’as.

Sugrįžus į didžiąją salę, buvo
įneštos vėliavos, sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnai. Svečius ir tėvelius
sujaudino mažųjų – darželinukų ir
an t rokų – skardžiais balseliais gie -
dama mūsų tautos giesmė. 

Su švente visus susirinkusius
pasveikino mokyklos direktorė J.
Dovilienė. Svečiams pakal bėjus ir
įteikus dovanas, dešimtokai pakvietė
visus į šventinį koncertą. Sukosi
šokėjų poros, buvo deklamuojamos
eilės, liejosi skambi daina.  Kvie -
čiame ir Jus pasigrožėti šventi nėmis
akimirkomis. 

Laima Apanavičienė

Mokyklos direktorę Jūratę Dovilienę su
JAV LB Švietimo tarybos premija pa-
sveikino JAV LB Brighton Park pirmi-
ninkė Salomėja Daulienė.
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Koks malonus vasario mėnesio
antrasis savaitgalis Čikagoje!
Kaip buvo spaudoje skelbta,

Lietuvių dai lės muziejuje, Pasaulio
lietuvių cent re įvyko vieno žymiau-
sio Lietuvos pianisto Petro Geniušo
labdaros koncertas, kurį šeštadienį,
vasario 12 d., surengė Lietuvos vaikų
globos bū relis „Saulutė”. Ir jei skel-
bime atsitiktinai sutapo greta suri -
kiuoti žo džiai „vieno žymiausio” ir
„Pasaulio lietuvių centre”, taip ren -
ginyje derinosi imponuojanti pianis-
to išvaizda, jo „briliantinė” (,,bril-
liant”), puiki technika ir gausiai
susirinkusi Chicago padangės publi-
ka. Buvo ir iš toliau atvykusių –
buvusi labai sėk min ga jaunimo cho -
ro „Audra” akompaniatorė Vida Kaz -
lauskaitė atvyko net iš Pittsburgh,
PA. 

Kitą dieną po koncerto apie Chi-
cago pašonėje (Orland Park) užau-
gusią smuiki nin kę Lindą Velec kytę-
Nuss baum, Illinois filharmo nijos
orkestro (The Illinois Phil har mo  nic
Orches t ra) sąjungos vadybi ninkę,
pagarbiai rašė ,,The South town Star”
laikraštis. Ra šinyje sakoma, kad šio
orkes tro tarybos pirmininkas Char-
les Amen ta la bai patenkintas Lindos
darbu. Laik raštyje buvo įdėta ir jos
pat rauk li nuotrauka, paminėta, kad
Velec ky tė taip pat yra Lietuvių Ope-
rai talki nančio orkestro vadybi nin -
kė.

Straips nyje ra šoma, kad L. Ve lec -
kytė-Nussbaum Go ver nors Sta te Uni -
ver sity įgijo ma gistro laipsnį ver s lo
ad mi nistravimo srityje, o Bene dic  ti -
ne College apsigynė daktaratą orga -
ni zacinės plėtros (Organization De -
vel op ment) srityje.

Šia proga ir man labai malonu
pri siminti, kad prieš trisdešimtį
metų ji dalyvavo mūsų Chicago lietu-
vių styginiame ansamblyje. 

Didingą savaitgalio įspūdį papil -
dė sekmadienio vakare WTTW per 11
televizijos kanalą rodyti Himalajų
kalnai su Everesto viršukalne, jo
didybė ir jo pavojai ne tik žmogui, bet
ir žvėrių pasauliui. 

Dar prieš išeinant pianistui į
sceną, pastebėjau, kad prie pianino
stovinti kėdutė buvo lyg ir per žemai
nuleista. Žmona paaiškino, kad čia
nėra ko rūpintis – pianistai pripratę
tas kėdutes tinkamai pasikelti, su -

kant kėdutės rankinius suktuvus tai
į vieną, tai į kitą pusę. Pa si rodžius
aukšto ūgio pianistui, iš karto su -
pratau, kad kėdutės aukštis buvo tin-
kamai sureguliuotas. Bet ir tai aukš-
to pianisto kojos vos tilpo po forte-
pionu.

Apie patį koncertą – skaitytojai
gali nujausti – šių eilučių autoriui
kaip ir nepatogu rašyti, nes tokiam
rašiniui neturiu tinkamo pasiruoši-
mo. Turiu muzikos mokytojo magist -
ro laipsnį ir 19 metų Čikagos padan-
gėje keletoje amerikiečių parapijų
pradinių mokyklų mokiau muzikos
teori ją. Tačiau papra šytas Indrės
Tijūnėlienės, Lietuvos vaikų globos
būrelio „Saulutė” pirmi nin kės, juo
labiau, kad tai buvo labdaros koncer-
tas padėti mūsų Tė vynės vaiku-
čiams, negalėjau atsisa kyti.

Atliekant visus kūrinius jautėsi
pianisto didingumas. Įspūdis, kad
girdėjome daugiau tikro „forte” negu
tylaus „piano”. Pirmojoje koncerto
dalyje pianistas atliko Robert Schu -
mann C-dur, op. 17, „Fantaziją”. Tai
gerokai ilgas kūrinys, kurio dalys
pavadintos dinamikos terminais –
„Pianissimo”, „Mezzoforte” ar pana -
šiai. Nors pagal atlikėją, Schu mann
kritikavęs Liszt ir atvirkščiai – Liszt
Schumann – už „kūrybinį pa vir -
šutiniškumą”, šis kūrinys nu skam -
bėjo išbaigtai ligi mažiausių detalių.
Nors romantinio muzikos pe riodo
kompozitoriaus kūrinyje pa čios ro -
mantikos buvo nedaug.

Gražu, kai mūsų atlikėjai į savo
koncertus įtraukia ir lietuvių kom-
pozitorių kūrinius. Broniaus Kuta -
vičiaus Sonata taip pat nuskambėjo
labai užtikrintai, nors joje galima
buvo išgirsti modernios XX amžiaus
muzikos akimirkų. Galėjo įvykti ne -
laimė, kai skambinant B. Kutavi -
čiaus greitus pasažus iš gaidų ir
verčiant puslapius reikėjo atgal at -
versti vieną per daug atvirtusį pus-
lapį. Stebėtina! Pianistas surado aki -
mirką, kai pajėgė sučiupti puslapį
ir grąžinti jį į deramą vietą, nė kiek
nepristabdydamas greitųjų pasažų! 

Manuel de Falla kūrinyje „El
Amor Brujo” (iš šio baleto atliktos
ke turios ištraukos) buvo bravūra iki
„padū kimo”. Tik pianistas lietuviš -
kai iš tarė kompozitoriaus pavardę.

Neseniai per radiją klausėmės
Mūzos Rubackytės koncerto. Ir kaip
malonu, kai pranešėjas ištarė jos

PPeettrroo  GGeenniiuuššoo  kkoonncceerrttaass

Grupė ,,Saulutės”  organizacijos narių su pianistu po koncerto (iš kairės): Ramunė
Račkauskienė, pianistas Petras Geniušas, Indrė Tijūnėlienė, Nijolė Kašubienė,
Marytė Černiūtė ir Raminta Marchertienė.                   LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Aleksandras Janušas (kairėje) dėkoja pianistui Petrui Geniušui už puikų koncertą.

In Memoriam Justinui Marcinkevičiui

Smulkus ilgesys
Plonas sidabrinis siūlas

Smuiko styga
Bėgančių stirnų šešėliai

Verkiančio vaiko žingsiniai ant girgždančio sniego
Vilkų pėdsakai

Paukščių lizduose įpinti sidabriniai siūlai 
rusvi šuns plaukai

Ilgiuosi to, kurio nebėra
Ašarų nebėra

Ilgesys mažas
Aidintis
Klaikus

Smulkus ilgesys
Plonas sidabrinis siūlas

Ir tu.

Daiva Valeria Karužaitė

FAUSTAS STROLIA

pavardę beveik lietuviškai. Pavar -
džių ištarimo neiškraipome: ispanų
kal ba ispanų kompozitorius ta ria -
mas ,,de Faja”, kaip prancūzų kom-
po zitorių – Bizet ar Faure – negali me
tarti lietuviškai, tariame ,,Bizė” ir
,,Fo rė”, kirčiuodami antrą skie me -
nį). 

Paskutinis koncerto programon
įtrauktas kūrinys – garsioji Franz
Liszt „Vengrų rapsodija Nr 10.” 

Negali, žmogus, atsistebėti, kiek
visame koncerte pianistui reikėjo

atsiminti gaidų pasažų. Laimė, kai
atminčiai galima pasitelkti mecha-
ninę atmintį, nes kai kurios ritminės
pirštų kombinacijos – pradėdamos
kaire ranka žemame registre, karto-
jasi, kildamos vis aukštyn ligi vidu-
rio klaviatūros, po to kai kada per -
imamos ir kartojamos dešinės ran -
kos pirštais, kita ranka skambinant
melodines frazes žemame registre.
Pasikar tojantys pasažai kūriniui ne -
kenkia, o suteikia vieningumo. Vis
dėlto ir tokiai prog resijai reikia pa -
švęsti daug laiko, kol pirštai „sa -
vaime” įsisavina „mechanines” pirš -
tų kombinacijas. 

Petras Geniušas publikos labai
šiltai buvo sutiktas užtarnautai.
Pianistas bisui atliko amerikiečio
kompozitoriaus George Gershwin
,,Žydriąją rapsodiją” („Rhapsody in
Blue”). Gerai apgalvotas ir tinkamas
pasirinkimas koncertuojant šioje ša -
lyje! Ne vienas mūsų galėjome atpa -
žinti gerai girdėtus pianistinius pa -
sa žus. 

Visa programa buvo atlikta vir-
tuoziškai. Koncertas – nepaprastai
pa trauklus ir įspūdingas. Norisi ra -
šinėlį baigti žodžiais, kuriuos naudo-
jau aprašydamas prieš pusmetį to je
pačioje salėje vykusį jau nutės pia -
nistės Gabrielės Lelytės kon certą:
,,Lietuva, kokia Tu didi, iš auginusi
pasauliui tokio įspūdingo ly gio pia -
nistus!!!

Faustas Strolia – muzikas, dauge-
lio muzikinių kolektyvų vadovas, mo-
kytojas, kompozitorius.

Pianisto koncertas Lemont sutapo su jo 50-mečio sukaktimi. Žiūrovai atsistoję sugiedojo maestro ,,Ilgiausių metų”.
DDoonnaattoo  TTiijjūūnnėėlliioo nuotr.
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Painus marcipaninių gardėsių kelias
Šito gardėsio kilmė tokia pat

paini, kaip ir pavadinimas. Vokiečių
,,Marzipan’’ bei anglų ,,marzipan’’ ki -
lo iš senosios prancūzų kalbos ,,mar-
cepain’’ (dabar šis žodis prancūzų
kalboje skamba ,,massepain’’), o šis
savo ruožtu – iš italų ,,marzapane’’.
Bet čia istorija dar nesibaigia. Italai
pavadinimą pasiskolino iš veneci-
jiečių, o jų kalba ,,matapan’’ reiškia
monetą su sėdinčio Kristaus atvaiz-
du, nukaltą kryžiuočių Palestinoje.
Pastarasis žodis kilo iš arabų ,,mau -
taban’’ – sėdintis karalius. Reikia
gerai pažinti kryžeivių gyvenimo
Palestinoje slėpinius, Venecijos būtį
bei ryšius su arabų kraštais, kad
galėtumėme tiksliai suvokti, kokie
slaptingi ryšiai sieja ,,sėdintį kara -
lių” su tais skanėstais. Juolab kad ir
pačių marcipanų esama daugybė. Ne
vienas jų aprašytas dar 1732 metais
išleistoje garsioje Claude Prud’hom -
me knygoje ,,Karališki gardumynai”
(Confitures royal). Mūsų laikais mar-
cipanais vadinamas sumaltų arba
smulkiai sugrūstų migdolų, cukraus
ir kiaušinių baltymų mišinys, pagar -
dintas įvairiais kvapais bei priedais.

