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Čikaga (,,Draugo” info) – Šių
metų kovo 13 dieną, pirmąjį Gavėnios
sekmadienį, Čikagos ir jos apylinkių
lietuviai buvo pakviesti į Lietuvių
krikščionių vienybės šventę, kuri
vyko Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park rajone.
Ekumeninėms pamaldoms vadovavo
bažnyčios administratorius Jaunius
Kelpšas, pamokslą sakė Lietuvių
evangelikų reformatų parapijos dia-
konė Erika Dilytė Brooks. Pamaldų
apeigose asistavo prelatas Jonas Ku-
zinskas, kun. Valdas Aušra, kun. dr.
Kęstutis Trimakas, kun. Liudas Mi-
liauskas ir diakonas Vitas Paškaus-
kas.

Vėliavas ir simbolines aukas
nešė ateitininkai, skautai ir šauliai.
Rinkliava buvo skirta Dvasinės ir
psichologinės pagalbos draugijos
veiklai, ypač ,,Psichologinės pagal-
bos linijos”, paremti.

Pamaldose dalyvavo parapijie-
čiai iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos, Ziono lietuvių evangelikų
liuteronų parapijos, lietuvių evange-
likų liuteronų Tėviškės parapijos,
Lietuvių evangelikų reformatų para-
pijos, Cicero Šv. Antano Paduviečio
parapijos, Palaimintojo J. Matulaičio
misijos, Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo parapijos ir Tėvų
jėzuitų koplyčios tikintieji.

Tikinčiuosius
subūrė Lietuvių

krikščionių
vienybės šventė

Vilnius (ELTA) – Beveik 70 val-
stybių vadovai pareiškė esą pasiren-
gę padėti Japonijai, smarkiai nuken-
tėjusiai nuo žemės drebėjimo ir cuna-
mio. Daugiau nei 10 užsienio valsty-
bių jau pradėjo įgyvendinti duotus
pažadus. Pačią didžiausią gelbėtojų
grupę į Japoniją pasiuntė JAV. Šalyje
jau dirba tarptautinės organizacijos
,,Gydytojai be sienų” nariai.

Lietuvoje pradėtos rinkti lėšos

žemės drebėjimo ir cunamio nunio-
kotos Japonijos žmonėms. Vyriausy-
bės sprendimu po žemės drebėjimo
nukentėjusiai Japonijai bus skirta
humanitarinė parama – antklodės ir
miegmaišiai. Mūsų šalies tarptauti-
nės pagalbos teikimo komanda pasi-
rengusi vykti į nelaimės vietą ir pa-
dėti nukentėjusiai šaliai.

Žemės drebėjimo ir cunamio zo-
noje Japonijoje išgelbėta daugiau

kaip 26,000 žmonių, žuvusiųjų ir din-
gusiųjų be žinios skaičius viršija
10,000. Naujausiais duomenimis, per
nelaimę žuvo per 4,000 žmonių. Orga-
nizacijos „Gelbėkit vaikus” duomeni-
mis, tarp visų nukentėjusiųjų yra
daugiau nei 100,000 vaikų. Žinovų
nuomone, materialinė žala, kurią Ja-
ponijai padarė žemės drebėjimas ir
cunami, gali siekti daugiau kaip 187
mlrd. dol.

Pasaulis tiesia pagalbos ranką Japonijai

Vilnius (ELTA) – Lietuvių ir šve-
dų rašytojo, diplomato Igno Šeiniaus
archyvų didžiosios dalies sugrįžimas
į gimtinę yra labai svarbus Lietuvai,
juolab I. Šeiniaus sūnus Irvis Šei-
nius, labai daug nusipelnęs renkant
ir saugant tėvo archyvą namuose ir
Švedijos valstybės archyve, nebuvo
linkęs, kad tas archyvas į Lietuvą
parkeliautų. Į Lietuvą parkeliavo
daug archyvinės medžiagos – net 25
dėžės su I. Šeiniaus knygomis, raš-
tais, taip pat rezoliucijomis bei doku-

mentais iš Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo išvakarėse užsienyje
vykusių lietuvių politinių konferen-
cijų.