Paslaptingieji marcipanai –
vaikystės simbolis

Ne viena mama, vaikui nenusto-
jus verkti, sakydavo: ,,Ko nori? Ar
marcipanų? Marcipanas mums būda-
vo nepasiekiamas dalykas. Tačiau
Anderseno, Hauffo, brolių Grimų pa -
sakose marcipanų paskirtis daug
poetiškesnė – jie simbolizuoja lai -
min gą vaikystę.

Jau XIV a. marcipaniniai deser-
tai puikavosi ant Europos aukštuo -
menės stalų, o marcipaninės figū rė -
lės buvo laikomos geriausia dovana.
Iš marcipanų būdavo kuriamos ir
išmoningos skulptūros, kurias šven-
tės pabaigoje patiekdavo į stalą. Vė -
liau didžiuliai marcipaniniai tortai
kaip atskiras patiekalas būdavo pa -
tiekiami pokyliuose. Įdomu ir tai,
kad XVII a. Europos marcipanus daž-
nai gamino vaistininkai, nes laikė šį
skanėstą vaistu nuo galvos skausmo. 

Vis dėlto marcipanai labiausiai
paplito XVIII–XIX a. Vokietijoje ir
Austrijoje. Būtent Vokietijos Liubeko
miestas jau nuo XIX a. pradžios yra
laikomas Europos marcipanų sos-
tine. Čia marcipanai gaminami pagal
senovinį receptą, kurio paslaptis
griežtai saugoma.

Kūryba, skonis, sveikata

Marcipanai naudojami tortams,
pyragaičiams puošti, taip pat patie-
 kia mi kaip atskiras saldumynas. Jų
konsistencijos ypatumai ir galimybė
nudažyti juos įvairiomis spalvomis
leidžia atsiskleisti ir konditerių, ir
mėgėjų kūrybiškumui.

Tačiau marcipanai – ne tik gra -
žūs. Kartu tai ir malonaus skonio
gar dėsis (nepalyginsi su krakmo -
linėmis rožytėmis ant torto!) Be to,
tai vienas vertingesnių saldumynų:
pagrindinės jų sudedamosios dalys –
riešutai ir cukrus. Gal todėl Ander -
seno, Hauffo, brolių Grimų pasakose
marcipanai simbolizuoja laimingą

vaikystę. Beje, ne tik ją. Pasirodo, 20
migdolų – tai vitamino E paros nor -
ma, būtina žmogaus organizmui. Šis
vitaminas sėkmingiau nei kuris
kitas kovoja su stresu ir yra puikus
antioksidantas, apsaugantis ląsteles
nuo vėžio.

Kaip pasigaminti 
marcipaninę tešlą

Receptų, kaip pasigaminti mar-
cipanų, yra ne vienas. Apytiksliai
juos būtų galima suskirstyti pagal
tris gamybos būdus: karštąjį, šaltąjį
su kiaušiniais ir šaltąjį be kiaušinių.
Tačiau atminkite, kad visi marcipa -
ni nės tešlos receptai yra tik panašūs
į originalą, nes tikrųjų – Liubeko –
marcipanų receptas – vis dar griežtai
saugomas.

Reikės: 1/3 puodelio grietinėlės,
1/2 puodelio aukščiausios rūšies mil -
tų, 1/3 puodelio migdolų, kelių lašų
migdolų esencijos, puodelio cukraus
pudros.

Miltus sumaišykite su grietinėle
dubenyje taip, kad neliktų gumuliu -
kų. Tuomet dubenį įstatykite į ver-
dan čio vandens vonelę ir kaitinkite,
kol masė sutirštės ir atšoks nuo
dubens sienelių. Masę atvėsinkite,
sudėkite maltus migdolus, cukraus
pudrą, įlašinkite migdolų esencijos
ir išminkykite iki vientisos masės.

Reikės: 2 kiaušinių, 1,5 puodelio
cukraus pūdros, puodelio maltų mig -
dolų, 4 lašų migdolų esencijos, 1 arba-
tinio šaukštelio citrinos sulčių.

Suplakite kiaušinius ir į juos su -
berkite cukraus pudrą. Gerai išmai -
šykite ir šį mišinį virkite vandens
vonelėje, kol jis taps kremu. Tada su -
berkite maltus migdolus, įlašinkite
esencijos, supilkite citrinos sultis ir
viską išmaišykite. Turi išeiti minkš-
ta pasta. Ją dėkite ant cukraus pud -
ros gausiai pabarstytos lentos ir
minkykite tol, kol sutirštės taip, kad
iš jos būtų galima lipdyti figūrėles.
Šis būdas turi trūkumą, nes taip
paruošta marcipaninė masė išlaiko
savo elastingumą tik būdama šilta.
Todėl viską turite daryti greitai.

Reikės: 2 puodelių nuvalytų mig -
dolų, puodelio cukraus pudros, puo de -
lio cukraus, 1 puodelio vandens.

Iš vandens ir cukraus išvirkite
sirupą. Jį pakaitinkite 20–30 sekun -
džių. Migdolus sumalkite kavamale. Į
juos įmaišykite cukraus pudrą. Nuo -
lat maišydami migdolų ir pudros ma -
sę, į ją maža srovele supilkite sirupą.
Išmaišykite, o paskui minkykite ran -
komis, kol išeis vientisa elastinga
masė, primenanti plastiliną. Iš jos
galima lipdyti įvairias puošmenas
konditerijos gaminiams arba nau-

doti įdarams.
Reikės: puodelio maltų migdolų,

pusės puodelio cukraus, pusės puode-
lio cukraus pudros, 1 šaukštelio citri-
nos sulčių, 2–3 lašai migdolinės esen-
cijos, 2–3 kiaušinių baltymų.

Į dubenį suberkite maltus migdo-
lus, cukrų ir cukraus pudrą. Gerai
išmaišykite. Padarykite duobutę ir į
ją supilkite citrinos sultis, migdolų
esenciją ir kiaušinių baltymus. Iš -
mai šykite mediniu šaukštu, o paskui
minkykite, kol susidarys elastinga
masė. Šią masę galima dažyti mais-
tiniais dažais. Jeigu jos nenaudosite
iš karto, suvyniokite į maistinę plė -
velę, kad nesudžiūtų.

Marcipanų įvairovė

Į puodą supilkite 1 sv. smulkaus
cukraus, 1/4 puodelio vandens, 1
šaukš tą gliukozės saldalo, užvirin -
kite, įdėkite šilummatį (temperatū -
ros matuoklį). Viralui įkaitus 250˚ F,
puodą įstatykite į dubenį su šaltu
vandeniu ir 2 minutes maišykite
mediniu šaukštu. Paskui pamažu
įmaišykite 1,5 migdolų miltų ir 2 nes-
mar kiai suplaktus kiaušinių balty-
mus. Užkaiskite ant lėtos ugnies ir,
nuolat maišant, kaitinkite apie 8 mi -
nu tes. Tyrė turi pamažu tirštėti ir
balti. Marmurinę plokštę apiberkite
1 šaukšteliu cukraus miltų, išpilkite
marcipanus ir vieną minutę leiskite
ataušti. Paskui smarkiai minkykite
kokias 5 minutes, kol minklė taps
minkšta, vientisa ir tąsi. Galima dar
įminkyti norimų kvapalų, priesko-
nių ir priedų. Išeis 2 sv marcipaninės
masės.

Į marcipanus dedama šokolado,
kavos, vanilės, su cukrumi apkepintų
riešutų. Marcipanai tiesiog supjaus-
tomi kąsneliais, strypeliais, padaro-
mi keleto spalvų daugiasluoksniai,
suvyniojami tartum vyniotiniai, iš
skirtingų spalvų gabaliukų sudėlio-
jami tarsi šachmatų lenta. Su marci-
panais kepama daugelis prašmatnių
pyragų, tokių kaip graikų baklava
arba portugalų ,,ungurys”, valgomas
per itin iškilmingus pobūvius.

Marcipaninis vyniotinis

Tešlai reikės: pusės pokelio švie -
žių mielių, puodelio pieno, puo delis
skysto medaus, 2 sv miltų, lazdelės
sviesto, po arbatinį šaukštelį cukraus,
kardamono ir tarkuotų muškato rie-
šutų, žiupsnelio maltų gvazdikėlių,
citrinų esencijos, puodelio razinų, 1/3
puodelio cukatų, puo delio kapotų
migdolų.

Įdarui reikės: 8 oz minkštos
marcipaninės masės, šaukšto sviesto,
cukraus pudros vyniotiniui pabars -
tyti.

Paruoškite mielinės tešlos įmai -
ša lą: mieles ištrinkite su cukrumi, 2
šaukštais miltų ir šiltu pienu. Už -
denkite ir 15 minučių laikykite šiltai.
Kai įmaišalas iškils, suberkite mil-
tus, prieskonius, sudėkite su kam-
bario temperatūros medumi išsuktą
sviestą, įpilkite citrinų esencijos.
Teš lą minkykite, kol ji nelips prie
dubens sienelių, tada uždenkite ir 20
min. laikykite šiltai. Į iškilusią tešlą

įminkykite likusius priedus (razi-
nas, cukatas, migdolus) ir dar 30 mi-
nučių palaikykite šiltai. Tuo metu
paruoš kite marcipaninį įdarą ir su-
sukite į ritinuką. Ant miltais pabars-
tytos pjaus tymo lentos iškočiokite
pailgą tešlos lakštą. Lakšto viduryje
įspaus kite negilią įdubą ir į ją įdė-
kite marcipaninį ritinėlį. Tešlos lakš-
tą su lenkite pusiau. Rankomis sufor-
muo kite vyniotinį. Jį dėkite į kepimo
popieriumi išklotą skardą ir dar 20
minučių kildinkite. Kad tešla neat-
siskirtų, ją galima sutvirtinti folijos
juostelėmis. Kepkite 375˚ F tempera -
tūros orkaitėje apie 30–40 minučių.
Iškeptą vyniotinį apibarstykite cuk -
raus pudra.

Sausainiai iš 
marcipaninės tešlos

Reikės: 1/2 puodelio sveikų mig -
dolų su luobele, 2 kiaušinių, 8 oz mar-
cipaninės tešlos, 2 šaukštų cukraus
pudros, šaukšto miltų, šaukštelio grie   -
tinėlės.

Migdolus nuvalykite ir padaly -
kite per pusę. Išplakite kiaušinį, pas -
kui sudėkite marcipaninę tešlą, cuk -
raus pudrą, miltus ir kiaušinio bal-
tymą. Viską gerai išsukite, kol tešla
taps vienalyte. Iš paruoštos masės
formuokite kūgio formos sausainiu -
kus ir sudėkite juos į kepimo popie -
riu mi išklotą skardą. Grietinėlę su -
maišykite su kiaušinio tryniu ir ap-
tepkite kiekvieną kūgelį. Prie kiek -
vieno sausainio prilipdykite migdolų
puselių. Kepkite 300 F temperatūros
karštumo orkaitėje.

Marcipaninis mozūrėlis

Reikės: 1/2 sv saldžių migdolų,
1/8 sv cukraus, 2 kiaušinio baltymų.

Pusę svaro nuvalytų nusausintų
migdolų sugrūskite su 2 baltymais,
pridėkite pusę svaro cukraus. Viską
gerai sugrūskite, išmaišę su balty-
mais sudėkite į prikaistuvį, kad ma-
sė nebūtų per daug skysta, pastaty-
kite ant ugnies, pakaitinkite ir mai-
šy kite. Po to sudėkite ant popieriaus,
pabarstyto cukrumi, suvyniokite ir
taip laikykite, kol atauš. Kai atauš,
išimkite iš popieriaus, iškočiokite,
aplyginkite kraštus, kad būtų pailgas
keturkampis, padėkite ant popie -
riaus. Nupjautais likučiais pagra -
žinkite, padėkite ant skardos su po -
pieriumi ir pastatykite į krosnelę.
Pa likite, kad paraustų. Išimkite, pa-
gla juokite, papuoškite.

Migdolinis mozūrėlis kitaip

Reikės: 1/2 sv saldžių migdolų,
1/16 sv karčių migdolų, 1/2 sv cuk -
raus, 1/2 išvirtų trynių, 2 kiaušinių.

Pusę svaro saldžių ir 1/16 svaro
karčiųjų migdolų nuvalykite, sugrūs -
kite, pridėjus 1 baltymą, pusę svaro
cukraus, pusę svaro kietai išvirtų
trynių ir pusę žalio kiaušinio. Viską
gerai ištrinkite, išklokite viską per
piršto storumą ir pastatykite į kros-
nelę, kad parustų.

Parengta pagal knygą ,,Rinkti-
niai valgiai”

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Paruošė�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com
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Atėnai (BNS) – Per visuotinį
streiką prieš vyriausybės taupymo
politiką Graikijoje kilo neramumai.
Atėnuose per demonstraciją protes-
tuotojai apmėtė policiją akmenimis
ir padegamaisiais užtaisais. Ši pa-
naudojo ašarines dujas, akinamąsias
granatas ir lazdas.

Protestai vyko ir kituose šalies
miestuose. Dėl streiko nedirbo mi-
nisterijos, žinybos, parduotuvės ir
mokyklos. Iš Pirėjo uosto į Egėjo jū-
ros salas ryte neišplaukė nė vienas
keltas. Atėnuose nevažinėjo autobu-
sai ir traukiniai. Taip pat streikavo

mokytojai ir žurnalistai. Radijas ir
televizija neskelbė žinių. Keturių va-
landų streiką paskelbė oro dispečeriai. 

Tai yra vienuoliktasis visuotinis
streikas Graikijoje nuo pirmųjų tau-
pymo priemonių įvedimo prieš 13
mėnesių. Prasiskolinusios šalies vy-
riausybė, nepaisydama didelio gy-
ventojų pasipriešinimo, sumažino al-
gas ir pensijas bei padidino mokes-
čius. Teigiama, kad dar bus ir naujų
,,apkarpymų”, kurie reikalingi 110
mlrd. eurų finansinei pagalba iš Eu-
ropos Sąjungos ir Tarptautinio valiu-
tos fondo gauti.

Pasaulyje auga katalikų skaičius 

Užsieniečiai bėga iš Libijos

Vilnius (BNS) – Paskutinis So-
vietų Sąjungos vadovas Michail Gor-
bačiov sutiko su Lietuvos nepriklau-
somybės paskelbimu, tačiau esą už
tai pareikalavo 21 mlrd. rublių ir no-
rėjo, kad Klaipėda taptų Kaliningra-
do srities dalimi, teigiama išslaptin-
tame Švedijos diplomatinio susiraši-
nėjimo dokumente. 

Pasak 1990 m. kovo 9 d. Švedijos
generalinio konsulo Dag Sebastian
Ahlander, dirbusio tuometiniame Le-
ningrade, pasirašyto diplomatinio
pranešimo, švedų diplomatai iš neį-
vardytų šaltinių žinojo apie lietuvių
planus netrukus skelbti nepriklau-
somos valstybės atkūrimą. 

,,Pranešama, esą Algirdas Bra-
zauskas susitikęs su M. Gorbačiov ir
gavęs sutikimą skelbti nepriklauso-
mybę. M. Gorbačiov esą pareikalavęs
21 mlrd. rublių sąjunginės reikšmės
įmonėms ir pramoniniams stati-
niams išpirkti. Atsakydami lietuviai
iš rusų esą reikalauja 500 mlrd. žalai
atlyginti”, – rašoma išslaptintame
diplomatiniame pranešime. 

,,Tačiau M. Gorbačiov esą pri-
mygtinai reikalavo, kad galiotų 1939
m. spalio sutartis, taigi ir 1939 m.
valstybių sienos, t. y. Klaipėdai esant
Rytų Prūsijos, arba dabartinės Kali-
ningrado srities dalimi. Kaip tik

Klaipėdoje gyvena daug čia atsi-
krausčiusių rusų”, – rašė D. S. Ah-
lander. Anot jo, kovo 12 d. SSRS Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatai iš Lie-
tuvos ketino vykti į Maskvą atsisa-
kyti savo įgaliojimų. 

,,Sekmadienio vinis bus dekla-
racija apie 1918 m. valstybės atkūri-
mą, apie tai, jog įsigalioja 1938 m.
Konstitucija, bei kreipimasis į Mask-
vą dėl derybų pradėjimo. Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininku bus iš-
rinktas Vytautas Landsbergis, ne A.
Brazauskas”, – rašė tuometinis Šve-
dijos diplomatas. 

Praėjusią savaitę Švedijos užsie-
nio reikalų ministerija pradėjo skelb-
ti iki tol buvusius įslaptintus doku-
mentus apie Sovietų Sąjungos žlugimą
ir Baltijos šalių laisvės siekį. 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria-
mojo Seimo pirmininkas, europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis teigia,
kad Švedijos pradėti skelbti išslaptinti
diplomatinio susirašinėjimo doku-
mentai apie Kovo 11-osios išvakares
yra vertingi, tačiau į juos būtina žiū-
rėti atsargiai. ,,Bet tai padės, jei kas
nors tyrinės tuos įvykius, gauti dau-
giau tiesos, kas vyko prieš Kovo 11-ąją
ir po jos, kaip buvo informuojamos už-
sienio vyriausybės”, – sakė V. Lands-
bergis.

Už vizų išdavimą surinkta 42 milijonai litų

Vilnius (ELTA) – Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komitetas apsi-
sprendė dalį valstybinio socialinio
draudimo perkelti į valstybės biu-
džetą, finansuojant šią dalį iš kitų
mokesčių, kartu galimai mažinant
,,Sodros” įmokų dydį.

,,Pažymime, kad socialinio drau-
dimo sistemoje susidariusios finan-
sinės problemos gali būti sprendžia-
mos šiais būdais: sustabdant emigra-
ciją ir mažinant nedarbą. Tačiau,

esant nepalankiai demografinei pa-
dėčiai ir nepadidinus gimstamumo,
išlaikyti esamą pensijų lygį 20–30 me-
tų, neišplėtus mokestinės bazės, neį-
manoma, net ir sustabdžius emigra-
ciją bei sumažinus nedarbą”, – pa-
reiškė Seimo komitetas, atsiliepda-
mas į viešojoje erdvėje vykstančias
diskusijas dėl socialinio draudimo
sistemos pertvarkos ir nekilnojamo-
jo turto bei progresinių mokesčių.

Graikijos policija prieš demonstrantus 
panaudojo ašarines dujas

Vatikanas (Bernardinai.lt) –
2011 metų Popiežiškajame žinyne
„Annuario Pontificio” skelbiami
naujausi, 2009 m., statistiniai duo-
menys patvirtino, kad pasaulyje au-
ga katalikų skaičius. 2009 m. pasauly-
je buvo 1.181 milijonas katalikų. Tai 15
mln., arba 1,3 proc. katalikų daugiau
nei 2008 m., kai jų buvo 1,166 mln. 

Popiežius tame pačiame laikotar-
pyje nuo 2008 iki 2009 m. įsteigė nau-
jų vyskupijų, o kitas pertvarkė. 2009
m. pasaulyje buvo iš viso 2,956 baž-
nytinės provincijos. Šiuo laikotarpiu
išaugo vyskupų skaičius. 2009 m. bu-
vo suskaičiuota 5,065 vyskupai, t. y.
1,3 proc. daugiau nei 2008 m., kai bu-
vo 5,002 vyskupai. Auga ir kunigų
skaičius, tik ne taip sparčiai. Kunigų
skaičius nuo 2008 iki 2009 m. išaugo

tik apie trečdalį procento. Kunigų
vienuolių skaičiaus augimas šiuo lai-
kotarpiu buvo neigiamas, tuo metu
diecezinių kunigų padaugėjo.

Europoje toliau mažėjo tiek ku-
nigų vienuolių, tiek diecezinių kuni-
gų skaičius, o likusiuose žemynuose
bendras kunigų skaičius išaugo. Ta-
čiau per dešimtmetį nuo 2000 m. vi-
sos planetos kunigų skaičius išaugo
1,34 proc. 2000 m. buvo 405,178 kuni-
gai, o iki 2009 m. buvo įšventinta dar
5,415 kunigų.

Nuolatinių diakonų skaičius iš-
augo 2,5 proc., moterų vienuolių su-
mažėjo nuo 739,068 iki 729,371, o semi-
naristų, siekiančių kunigystės šven-
timų, padaugėjo kiek mažiau nei 1
proc. Kunigystei 2009 m. ruošėsi
117,978 klierikai visame pasaulyje. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos diplo-
matinė tarnyba 2010 metais už vizų
išdavimą ir kitas konsulines paslau-
gas į šalies biudžetą įnešė kiek dau-
giau nei 42 mln. litų.

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis sakė besidžiaugian-
tis, kad pernai ministerijai pavyko
išlaikyti nesumažintą šalies amba-
sadų tinklą.

„Tiesa, kai kur dirba tik vienas
ambasadorius ir sekretorė. Tačiau aš
nelabai įsivaizduoju, kaip be mūsų
ambasados pagalbos būtume galėję
padėti mūsų turistams Egipte”,  – sa-
kė ministras.

URM vadovas taip pat pabrėžė,
kad ministerijoje bus įgyvendinama
pertvarka, kuri diplomatų kopimą
karjeros laiptais padarys skaidresnį.

Švedijos dokumentuose  – apie 
Lietuvos nepriklausomybės siekį

Tripolis (BNS) – Tūkstančiai už-
sieniečių palieka neramumų krečia-
mą Libiją. Tarptautinės migracijos
organizacijos (IOM) duomenimis, į
savo gimtąsias šalis pirmiausiai mė-
gina grįžti tunisiečiai ir egiptiečiai.
Tunisas ir Egiptas turi bendrą sieną
su Libija. Iš šalies bėga ir žmonės iš
Artimųjų Rytų, Afrikos bei Azijos.

IOM šiuo metu ieško, kaip išga-
benti 1,5 mln. Libijoje gyvenančių už-
sieniečių, sezoninių darbininkų ir
keliautojų. Atskirų valstybių vyriau-
sybės ir pačios rūpinasi savo piliečių
išvykimu. Trečiadienio rytą Turkija
dviem keltais iš Libijos išgabeno
3,000 turkų. Europos Komisija pa-
skelbė padėsianti išvykti iš Libijos
10,000 ES piliečių.

Libijoje saugumo pajėgoms slo-
pinant protestus prieš šalies vadovo
Muammar Gaddafi valdymą, galėjo
žūti iki tūkstančio žmonių, pareiškė
Italijos užsienio reikalų ministras
Franco Frattini. Pasak Italijos diplo-
matijos vadovo, jo turimais duome-
nimis, gautais iš šalies ambasados
Tripolyje, M. Gaddafi jau nebekont-
roliuoja Libijos rytuose esančio Ki-
renaikos regiono.

Visi Libijos uostai ir terminalai
laikinai uždaryti, šalį apėmus valsty-
bės vadovo M. Gaddafi režimo prieši-
ninkų kruvinam sukilimui. Libijos
miesto Bengazio gyventojai, atkovoję
kontrolę gatvėse iš saugumo pajėgų,
sakė, jog jaučiasi pakankamai sau-
gūs, kad pradėtų grąžinti pagrobtus
ginklus. Gyventojai sakė, kad gink-
lus surenka sukilimo prieš M. Gad-
dafi organizatoriai, kuriems pavyko
įsitvirtinti antrojo didžiausio Libijos
miesto gatvėse, kai kariai perėjo į jų
pusę, nutraukdami daug gyvybių nu-

sinešusį susidorojimą. Įvykių liudi-
ninkai nurodė, jog didelė rytų Libijos
regiono dalis dabar yra protestuotojų
prieš M. Gaddafi režimą rankose. 

Europos Sąjungos (ES) Vadovų
tarybos pirmininkas Herman Van
Rompuy pasmerkė ,,siaubingą” smur-
tą, kurį Libijos pajėgos panaudojo
prieš protestuotojus, ir pareiškė, kad
tokie nusikaltimai negali ,,likti be at-
sako”. 