Daug niekur neskelbtos medžia-
gos apie I. Šeinių skelbiama šiais me-
tais Lietuvoje išleistoje Vilniaus pe-
dagoginio universiteto profesorės Si-
gutės Radzevičienės, 15 metų Švedijo-
je tyrinėjusios I. Šeiniaus archyvą,
knygoje ,,Neatrastasis Ignas Šei-
nius”. Pasak S. Radzevičienės, rašy-
tojo namuose buvo saugoma tik ma-

žoji I. Šeiniaus archyvo dalis, asmeni-
nis archyvas, o didžioji dalis jo litera-
tūrinio archyvo saugoma Švedijos
karališkajame archyve, kur jis ir li-
kęs, nes buvo rašytas švedų kalba.
Mat švedai laiko, kad I. Šeinius yra jų
rašytojas, 50 metų gyvenęs ten ir kū-
ręs, kad tai yra baltų kilmės švedų
rašytojas. Trečioji dalis archyvo – po-
litinė ir istorinė medžiaga – yra vadi-
namajame Baltų archyve Švedijoje,
kuriame saugoma medžiaga apie Lat-
viją, Estiją ir Lietuvą.

Lietuvą pasiekė dalis I. Šeiniaus archyvo

Kovo 18 d. paroda, skirta M. K. Čiurlionio
mirties 100-mečiui, vyks Čiurlionio gale-
rijoje Jaunimo centre, Čikagoje – 8 psl.

Vėliavas įnešė šauliai. Dalios Cidzikaitės nuotr.
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Prieš 40 metų, 1971-aisiais,
Jungtinės Tautos kovo 20-ąją paskel-
bė Pasauline Žemės diena. Žemės
dienai buvo pasirinktas pavasario
lygiadienis – nuostabus laikas, kai
dienos ir nakties ilgumas tampa vie-
nodas visuose Žemės rutulio taš-
kuose. Ji paprastai pažymima vidur-
dienį, kai skirtingose pasaulio vie-
tose skambinami varpai, rengiamos
eisenos, keliamos Žemės vėliavos.
Žmonės raginami trumpam stabte-
lėti ir susimąstyti apie gamtos liki-
mą. Nuo 1992 metų, kai ši diena bu-
vo oficialiai įteisinta ir Lietuvoje, lie-
tuviai kasmet mini šią dieną, kartu
su viso pasaulio žmonėmis išreikš-
dami norą išsaugoti tai, kas visiems
mums svarbiausia: švarų orą, van-
denį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Gra-
žiu darbeliu šią dieną galime pa-
žymėti ir mes – iškelkime inkilėlį, su-
grėbkime pernykštę žolę aplink savo
namus, pasodinkime medelį.

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

LLAAIIŠŠKKAAII  

KUR DINGO JAV LB IR 
LIETUVOS KATALIKŲ

BAŽNYČIOS VADOVAI?

Inž. Juozui Polikaičiui atsisa-
kius JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos pirmininko pareigų, ši įstaiga
liko be vadovo. Atrodo, kad JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas nededa
per daug  pastangų surasti naują
Socialinių reikalų tarybos pirmi-
ninką. Nuo čia, manau, ir prasidėjo
Marquette Park ir jos apylinkių veik-
los menkėjimas. 

Šiuo metu restoranas ,,Seklyčia”
yra atsidūręs prie uždarymo ribos,
nes išlaidos didesnės už pajamas.
Ankstesnei restorano „Seklyčia” vi-
rėjai išvykus, buvo pasamdyta kita,
nesugebėjusi įtikti restorano lanky-
tojų skoniui. Todėl lankytojų skai-
čius diena iš dienos mažėjo. Sociali-
nių patarimų raštinės darbuotojai
išėjus į pensiją, raštinė liko be vado-
vės. Tai yra didelis nuostolis lietuvių
apylinkei. Atrodo, kad JAV LB KV
pirmininkui visiškai nerūpi šios
apylinkės tautiečių reikalai. Kodėl
nebuvo susisiekta su „Kunigaikščių
užeigos” savininku, norinčiu teikti
maistą ,,Seklyčiai” ir naudotis ten
esančia virtuve? 