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy paragino ES paskelbti ,,sku-
bius ir konkrečius apribojimus” Li-
bijos režimui ir įšaldyti ekonominius
bei finansinius ryšius su šia Šiaurės
Afrikos šalimi.

Didžioji Britanija norėtų, kad
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo tary-
ba priimtų rezoliuciją, smerkiančią
Libiją už jėgos panaudojimą prieš de-
monstrantus, pareiškė šalies minist-
ras pirmininkas David Cameron.

Siūloma stabdyti emigraciją

VViillnniiuuss (ELTA) – Iki 2013 metų Latvi-
joje turėtų būti pastatytas paminklas ka-
raliui Mindaugui. Jau baigėsi Lietuvos ir
Latvijos visuomenės bei kultūros darbuo-
tojų surengtas paminklo Agluonoje kon-
kursas. Geriausiu pripažintas skulptori-
aus Vidmanto Gylikio kartu su architek-
tais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izo-
kaičiu pateiktas projektas. Artimiausiu
metu planuojama atidaryti banko sąskai-
tą, kad norintieji galėtų paremti pamink-
lo karaliui Mindaugui Agluonoje statybą.
Paminklą planuojama pastatyti iki 2013
m., kai bus minimos 750-osios Mindaugo
mirties metinės. Nors istorikai diskutuoja
dėl tikslios karaliaus Mindaugo mirties
vietos, legenda apie Mindaugo žūtį Ag-
luonoje ir Mortos kilmę iš latgalių sulaukė
abiejų šalių visuomenės dėmesio. 

EELLTTAA nuotr.

Tūkstančiai užsieniečių sprunka iš ne-
ramumų krečiamos Libijos.   EPA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuviškų sūrių kokybę pripa-
žino rusai – Maskvoje vykusioje di-
džiausioje Rytų Europos tarptauti-
nėje specializuotoje maisto pramo-
nės, gėrimų ir žaliavų parodoje
„Prodexpo 2011” apdovanoti trys
„Vilkyškių pieninės” gaminami pro-
duktai. Sūris „Prūsija” (Prussia) ga-
vo aukso medalį tarptautiniame kon-
kurse „Geriausias produktas – 2011”,
o sūriai „Legenda” ir „Žalgiris” buvo
apdovanoti konkurse „Rusijos preky-
bos tinklų pasirinkimas 2011”. „Vil-
kyškių pieninė” į Rusiją savo gami-
nius eksportuoja jau apie 15 metų.
2010 m. į šią šalį įvežta apie 6,500 tonų
bendrovės produktų už 62,6 mln. litų.
Tai sudaro 26 proc. visų „Vilkyškių
pieninės” pardavimų. 

***
Sausio mėnesį Klaipėdos jūrų

uostas pagal pervežamų krovinių
kiekį aplenkė ne tik Rygos ir Vents-
pilio, bet ir jungtinį Talino uostą. Ki-
tų Baltijos šalių uostų krovinių srau-
tai mažėjo, tuo metu Klaipėdos augo.
Prie to prisidėjo gerai sutvarkytas
uosto dugnas, kuris dabar leidžia pri-
imti didesnės grimzlės ir didesnės
talpos laivus. Kitas dalykas – suma-
žintos rinkliavos kai kuriems krovi-
niams ir kai kurių tipų laivams. Klai-
pėdos valstybiniame jūrų uoste ir
Būtingės terminale sausį krovinių
perkrovimas padidėjo 24,9 proc., pa-
lyginus su tuo pačiu 2010 m. laiko-
tarpiu. 

***
Didžiausia Europos pigių skry-

džių bendrovė ,,Ryanair” nuo gegu-
žės iš Vilniaus skraidins į Milaną,
Romą, Barseloną (Žironą), Londoną
ir Dubliną. Susisiekimo ministerija
skaičiuoja, kad jau vasarą pigių
skrydžių bendrovės ,,Ryanair” ir
vengrų ,,Wizz air” užims apie 27 proc.
rinkos. Po šios plėtros vasarą iš Vil-
niaus bus tiesioginiai pasiekiami 27
miestai, 31 oro uostas, iš Vilniaus ir
Kauno oro uostų tiesiogiai bus pasie-
kiamas 41 miestas. 

***
Krepšinio čempionatas Lietuvos

viešbučiams bus didelis išbandymas.
Viešbučiai gyvena ne patį geriausią
metą, trūksta investicijų, dalis vieš-
bučių čempionatui nėra pasirengę.
2011 m. Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas rugpjūčio 31 – rugsėjo 18 d.
vyks šešiuose Lietuvos miestuose.
Lietuvoje yra registruoti 386 viešbu-
čiai ir įvairios apgyvendinimo vietos. 

***
Per 2010 m. nešiojamųjų kom-

piuterių rinka Lietuvoje išaugo 32
proc. – per metus parduoti 82,565
kompiuteriai už 170,624 mln. Lt. Vi-
dutinė vieno parduoto kompiuterio
vertė siekė 2,066 Lt. 2010 m. 23 proc.
parduotų nešiojamųjų kompiuterių
buvo „Asus” prekės ženklo, 19 proc. –
„Dell”, o 13 proc. – „Samsung”.

***
Danijos „Carlsberg” grupei pri-

klausanti didžiausia Lietuvos alaus
darykla „Švyturys-Utenos alus” per-
nai ėmėsi didesnių žygių užsienio
rinkose: įmonė eksportavo gėrimų
80,2 proc. daugiau nei 2009 m. 2010 m.
„Švyturys-Utenos alus” išvežė 19,1
mln. litrų, o užpernai užsienio varto-
tojus pasiekė 10,6 mln. litrų gėrimų.
Daugiausia didėjo eksportas į Norve-
giją – dvigubai, į Didžiąją Britaniją –
47 proc., į Rusiją – ketvirtadaliu.
„Švyturys-Utenos alus” kaip svar-
biausias sau rinkas išskiria Rusiją,
Kiniją ir JAV. Šiuo metu „Švyturys-
Utenos alus” savo gaminius  ekspor-
tuoja į 23 valstybes.

***
,,Senukų” savininkai – Rakaus-

kų šeima – pareiškė norinti įsigyti
Kauno termofikacijos elektrinę
(KTE) ir gelbėti gyventojus nuo bai-
sių šildymo kainų. Tiesa, KTE akci-
jos bent kol kas neparduodamos. Per-
mainų šilumos ūkyje besiimantis Au-
gustinas Rakauskas, sėkmingai iš-
plėtojęs savo verslą, viliasi, kad jo
šeimos ketinimai perpirkti iš ,,Gaz-
prom” KTE sulauks būtino valdžios
atstovų pritarimo. Verslininkas pla-
nuoja didelę dalį šilumos pagaminti
iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 

***
,,Nord Stream” jau tiesia antrąją

dujotiekio iš Rusijos į Europą vamz-
dyno liniją Baltijos jūros dugnu.
Pranešama, kad yra gauti visi pro-
jektui reikalingi leidimai. Bendrovės
,,Nord Stream AG”akcininkės yra
,,Gazprom” (51 proc. akcijų), ,,BASF/
Wintershall” ir ,,E.On Ruhrgas” (po
15, 5 proc.) ir ,,N. V. Nederlandse Ga-
sunie” (9 proc.).

***
Įvairūs skaičiavimai rodo, kad

Lietuvoje net du trečdaliai visų nau-
jos statybos daugiabučių yra pasta-
tyti nekokybiškai. Tad įsigiję jose
būstus savininkai susiduria su pana-
šiomis problemomis, kaip ir gyve-
nantys statytuose prieš kelis dešimt-
mečius ar dar seniau: skyla bei
drėksta sienos, byra tinkas, krinta
plytelės, trūkinėja vamzdžiai, blogai
užsidaro langai bei durys, net stogas
yra kiauras. 2009 m. į Valstybinę var-
totojų teisių apsaugos tarnybą
(VVTAT) kreipėsi 450 asmenų, prašy-
dami padėti išspręsti įvairaus pobū-
džio problemas. 

***
Tarptautinę gimtosios kalbos

dieną Valstybinė kalbos inspekcija
išrinko ir apdovanojo 10 bendrovių,
kurių pavadinimai gražiausi. Tarp
išrinktųjų pateko tokių bendrovių
kaip „Dovanų stotelė”, „Gražių šyp-
senų namai”, „Katino dienos”, „Žir-
nio krautuvėlė”, „Keturios pėdutės”,
ar „Penki vėjai” pavadinimai. Iš 10
pernai įregistruotų pavadinimų vie-
nos interneto svetainės lankytojai
rinko gražiausią. Laimėjo „Auksinio
Elnio dvaras”. 

Dėl neramumų Libijoje naftos
kaina išaugo 1,75 proc. iki 104,25 JAV
dol. už barelį. Tai aukščiausia kaina
nuo 2008 m. finansinės krizės pra-
džios. Naftos bendrovė „British Pet-
roleum” ketina atšaukti dalį iš 140 Li-
bijoje esančių savo darbuotojų. Libija
yra stambi Europos rinkos naftos tie-
kėja. Rinkos baiminasi, kad neramu-
mai Libijoje persimes į Iraną ir Sau-
do Arabiją. Libijos tiekiama nafta su-
daro apie 2 proc. pasaulinio naftos
eksporto, tačiau jos Europos rinkos
dalis siekia 10 proc. 

***
Texas valstijos finansininkas

Alen Stanford, kaltinamas organi-
zavęs finansinę piramidę, padavė į
teismą JAV valdžią, reikalaudamas
grąžinti jam prarastą 7,2 mlrd. dole-
rių sumą. JAV valdžia kaltinama ne-
teisėtu milijardieriaus nuosavybės,
įskaitant ir asmeninę, perėmimu.
JAV vertybinių popierių ir biržų ko-
misija (SEC) pradėjo tirti bendrovės
„Stanford Financial Group” veiklą
2009 m. SEC atstovų teigimu, milijar-
dierius „sukūrė milijardinę investi-
cinę sukčiavimo schemą”. Dar nese-
niai „Stanford Financial Group”, įs-
teigta 1932 m., buvo laikoma patiki-
ma finansine organizacija. 

***
JAV valdžia pradėjo tyrimą, ku-

rio metu bus nagrinėjami iškart keli
Šveicarijos bankų mokesčių vengimo
atvejai. Sulaikytas banko ,,Credit
Suisse” darbuotojas Christos Bagios.
Ch. Bagios yra Graikijos pilietis, bet
gyvena Šveicarijoje. Bankininko su-
laikymas – tai tik JAV valdžios kam-
panijos, nukreiptos prieš mokesčių
vengimą per Šveicarijos bankus, pra-
džia. 2009 m. JAV valdžia tyrė kito
Šveicarijos banko UBS indėlininkų
finansines bylas. Tuomet šalies Tei-
singumo departamentas susitarė su
banko vadovybe, kad UBS išmokės
JAV 780 mln. dol. baudą už talkinin-
kavimą amerikiečiams, vengian-
tiems mokėti mokesčius, ir atskleidė
tūkstančio klientų pavardes. 

***
Praėjusią savaitę saulė išspin-

duliavo didžiausius nuo 2007 m. sau-
lės žybsnius. Mokslininkai tvirtina,
kad Saulė bunda iš ramybės būse-
nos, o Saulės sukelta elektromagne-
tinė audra, blogiausiu atveju, pasau-

lio ekonomikai gali kainuoti 2 mlrd.
USD, geriausiu – pasireikšti šiaurės
pašvaistėmis. Kartu pažymima, kad
praėjusios savaitės saulės audra bu-
vo palyginti nestipri ilgesniu laiko-
tarpiu. Magnetinis pliūpsnis 2007 m.
sutrikdė radijo ryšių prietaisų skry-
džius netoli Žemės polių. Stiprios
elektromagnetinės audros gali su-
trikdyti palydovus keletui valandų
arba juos sudeginti. Saulės aktyvu-
mas paprastai sustiprėja kas 11 metų,
kita didesnė iškrova laukiama 2013 m. 

***
Interneto paieškos variklius ku-

rianti Prancūzijos bendrovė „1PlusV”
paskundė „Google” Europos Komisi-
jai – esą interneto paslaugų milžinė
pažeidinėja įstatymus, neleisdama
kitoms bendrovėms uždirbti pajamų
iš reklamos. Europos Sąjungos atsto-
vai tiria dar kelis skundus prieš
„Google”. Vieną iš jų padavė progra-
minės įrangos gamintoja „Microsoft”
kartu su keliomis kitomis bendrovė-
mis. Jų teigimu, „Google” savo paieš-
kos sistemoje nededa informacijos
apie varžovų paslaugas, taip juos dis-
kriminuodama.

***
Geriausiu 2011 m. pasaulio miestu

pagal gyvenimo kokybę pripažintas
Kanados Vancouver. Tarptautinį ver-
tinimą paskelbė verslo leidinio ,,The
Economist” tyrimų padalinys ,,Econo-
mist Intelligence Unit”. Sudarant
vertinimo lentelę buvo atsižvelgta į
ekonominių, socialinių, kultūrinių ir
ekologinių sąlygų visumą. Antroje
lentelės vietoje – Australijos miestas
Melbourne. Pirmąjį trejetą vainikuo-
ja Austrijos sostinė Viena. Žemesnes
vietas atitinkamai užima Kanados
miestai Toronto ir Calgari, Suomijos
sostinė Helsinkis, trys Australijos
miestai – Sydney, Perth ir Adelaide.
Pirmąjį dešimtuką vainikuoja Naujo-
sios Zelandijos miestas Oklendas. Že-
miausią lentelės vietą užėmė Zimbab-
vės sostinė Hararė.

Vilnius (Delfi.lt) – Lietuvos paštas,
apibendrinęs praėjusių metų duome-
nis, teigia, kad daugiausia siuntų buvo
siunčiama ir gaunama iš Didžiosios
Britanijos. Į šią šalį buvo išsiųsta dau-
giau nei 108 tonos siuntų, iš jos gauta
133 tonos. Paštas teigia, kad tai susiję
su išvystyta elektronine prekyba ir emi-
gracija. Tarp populiariausių šalių, į ku-
rias siunčiamos ir gaunamos siuntos,
taip pat yra Vokietija, Airija, Prancūzija,
Danija. Daugiausia siuntų, siunčiamų
ne į Europos Sąjungos šalis, keliauja į
JAV. Praėjusiais metais iš Lietuvos į JAV
buvo išsiųsta daugiau nei 56 tonos
siuntų. Kiek mažiau iš JAV siuntų buvo
gauta – apie 40 tonų.  Iš viso praėju-
siais metais Lietuvos paštas išsiuntė ir
pristatė daugiau nei 53,5 mln. pašto
siuntų, kurios iš viso svėrė daugiau nei
tūkstantį tonų. Norint sutalpinti visas
šias siuntas, prireiktų per šimto vilkikų. 
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Lietuvio filmas pasiūlytas ,,Oskarui”
,,The Way Back” („Kelias atgal”).

Režisierius Peter Weir; pagalbinis
režisierius Marius A. Markevičius.
Aktoriai Jim Sturgess, Ed Harris ir
Colin Farrell. ,,Exclusive Films”,
,,National Geographic Films” ir
,,Imagenation Abu Dhabi FZ”, 2010
(www.thewaybackthemovie.com).

„Kelias atgal” – dramatinis fil-
mas apie neva istorinį įvykį, kai
1941–1942 metais septynių žmonių
grupė pabėgo iš Sibiro gulago ir
pėsti 4,000 mylių keliavo į Indiją.
Filmas laisvai pagrįstas lenkų auto-
riaus Sławomir Rawicz 1956 metais
pasirodžiusiu romanu „Ilgas kelias:
tikra istorija apie išsilaisvinimo ke-
lionę”. Prie šio filmo sukūrimo pri-
sidėjo Los Angeles mieste užaugęs ir
šiuo metu gyvenantis lietuvis Ma-
rius A. Markevičius. Filmas ,,Kelias
atgal” pasiūlytas 2011 m. JAV Filmų
meno ir mokslo akademijos „Oska-
ro” padovanojimui už geriausią
grimą.

Filmas prasideda NKVDistui tar-
dant lenką kalinį Janusz, kurį jo
žmona, pati kankinama, išduoda. Ja-
nusz nubaudžiamas kalėti 20 metų
darbo Sibire. Ten jis sutinka aktorių
Chaba ro v, kuris teigia žinąs plyšį
tvoroje ir kelią į Mongoliją, taip pat
amerikietį inžinierių Smith, kuris
abejoja Chabarov teiginiais bei kitais
norinčiais pabėgti: erotinų piešinių
menininku Tomasz, pusakliu lenku
Kazik, jugoslavu buhalteriu Zoran ir
latviu kunigu Voss. Prie jų prisijun-
gia rusas, tatuiruočių iš margintas
kriminalistas Valka. Veikėjai pris-
tatomi  greitai, patamsyje, pašnibž-
domis – sunku suprasti jų vardus,
kilmę, profesijas. Neaišku, kuo gali-
ma pasitikėti ir kas juos gali išduoti.
Baimę kelia filme vaizduojami sun-
kūs lagerio darbai: medžių kir timas,
anglies kasimas, sargų žiau rumas,
menka mityba ir gamtos pavojai –
šaltis, pūgos, netinkama ap ranga. 

Septynetas pabėga pūgai siau-
čiant, per lipęs per tvorą. Sargai ne-
gali jų per sniegą susekti. Pirmąją
naktį pusaklis Kazik, pasimetęs, nuo
kitų keleivių nutolęs vos per kele-
tą žingsnių, miršta. Pasitikėdama
gamtos ženk lais, grupė keliauja pietų
kryptimi, ti kė damasi pasiekti Baika-
lo ežerą už numanomo, bet netiks-
laus 500 km at s tumo. Keliautojus lydi
vilkų ir vietinių gyventojų, kurie
juos gali išduo ti, pavojus.

Prie Baikalo jie sutinka lenkę

Ire ną, pabėgusią iš kolchozo. Nors ji
meluoja ir ja negalima pasitikėti,
grupė sutinka, kad ji keliautų drau-
ge. Paaiškėja, kad jos tėvai buvo len-
kai komunistai, gyvenę Maskvoje,
Stali n sušaudyti 1937 metais. (Oku-
puotoje Lietuvoje komunistai parei-
gūnai man aiškino, kad LR preziden-
tas An tanas Smetona Antaną Snieč-
kų bei kitus Lie tuvos komunistus
išgelbėjęs nuo to kio likimo, juos įka-
lindamas Lietu voje.) Irena, būdama
moterimi, ap jun gia vyrų personažus,
tarp kurių nesiriša po kalbis. 

Filmo veiksmas pagreitėja, pava-
sariui atė jus. Priėjusi Baikalą, grupė
be kliū čių pasiekia Sibiro-Tolimųjų
rytų ge ležinkelį ir nakties metu ker-
ta sieną. Rusas Valka apsisprendžia
pasilikti Rusijoje, mat jis gerbia Sta-
lin, kurio var das reiškia „plieno vy-
ras”. Džiaugdamiesi laisve ir tikėda -
miesi išsigelbėjimo, pabėgėliai prie
Mon-golijos miesto vartų pamato ko -
mu-nistų žvaigždę bei Stalin ir mon-
golo vadovo portretus. Nejau nė vien-
as nežinojo, kad Mongolija pasidavė
ko-munistams jau apie 1928 metus?

Nusivylę klajūnai tęsia kelionę į
pietus. Akmenuotos lygumos tampa
smėlėta Gobi dykuma. Filmo veiks-
mas sulėtėja. Troškulys ir smėlio
aud ros marina keliauninkus. Irena
ir To masz numiršta, o Smith – beveik
pra žūna. Netrukus pasiekiama Kini-
jos didžioji siena. Neaišku, kodėl
grupė ne ieško išsigelbėjimo Kinijoje

(ji tuo metu dar nebuvo komunis-
tinė), o eina tolyn į Ti betą. Smith ti-
kisi ten surasti Ame rikos misiją.

Nuo čia pasakojimas itin pagrei-
tėja. Keleiviai Tibete atsiranda labai
grei tai. Jie tęsia kelionę toliau per
Himalajus į Indiją, nors vietiniai per-
spėja, kad kelionė per kalnyną žie -
mos metu itin pavojinga. Žiūrovams
ky la klausimas, kodėl visi neieško-
jo iš si gelbėjimo Tibete? Parodžius
trum  pą kalnų vaizdą žiemos metu,
po to iš karto tris keliautojus saulėto-
je ir šiltoje Indijoje linksmai pasitin-
ka kai miečiai bei pasienio policija.

Filmas baigiasi rytų Europos ko -
munizmo istorijos svarbiausiomis
akimirkomis: Berlyno siena, komu-
niz mo represijomis Vengrijoje bei
Čekoslovakijoje, laisvėjimu Lenkijo-
je ir SSRS iširimu. Pasenęs Janusz
grįžta namo, suranda žmoną ir jai
atleidžia.

• • •
Filmas buvo filmuojamas visa me

pasaulyje: Bulgarijoje, Maroke, Aust -
ralijoje ir Indijoje. Gamtos vaizdai
labai įspūdingi ir kokybiškai nufil-
muoti. Grimas ir kostiumai realis tiš-
ki ir įtikinantys. Aktoriai Colin Far-
rell (Valka), Ed Harris (Mr. Smith) ir
Sa oi rse Ronan (Irena) gerai atliko
savo vaidmenis. Sunkiau su Jim
Sturgess (Janusz) vaidyba. Mat filme
dėmesys Janusz tarsi ir pradingsta.
Aktoriai kalba neaiškiais rytų Euro-
pos kalbų akcentais. Retkarčiais kal-
bama rusiškai su subtitrais. Rusų
kalbos tartis švepluoja, tariama itin
lėtai, su amerikietiš kais akcentais.
Manau, kad buvo galima praleisti
pokalbius rusų kalba arba pa kviesti į
pagalbą rusakalbius diktorius.

133 minučių trukmės filmo tem-
pas pastebimai šlubuoja. Gyvenimas
lageryje pristatomas įtemptai ir grei -
tai. Žiūrovams pasidaro sunku su -
sivok ti veikėjuose, atskirti jų vardus.
Žiemos kelionė per Sibirą tęsiasi il -

gai, o kelias pro ilgą, apgyvendintą
Bai kalo ežerą iki Rusijos sienos pra -
bėga greitai. Kelionė per Mongolijos
ak menuotas tuštumas bei dykumą
užima daugiau laiko. Keliavimas per
Kiniją, Tibetą ir Himalajus užtrunka
vos keletą minučių. 

Ankstesni režisieriaus P. Weir
filmai („Witness”, „Dead Poets So-
ciety”, „The Truman Show”) yra kur
kas kokybiš kesni ir nuoseklesni.
„Kelias atgal” – jo pirmasis fil mas
per 12 metų.

Filmas pastatytas pagal Rawicz
romaną „Ilgas kelias”, kuris sulaukė
pu sės milijono tiražo. Autorius teigė,
kad su kitais kaliniais pabėgo iš
Sibiro ir pėsčias nuėjo į Indiją. 2006
me tais paaiškėjo, kad Rawicz gavo so -
vietų amnestiją ir buvo ištremtas į
Iraną. 2009 m. lenkas Witold Gliński
teigė, kad Rawicz romaną iš tikrųjų
parašė apie jo pabėgimą iš Sibiro ir
kelionę. Filmo ,,Kelias atgal” kūrėjai
teigia, kad jis paremtas tikra istorija.

• • •
Marius A. Markevičius gimė 1976

m. Santa Monica, California. UCLA
baigė verslo bakalauro programą, po
to tiksliųjų menų magistro programą
(MFA) teatro, filmo ir televizijos re -
žisūros srityje. Jis teigia, kad filmas
svarbus ne tik lietuviams ir kitiems
rytų europiečiams, nes tai – pirmasis
Hollywood filmas, vaizduojantis so-
vietinius žiaurumus ir Sibirą. Filmo
švie tėjiškoji vertė – istorija apie šį
baisųjį laikotarpį.

Hollywood pasauliui davė daugy-
bę filmų apie nacių brutualumą. Tik -
rai atėjo laikas vaizdžiai ir plačiai
pa sauliui parodyti sovietinio komu-
nizmo žiaurumus.

Kun. Vilius Dundzila    – mokslų
daktaras, D. Min, profesorius Tru-
man College (Ci ty Colleges of  Chica-
go), pagalbinis pa s torius Second Uni-
tarian Church of  Chi cago.

KUN. VILIUS DUNDZILA

Prie Baikalo ežero sutikta lenkė tarsi apjungia sunkiai pokalbį rezgančius vyrus.

Keliautojus lydi vilkų ir vietinių gyventojų, kurie juos gali išduoti, pavojus.

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Stasė B. Bacevičius, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.



tada dar buvo Lietuvoje – gyventojai
dairėsi į šalis ir laukė pragiedrulių.
Kad nesušalčiau, prel. A. Dambraus-
kas-Adomas Jakštas priglaudė mane
‘Draugijoje’, o Pranas Dovydaitis
pasiuvo rūbelius, šiltus ir malonius.
Visi manimi džiaugėsi ir linkėjo, kad
didelė ir graži užaugčiau.” Į pabaigą
– „Dėkinga širdimi prisimenu šian-
dien savo gimdytojus, augintojus, ge-
radarius, kurie per rusiškos žiemos
speigus, per vokiškas bombas mane
sveiką išnešiojo, kurie Amerikoje
prižiūri ir globoja. Kuo aš visiems ir
beatsilyginsiu?” Dabar žurnalas vėl
redaguojamas ir leidžiamas Lietu-
voje, o medžiaga atplaukia ir iš kitų
kraštų, kuriuose lietuviai dabar gy-
vena. Išsipildė žurnalo norai – „1950
m. kartu su kitais lietuviais atplau-
kiau į Ameriką. Gera būtų čia gyven-
ti, tik mano širdis nerami: vis ilgiuo-
si savojo krašto, kur gimiau ir užau-
gau, svajoju apie Vilnių, Kauną, Vil-
kaviškį, Kaišiadorius, Telšius, Pane-

vėžį – ten juoda duona daug skanes-
nė, ten saulutė daug šviesesnė ..”

Pastaruoju laiku žurnalo leidime
atsirado naujų galimybių ir išban-
dymų. Jame buvo perspausdinti re-
dakcinį kolektyvą paveikę straips-
niai iš praeities. ,,Ateities leidybos
centras” pradėjo leisti knygas, pvz.,
išleido kelias spalvojimo knygutes
vaikams ir jų tėveliams ir Adolfo Da-
mušio 1931–1993 m. žurnale išspaus-
dintų straipsnių rinktinę ,,Gyvenimo
srovėje”. Nuo 2010 metų nr. 2 visi žur-
nalo puslapiai – spalvoti. Žurnalo
internetinė svetainė (www.zurna-
lasateitis.lt) atsirado palyginti nese-
niai, joje talpinami kai kurie, bet ne
visi žurnale išspausdinti straipsniai.
Yra buvę senų numerių skanavimo
projektų (http://www.zurnalasatei-
tis.lt/archyvas.php ir http://ateitis.
org/?page_id=551), bet jie neapima
visų žurnalo numerių iki šios dienos.
Jeigu iki šiol nėra pasirūpinta visus
numerius nuskanuoti, kad jų turi-
niai būtų prieinami skaitytojams,
studentams ir mokslininkams, gal
reikėtų šiais žurnalo šimtmečio me-
tais pasirūpinti tai atlikti metodiš-
kiau? 

Ramunė Kubiliūtė – iš profesijos
bibliotekininkė, bendradarbiauja lie-
tuviškoje spaudoje.
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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, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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

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

Atkelta iš 5 psl.
„Ateitis” ilgus metus buvo lei-

džiama po Moksleivių ateitininkų
sąjungos sparnu. Vienu metu žur-
nale buvo skyrius „Ateities spindu-
liai”, skirtas jaunesniems korespon-
dentams. Tačiau studentai ir moks-
lus baigusieji tikriausiai visada ak-
tyviai žurnale dalyvavo. 1964 m. spa-
lio mėn. „Ateities” skyriuje „Studen-
tai pasisako” buvo aprašytos vienos
studentų ateitininkų stovyklos gau-
sių diskusinių būrelių išvados. Kai
kurios temos aktualios iki šių dienų,
pvz., kodėl studentijoje pirmauja
griežtieji mokslai (tas stovyklines
diskusijas vedė Kęstutis Girnius).
Kitos temos gal ir aktualios šioms
dienoms, bet išvados neatitiktų šių
dienų studentų nuomonėms. Pavyz-
džiui, „Studentas įvertina lietuvaitę
studentę” (diskusijas vedė Antanas
Vainius) rašoma, kad „Įvertinimas
aptartas dviejose plotmėse: dvasinėje
ir intelektualinėje. Kadangi lietu-
vaitė studentė neturi pakankamos
filosofinės orientacijos (šita nuomo-
nė sutinka su biologiniais ir psicho-
loginiais įrodymais), jos veiksmai
yra jausminiai ir paviršutiniški (...).”
O štai kapelionio Alfo Sušinsko
trumpos temos yra praktiškos ir
aktualios, pvz. „Organizacinis nuo-
bodulys” su skyrelių pavardinimais
kaip „Perdaug apžiojo, dėl to ir spro-
go...” Gal iš tiesų kai kurie mūsų
buvę organizacijų veikėjai persisoti-
no organizaciniu darbu, „persivalgė”
jo?

Skaitytojai

Žurnale 1952 m. nr. 5 redakcija
rašė: „Kai spausdintas žodis vieno-
kiu ar kitokiu būdu sujaudina skai-
tytoją, jau gerai. Nieko nėra laikraš-
čiui baisesnio, kaip prieš save turėti
nebylius skaitytojus, kurie nereaguo-
ja į iškeltus klausimus, neužmezga
glaudesnio bendradarbiavimo su
redakcija.” Kai kurie klausimai žur-
nalo istorijoje, atrodo, ne kartą kar-
tojosi: kam žurnalas skiriamas, ką
tinka jame spausdinti. Skaitytojai ir
straipsnių rašytojai atvirai pasisakė
laiškų skyriuose. S. Jūreivis 1951 m.
nr. 2 rašė „Galų gale tariu veto prieš
‘Ateities’ padarymą filosofų ir senių
žurnalu (...).” To paties numerio laiš-

kų skyriuje prof. Zenonas Ivinskis
rašė „Žinoma, ‘Kreivos Šypsenos’ su
savo rizikinga poezija gali kartais
sukelti nepasitenkinimo. ‘Ateitį’
skaito ir patys jaunieji (...).” Inesa
Čaikauskienė 2009 m. nr. 1 rašė: „Žur-
nalas ‘Ateitis’ yra pavyzdys, kaip
viena katalikų ideologinio veikimo
organizacija savo buvimą skelbia per
ta ideologija paremtą leidinį. Deja,
šiandien šis žurnalas neturi savo
skaitytoją, o kartu ir rašytoją, paren-
giančio leidinio, t. y. leidinio, kuris
būtų skirtas paaugliams kaip perėji-
mas nuo vaikiško žurnalo (‘Bitutė’,
spalvinimo knygelės) prie suau-
gusiųjų.” 

Žurnalo kelias

Užkulisiuose buvo kitų iššūkių –
žurnalą leidžiant, jį platinant, ren-
kant prenumeratas. Vienu laiku žur-
nalo atstovų ir platintojų buvo įvai-
riuose kraštuose. 1964 m. viršelio
paskutiniame puslapyje pateiktas jų
sąrašas: Australija, Anglija, Brazi-
lija, Kolumbija, V. Vokietija, Kanada.
Dabar dauguma platintojų gyvena
Lietuvoje, JAV ir Kanadoje, nors žur-
nalą prenumeruoja įvairiuose kraš-
tuose gyvenantys žmonės. Žurnalui
paremti vyko prenumeratų vajai,
buvo įsteigti garbės prenumerato-
riai, turėta rėmėjų negalintiems už-
simokėti už prenumeratas. Buvo ren-
giami ,,Ateities” žodžio ir muzikos
vakarai. Kai žurnalas buvo leidžia-
mas New York mieste, ten buvo ren-
giami ,,Ateities” bičiulių pobūviai.
Buvo skelbiami kūrybos konkursai,
kur kartais balsavo skaitytojai, o kar-
tais – specialiai pakviestos komisijos.
1966 m. žurnalas buvo padalintas
suvažiavusiems į Čikagoje rengiamą
pirmąjį Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą. Po „Komentarų” rubrika
„Sveikiname naujus pažįstamus”
redaktorių žodyje rašoma: ,,‘Ateitis’
nori eiti kartu (...), ji nori dalintis
pačiu gyvenimu su savo neramios
dvasios skaitytojais. Ji nori, kad žur-
nalo puslapiuose rastumėte žvilgsnį į
pasaulį – ne tik tokį, koks jis yra, bet
ir koks jis galėtų būti.” 1951 m. nr. 4
rašoma, kad nuo vasario 16-osios die-
nos, ,,Amerikos balsui” pradėjus sa-
vo transliacijas lietuvių kalba, buvo
paminėtas ir „Ateities” žurnalas, ir
„ypatingai gražiai buvo atsiliepta
jubiliejinio ‘Ateities’ numerio išleidi-
mo proga”.

1956 m. vasario numeryje, po ant-
rašte, pavadinta ,,45 žvakutės”, pats
žurnalas, lyg žvelgdamas į prieš save
stovintį keturiasdešimt penkerių me-
tų sukaktuvinį tortą, papuoštą žva-
kutėmis, prabilo savo skaitytojams:
„Gimiau 1911 m. vasario mėn. Šalta

Pradėjusi pirmuosius žingsnius
skurde, gyvenime išlepinta nebuvo

,,Ateities” redakcinė komisija ir administracija (1925.08-1926.06). Sėdi: J. Grinius, S.
Nėris-Bačinskaitė, A. Januševičius. Stovi: V. Juronis, Tarvydas, St. Balsys ir A. Kučinskas.
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Atkelta iš 2 psl.
Ten, kur išeivijos lietuviai galėtų

padėti Lie tuvai atsistoti ant kojų,
būtų investici jos į Lietuvos nekilno-
jamąjį turtą, ak cijas ir pan. Galima
sekti Iz raelio pavyzdžiu, kuris susi-
laukia daug investicijų ir paramos iš
savo tautiečių, gyvenančių už jos
ribų. 

Emig racijos priežastys gerai
žino mos: ekonominė krizė,  biurokra-
ti niai sunkumai pradėti savo verslą,
di deli mokesčiai, nepagarba žmogui,
korupcija ir t. t. Primenu, kad dabar
ir iš Illinois valstijos vyksta panaši
emigracija. Žmonės kraustosi į Te -
xas, Šiaurės Carolina ir  kitas valsti-
jas, turinčias mažesnius mokes čius,
mažiau biurokratijos, mažiau bylinė -
jimosi, palenkesnes verslo sąlygas.
Turbūt žinote, kad Illinois valstija
pra randa vieną iš savo Kongreso na -
rių dėl minėtos emigracijos iš valsti-
jos? Tačiau, reikia pabrėžti, jog Lie-
tuvoje emigracijos aplinkybės yra
šiek tiek rimtesnės nei Illinois valsti-
joje. 

Alkoholio vartojimas yra ,,dova-
na”,  kurią lietuviai seniai gavo  iš
ru sų caro. Visai neseniai skaičiau
spaudoje apie girtą policininką, ku-
ris vairuodamas užmušė du mano
gerai pažįstamus kolegas gydytojus
Lietuvo je. Alkoholio vartojimas yra
problema ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje gyvenančių lietuvių. Kaip
ir kitus ,,im portuotus” iš Rusijos pa-
pročius, šitą ,,paprotį” reikia grąžin-
ti į Mask vą. Išgėręs žmogus kenkia

savo ir kartais net kitų sveikatai, ne-
daro sa vo tautai garbės ir, būdamas
išgėręs, neišspręs nei  savo, nei tau-
tos proble mų. Nors Lietuvos prezi-
dentę galima kritikuoti dėl kitų da-
lykų, sveikinu ją vetavus Seimo nu-
tarimą prailginti alkoholio pardavi-
mo valandas. Lietu vos gydytojai įro-
dinėjo, kad sutrum pinus alkoholio
pardavimo valandas pastebėta ma-
žiau alkoholio sukeltų psichozės
atvejų, avarijų, traumų ir t.t. Reikia
sumažinti alkoholio var  tojimą tarp
lietuvių ne tik Lietu voje, bet ir išeivi-
joje.

Per amžius  buvo  sunkumų išlai -
kant lietuvių kalbą. Lietuvių kalbos
išlaikymas yra viena iš mūsų svar-
biausių užduočių. Būtų žymiai sun-
kiau  prisidėti prie Lietuvos atstaty-
mo, jeigu mes arba mūsų vaikai
negalėtų susikalbėti lietuviškai.
Prieš vedybas jaunieji turi rimtai pa-
kalbėti šia tema. Nesvarbu, ar abu, ar
tik vienas iš jų kalba lietuviškai, turi
būti tvirtas abiejų tėvų ryžtas, kad jų
vaikai kalbės lietuviškai. Iš savo
asmeninės patirties galiu pasakyti,
kad yra svarbu bent vienam iš tėvų
kalbėti su vaikais tik lietuviškai,
bent tol, kol  jie lankys pradžios mo-
kyklą. Noriu pa dėkoti savo žmonai
Terri už pritarimą, kad mūsų vaikai
kalbėtų lie tuviškai.

(...) 
Tas, kuris turėjo progos pasikal -

bėti su JAV ambasadore Lietuvai An -
ne Derse, iš karto pastebi, kokia ji
yra optimistiška dėl Lietuvos atei-
ties. Kiek mes esame pasiekę per 20
metų, galime tik stebėtis. Dar yra
daug darbo, ne pasidavę per 50 okupa-
cijos metų ir dabar turime nepasi-
duoti, o įveikti oku pacijos paliktas
žaizdas.

Lietuviai turi puikią progą paro-
dyti pasauliui savo pažangą ne tik
per šiais metais Lietuvoje vyksiantį
Eu ropos krepšinio čempionatą, bet
kasdien bendraujant su visais. Sten-
ki mės tiek čia, tiek ir Lietuvoje paro-
dyti pasauliui, kas yra gero mūsų Tė-
vynėje.  Dirbkime, moky ki mės iš ki-
tų, aukokimės, būkime kan trūs ir
mūsų mylimas, sužalotas pacientas
pasveiks.

Kalba (sutrumpinta) sakyta 2011
m. vasario 20 d. Va sario 16-osios
minėjime Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL.

Gyd. Jonas V. Prunskis – JAV LB
Krašto valdybos visuomeninių reika-
lų tarybos pirmininkas. 

Dabartinės Lietuvos problemos,
viltys ir mūsų įnašas

Jonas V. Prunskis Vasario 16-osios
minėjime skaito pranešimą.

MMiinnddaauuggoo  RRuuppššoo nuotr.

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Lietuvių�Fondo�apimtyje�atidaryti�net�du�nauji�fondai:�„Dr. Jono ir
Joanos Valaičių stipendijų fondas, skirtas remti mediciną studijuo-
jančius studentus“ ($20,000)�bei�„Dr. Jono ir Joanos Valaičių stipendi-
jų fondas, skirtas remti menus studijuojančius studentus“ ($14,460).
Lietuvių�Fondas�dėkoja�dr.�Rasai�Valaitytei,� kuri,� jos� tėvelių�dr.� Jono� ir
Joanos�Valaičių�surinktus�meno�kūrinius,�padovanojo�Lietuvių�Fondui.
Aukcione-parodoje�surinktos�lėšos�ir�buvo�skirtos�šių�dviejų�fondų�įkū-

rimui.�Nuoširdžiai�džiaugiamės�dosnia�dr.�Rasos�Valaitytės�auka,�bei�visiems�dalyvavu-
siems�ir�parėmusiems�Lietuvių�Fondo�organizuotą�aukcioną,�tariame�AČIū.

Stiprinkime�Lietuvių�Fondą�savo�įnašais,�palikimais�ir�atminimo�fondais.

Suteikime�galimybes�vystytis�įvairioms�lietuviškoms�organizacijoms,�plėstis�lietuviš-
koms�mokykloms�bei�remti�studentus� ir� išsaugoti�mūsų�brangią�kultūrą�ateinančioms
kartoms.�

Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616
www.lithuanianfoundation.org

Apie labai tolimą praeitį –
visiems suprantama kalba
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Rašydamas šią monografiją no-
rėjau, kad labai tolima praeitis –
akmens amžius – būtų patrauklesnė,
kad tai, ką rašau, būtų suprantama
kiekvienam skaitytojui, nes labai
dažnai mokslinės knygos būna sun-
kiai suprantamos eiliniam žmogui.
Tai turbūt pirmasis Lietuvos isto-
riografijos darbas, skirtas skaityti
paprastam žmogui’’, – sakė archeolo-
gas, humanitarinių mokslų daktaras
Vygandas Juodagalvis, sausio pabai-
goje išleidęs knygą „Užnemunės prie-
šistorė’’.

Ši knyga – tai mokslininko 30 me-
tų darbo rezultatas. Ėmęs domėtis
Lietuvos akmens amžiumi ir 1980
metais pradėjęs pirmuosius žvalgo-
muosius tyrimus, mokslininkas tris
dešimtis metų po kruopelę rinko duo-
menis, kasinėjo senovės gyvenvie-
tes, kaupė ir sistemino medžiagą ir
tik praėjusiais metais pirmą kartą
turėjo dviejų savaičių atostogas. Iki
šiol visos jo atostogos buvo skirtos
tolimai praeičiai studijuoti.

„Užnemunės priešistore’’ pava-
dinta knyga nagrinėja patį seniausią
ir ilgiausią Sūduvos bei Dainavos
krašto istorijos, apimantį 10,000 metų
laikotarpį nuo ledynų pasitraukimo
iki žemdirbystės įsisavinimo I tūks-
tantmetyje prieš Kristų. Autorius
daug dėmesio skiria senosioms tech-
nologijoms, titnago ir kitų akmens
amžių dirbinių gamybos technikos
ypatumams, pateikia akmens am-
žiaus dirbinių kvalifikacijos princi-
pus, taip pat bando atkurti ben-
druomenių gyvenseną bei socialinės
struktūros modelį. 

„Mano tikslas buvo sudominti
inteligentišką visuomenę pačiu il-
giausiu ir sudėtingiausiu mūsų isto-

rijos laikotarpiu. Būtent akmens am-
žiuje žmogus tapo žmogumi, būtent
tada buvo sugalvotas ratas, pakeitęs
evoliucijos eigą, tada žmogus prisi-
jaukino gyvulius, tada buvo išmokta
auginti augalus, pradėta vystyti žem-
dirbystė, atsirado lankas ir strėlė.
Tyrinėdamas šį laikotarpį, atradau
labai daug naujo ir įdomaus’’, – sakė
V. Juodagalvis.

Autorius, norėdamas pagrįsti
savo teiginius, pats išmoko senoviniu
būdu apdoroti titnagą ir pagaminti iš
jo įvairius daiktus – savo sugebėji-
mus jis ne kartą rodė archeologijos
šventėse Kernavėje. Jis sakė esantis
vienas iš nedaugelio Europos moks-
lininkų, mokantis tai daryti. Taip pat
išmokto žiesti puodus, kitų senovės
amatų. 

„Daugelis manęs klausia, kodėl
tyrinėju būtent Sūduvos ir Dzūkijos
kraštą. Atsakymas paprastas – ne tik
todėl, kad esu iš čia kilęs, bet dar ir
dėl to, kad Užnemunė jau nuo XIX
amžiaus garsėja savo radiniais. Taip
yra todėl, kad šiame krašte yra daug
durpynų, užpelkėjusių ežerų, kurie
leido gerai išsilaikyti radiniams.
Kita vertus, būtent Sūduvoje vyko
aktyvūs melioracijos darbai, kurių
metu buvo surasta daug vertingų to-
limos praeities radinių. Ir kitose ša-
lyse, pavyzdžiui, Danijoje, kur melio-
racija vykdyta itin aktyviai, surasta
labai daug vertingų dalykų’’, – pasa-
kojo V. Juodagalvis.

Monografijoje autorius rėmėsi
archeologine medžiaga, gauta kasi-
nėjant akmens ir žalvario amžių gy-
venvietes Šešupės ir Baltosios An-
čios baseinuose, pasinaudota įvairių
muziejų fonduose saugoma medžia-
ga. Mokslininkas peržiūrėjo ir Len-
kijos Krokuvos archeologijos muzie-
jaus archyvus, taip pat nagrinėjo
muziejų Vokietijoje ir Šveicarijoje
medžiagą. Jis sakė, kad neretai radi-
niai slėpė įdomias, vos ne detektyvi-
nes istorijas.       Nukelta į 15 psl.

V. Juodagalvis medžiagą monografijai
rinko 30 metų.

Monografija gausiai iliustruota radinių nuotraukomis.

„Užnemunės priešistorės“ leidimas kai-
navo 10,000 dolerių.
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A † A
VINCENT JOHN IVAN

1915.11.02–2011.02.09

Mirė Bay City, MI, kur šiuo metu gyveno, sulaukęs 95 metų.
Gyveno Marquette Park, Beverly Hills, Oak Lawn, Naper-

ville.
Gimė Čikagoje, IL.
Nuliūdę liko: žmona Frances Kuzmarskis, su kuria išgyveno

70 metų; dukros Joan K. Ivan, gyvenanti Portland, Oregon, Dia-
ne  Ivan Massignan su vyru dr. David E., gyvenantys Bay City,
Michigan; anūkai Stacey Massignan ir Dominic Ivan Massig-
nan.

Velionis buvo brolis a. a. Adolf  George ir a. a. Vladislavos,
sūnus a. a. Vladislavo Ivanausko ir a. a. Marionos Žostautas
Ivanauskas, kurie buvo gimę Ragovoi ir Panevėžyje, susituokė
Čikagoje, sutrumpinę pavardes tapo Walter ir Mary Ivan.

A. a. Vincent John nuo jaunystės domėjosi muzika ir grojo
įvairiais instrumentais. Antrojo pasaulinio karo metu dirbo
Ford Motor Company, o į pensiją išėjo iš U.S.  Steel in Chicago.

Susirašinėjo ir bendravo su giminėmis Lietuvoje, o
paskutinį kartą Lietuvą aplankė 2006 m.

Atsisveikinimas su velioniu įvyko 2011 m. vasario 12 d. Holy
Trinity Catholic bažnyčioje.

A. a. Vincent John bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapi nėse šeimos kape.

Nuliūdę artimieji

A † A
IEVA VANAGAITYTĖ

JANUKĖNIENĖ
Mirė 2011 m. sausio 25 d., Southampton, NY, su laukusi 96

metų amžiaus.
Gimė 1914 m. balandžio 14 d., Tilžėje. Ieva buvo Ma žosios Lie-

tuvos veikėjų Jono Vanagaičio ir Marijos Bro žaitytės-Vanagai-
tienės jaunesnioji dukra. Gyveno Klaipėdoje iki 1939 m., kada,
Hitleriui užėmus Klaipėdos kraštą, su tėvais persikėlė į Kauną.
Ten ji ištekėjo už verslininko a. a. Mečio Kavaliausko ir susi-
laukė dukros Marytės.

1944 m. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją
ir gyveno Kassel-Mattenberg DP stovykloje. 1949 m. atvyko į Bos-
toną. Pirmajam vyrui mirus, ištekėjo už a. a. Teofiliaus Janukė-
no. 1998 m. persikėlė į Southamp ton, kur gyveno netoli dukros.

Tapyti pradėjo 1964 m. Meno mokėsi Museum of  Fine Arts
School Bostone ir privačiai. Turėjo savo tapybos darbų parodas
Cambridge, MA, New York mieste ir New Mexico valstijoje.

Giliai nuliūdę liko: dukra Marytė Kavaliauskaitė, žentas
Fred Murphy, sūnėnas Romas Šležas su šeima bei kiti giminės,
draugai ir artimieji.

A. a. Ieva buvo a. a. Onos Šležienės sesuo, a. a. Albino Šležo
svainė ir a. a. Tautvydo Šležo teta.

Po privačių laidotuvių, įvykusių sausio 27 d., velionės
palaikai buvo sudeginti ir bus palaidoti šalia jos tėvų Bitėnų ka-
pinėse, Lietuvoje.

Norintieji aukoti velionės intencija, prašome aukas siųsti
Jono Vanagaičio „Kovos keliais” naujai laidai išleisti fondui:
Taupa Lithuanian Federal Credit Union, Account no. 3649, P.O.
Box 95, South Boston, MA 02127.

Nuliūdusi šeima

Autoportretas

A † A
JUOZAS BARANAUSKAS

Mylimas vyras, tėvelis, senelis, brolis ir dėdė, mirė 2011 m.
vasario 16 d. Downers Grove, IL, sulaukęs 88 metų amžiaus.

Giliai nuliūdę liko: žmona Aldona Albaitytė, duktė Marija
(Marytė) Baranauskaitė, jos sūnus Michael Jenkins su žmona
Bebi Sandra. Taip pat liūdi sūnėnai ir jų šeimos: Gediminas,
Rimantas ir Arūnas Kalinauskai, Algirdas, Ronaldas ir Vytau-
tas Jurgučiai; a. a. Juozo broliai Mykolas ir Viktoras su šeimo-
mis Lietuvoje.

Atsisveikinimas vyks privačiai.
Prašome draugus ir gimines prisiminti a. a. Juozą maldose.

Nuliūdę artimieji

Stasė B. Bacevičius, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Juozas Sakevičius, gyvenantis  Chicago, IL, pratęsė  „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Atkelta iš 14 psl.    Nemažai ver-
tingų rodinių, atkastų Lietuvoje, at-
sidūrę užsienio šalių archyvuose.  

V. Juodagalvis – itin autoritetin-
gas mokslininkas, formuojantis
dabartines Lietuvos archeologijos
kryptis, rengiantis metodinę medžia-
gą studentams. Jis sako, kad roman-
tinių praeities vertinimų laikotarpis
jau baigėsi, ir būtina remtis faktais, o
ne teorijomis. Mokslininkas prisi-
pažįsta, kad tokios tolimos praeities
tyrinėjimas – labai sudėtingas, rei-
kalaujantis ir išmanymo, ir tikslu-
mo, ir šalto proto.

Vilniaus miesto savivaldybėje,
vėliau Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje dirbęs mokslininkas teigė,
kad radiniai dažniausiai būna labai
apgadinti laiko, ir tenka daug ką at-
statinėti pagal šukę ar nedidelę de-
talę. Kasinėjimų metu būna ir įvai-
rių netikėtumų – prieš kelerius me-
tus kasinėjant Šakių rajone, netoli
Sintautų buvo atrasta kapavietė, kur,
kaip paaiškėjo, buvo palaidotos 1802
metų maro epidemijos aukos. 

Paklaustas, ar tokie atradimai
nėra pavojingi sveikatai bei gyvybei,
mokslininkas tik šypsosi – per tuos
dešimtmečius tiek kaulų atkasta ir
tyrinėta, kad jei maro bakterijos dar
būtų aktyvios, jis jau seniai būtų at-
sisveikinęs su šiuo pasauliu...

Itin vertingas ir įdomus V. Juo-
dagalvio darbas laimėjo Lietuvos
mokslo tarybos paramą – knygai
išleisti 400 egzempliorių tiražu buvo
skirta 18,000 litų (apie 7,200 dolerių).
Šių pinigų nepakako, nes norėta, kad
monografija būtų geros kokybės, jos
iliustracijos parengtos modernia
technika, tad likusius 2,800 dolerių
paaukojo verslininkai, supratę tokio
darbo svarbą ir vertę. Knygoje yra
išsami santrauka anglų kalba, kurią
iš lietuvių kalbos išvertė autoriaus
dukra Kamilė. Jai bei savo žmonai
Rūtai mokslininkas ir paskyrė savo
monografiją, dėkodamas už paramą
ir kantrybę.

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ilgametis ,,Draugo” bendra-
darbis.

Apie labai tolimą praeitį –
visiems suprantama kalba
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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 

įmokèjimais 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

SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  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.

��  Maloniai kviečiame kartu pami nėti
mūsų gimtadienį! Teatralizuotas tautinių
šokių grupė ,,Suktinis” kon certa s-va-
karonė Jaunimo centro didžiojoje sa lėje
(5620 S. Claremont Ave., Chica go, IL
60636) vyks vasario 26 d. Pradžia 7
val. v. Vakaronėje dalyvauja teatro sam-
būris ,,Žaltvykslė”. Dau giau informaci-
jos rasi te ,,Fa ce book” svetainėje ,,Tau-
tiniu so kiu ko  lek ty vas suktinis”.

��  Mažosios Lietuvos lietuvių drau gija
Čikagoje maloniai kviečia į tradicinį
„Užgavėnių šiupinį”. Jis vyks kovo  5 d.,
šeš tadienį, 6 val. v. Balzeko Lietuvių
kul tūros muziejaus Gintaro salėje. Me -
ninę programą atliks Čikagos lietuvių
tautinis šokių grupė „Suktinis”, bus
vaka rienė, šokiai, kuriems gros Algi -
man to Barniškio orkestras. Sta lus prašo-
ma užsisakyti iš anksto pas Ramūną
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.

��  Kovo 8 d., antradienį, Pa laimintojo
Jurgio Matulaičio misija Pasaulio lietu-
vių centre ruošia ,,Užgavėnių blynus”.
Visi kviečiami nuo 5 val. p. p. iki 8 val.
v. pabendrauti ir pasivaišinti. Daugiau
informacijos gausite tel. 630-257-5613
arba el. paš tu matulaitismission@sbc-
global.net

��  Gavėnios susikaupimą ko vo 12 d.
nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų
namuose ves  br. Juozapas Marija Žu -
kauskas, OFM iš Toronto. Registruotis
tel. 630-257-8087 (Vida Maleiškienė). 

��  Aldegunda, Ovidijus Vyšniauskas,
Kęstutis Stančiauskas ir kt. kovo 12 d. 7
val. v. įspūdingame gyvo garso projekte
,,Skersvėjai” Chopin Theatre (1543 W.
Division, Chicago, IL 60642). Daugiau
in formacijos tel. 708-574-3992 arba
tel. 773-278-1500.

��  Čikagos lietuvių skautų tradicinė
Kaziuko mugė vyks kovo 13 d. Pasaulio
lietuvių centre (14911 127th St. Le-
mont, IL 60439), Jaunimo rūmuo se.
Mugė prasidės po 9 val. r. šv. Mišių ir
tęsis iki 2 val. p. p. Jei turite klausimų,
kreipkitės pas Arą Žygą tel. 708-955-
4064 arba el. paštu azygas2@gmail.com

��  Ateitininkų namų valdyba kviečia
na rius, rėmėjus ir draugus į metinį Atei -
tininkų namų narių susirin kimą, kuris
vyks sekmadienį, kovo 27 d., 12:30 val.
p. p. Ate i ti ninkų namuose (1380 Cast-
le wood Dr., Lemont, IL). Tą patį sekma-
dienį 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios
už gyvus ir mirusius Ateitininkų namų
narius ir rėmėjus. 

��  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. 

��    Tautos fondo salėje (307 W. 30th
St., New York, NY 10001) kovo 4 d. 7
val. v.  bus rodomas režisieriaus Gyčio
Lukšo filmas ,,Duburys” (lietuvių kalba
su ang liš kais subtitrais). Kaina – 10 dol.
Tel. pa si teiravimui 212-563-2210.

��  Kovo 11–12 dienomis (penktadienį ir
šeštadienį) Generalinio konsulato New
York konsulas Aleksandras Kudaba lan -
ky sis Lietuvos Respublikos Garbės kon-
sulate Palm Beach, FL (44 Cocoanut
Row T–10, Palm Beach, FL 33480) ir
nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. iš anksto
užsiregistravusiems piliečiams suteiks
konsulines paslaugas.  Dėl registracijos
prašome skambinti telefonu 561-460-
0428 iki kovo 7 d.

IŠ ARTI IR TOLI...

2011�m.�minimos�žymaus�XX�a.�pradžios�Lietuvos�kultūros�ir�visuomenės�veikėjo,
aušrininko,�publicisto,�gydytojo�dr.�Jono�Šliūpo�150-osios�gimimo�metinės.�Ta�proga
Šiaulių�universiteto�biblioteka�pristato�kalendorių,�kurį�parengė�ir�išleido�Jono�Šliūpo
150-ųjų�gimimo�metinių�proga.�

,,Manau,�kad�labai�vykęs,�nuoširdus,�šiltas�buvo�vakaras,�kurį�rengė�universiteto
bibliotekininkės”,�– rašo�Edukologijos�fakulteto�dekanas�dr.�Stasys�Tumėnas,�atsiuntęs
,,Draugo”�redakcijai�nuotraukų�iš�šio�renginio.�Kalendorių�kūrė�dailininkė�Jurgina�Jan-
kauskienė.�Nuotraukoje:�dr.�Stasys�Tumėnas�pristato�kalendorių.

,,Draugo” info

Airių�kino�festivalyje�Beverly�Arts�Center�(2407�W.�111th�Street�,�Chicago,�IL)�kovo
8�d.�7:30�val.�v.�bus�rodomas�filmas�,,Knygnešiai”�(,,The�Book�Smugglers”).�Bendras�airių
režisieriaus�Jeremiah�Cullinane�ir�lietuvių�prodiuserės�Rasos�Miškinytės�filmas�pasako-
ja� apie� XIX� a.� knygnešius.� Vakare� dalyvaus� filmo� režisierius� Jeremiah� Cullinane.
Daugiau�informacijos�galite�gauti�tel.�773-445-3838,�trumpasis�200.

Darius� Polikaitis� (nuotr.)� – Čikagos
lietuvių�meno� ansamblio� �„Dainava”� va-
dovas� ir� dirigentas,� dalyvauja� Kompozi-
torių� sąjungos�70-mečiui� skirtuose�kon-
certuose�Lietuvoje.�Vasario�23–25�dieno-
mis� jis� kartu� su� kitais� iškiliais� Lietuvos
menininkais� koncertuos� Marijampolės
kolegijos�Edukologijos�ir�socialinio�darbo
fakulteto� salėje� � (vasario� 23� d.);� Kauno
valstybinėje� filharmonijoje� (vasario� 24
d.);�Vilniaus�rotušėje�(vasario�25�d.).

Laimos Apanavičienės nuotr.

Filmo ,,Knygnešiai” režisierius Jeremiah Cullinane ir prodiuserė Rasa Miški-
nytė.                                                                     www.moteris.lt nuotr.

Pa saulio lietuvių centro (PLC) metinia me-ataskaitiniame susirinkime,
kuris vyks sekmadienį, vasario 27 d., 12:30 val. p. p. PLC di džiojoje salėje, bus
renkama pusė valdybos narių dvejų metų kadencijai ir apylinkės Kontrolės
komi sija.

Grupė apylinkės narių po pasitarimo dėl artėjančio apylinkės susi rin -
kimo. Sėdi iš kairės: JAV LB XIX tarybos narys Liudas Šlenys, apylinkės val -
dybos pirmininkė Birutė Kairienė, Gražina Kazėnienė.  Stovi iš kairės: pen -
kias kadencijas buvęs Lemont apylinkės valdybos pirmininkas  Gedimi nas
Ka zėnas ir taip pat penkias kadencijas dirbęs Kazys Laukaitis.

Algimanto Kezio nuotr.