Daug metų veikusi radijo laida
„Margutis II” užsidarė, tai didelis
smūgis vyresniesiems. Šiuo metu Či-
kagos miestas ,,Seklyčiai” yra sutei-
kęs teisę prižiūrėti šios apylinkės
apsaugos grupės veiklą ir apmoka už

vienos tarnautojos išlaikymą. Kas
bus, kai pasikeis miesto meras, o
„Seklyčios” durys bus uždarytos?
Palikus ,,Seklyčią” apsaugos įstaigai,
pastatas liks tuščias. 

Apylinkės lietuviai ir vėl tapo
laimingi, Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijai paskyrus jauną,
linksmą ir darbštų kunigą Jaunių
Kelpšą, bet jam reikia padėjėjo. Kur
dingo arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus pažadėtas kunigas iš Lietuvos?

Tai klausimai JAV LB ir Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios vadovams, į
kuriuos reikia ne tik atsakyti, bet ir
skubiai juos išspręsti.  

Antanas Paužuolis
Chicago,�IL

NUOSTABUS MARQUETTE
PARK DEIMANČIUKAS

Kuriame lietuvių restorane Jūs
gausite nuostabius pietus už 6.99 dol.:
sriubos, galėsite pasirinkti iš kelių
salotų, cepelinų, virtinukų ar ko nors
kito ir visa tai užbaigsite su sal-
dumynu? Atsakymas – „Seklyčioje”
(2711 W. 71 gatvė, Čikaga, Mar quette
Park rajone, tel. 773-476-2655).

Restoranas ,,Seklyčia” įsikūręs
tik pora blokų nuo lietuviškos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios,
Šv. Kryžiaus ligoninės ir naujai stei -
giamos katalikiškos lietuvių mokyk-
los. Restoranas taip pat pristato
pagyvenusiems tautiečiams pietus, o
jame apsilankius, pasisvečiuosite

malonioje aplinkoje. 
Dabar girdime gandus, kad „Sek-

ly čiai” gresia uždarymas. Juozas Po-
likaitis ir JAV LB Socialinių reikalų
tarybos vadovybė turėtų mums pra -
nešti, kas dedasi, kokie yra sunku-
mai ir kaip galima išveng ti ,,Sekly-
čios” uždarymo.  Turime „Draugą” ir
„Ame rikos lietuvį” – laikraščius, ku -
riuose turėtume rasti informaciją
apie tai, kas svarbaus vyksta mūsų
visuomenės gy venime. Kad mes susi-
būrę galėtumė me reikalus, rūpesčius
kaip nors iš spręsti. Būtų neteisinga
tragedija, jei pora tautiečių, be visuo-
menės ži nios uždarytų „Seklyčią”,
nepranešę apie tai vi suo menei, kuri
vis dar turi užuo vėją ir vietą susibur-
ti ir pa sisotinti. 

Restorano vidus naujai atremon-
tuotas, salė labai patogi susirinki-
mams, gedulo pietums ir t. t. Deja,
„Sekly čios” restorano iškaba nuimta
ir iš lauko ne patraukliai atrodo (rei -
kėtų restorano pavadinimo lentą pri-
kalti prie stogo, kad ryškiau matytų-
si naujiems lan kytojams). Svarbiau -
sia mums vi siems įvertinti šį nuo -
stabų deiman čiuką: atvažiuoti, užei -
ti, paragauti, pasisvečiuoti ir parsi-
vežti nuostabaus maisto. O ir kaimy-
nai galėtų ateiti pavalgyti. Geriau už
tokius pinigus Jūs niekur nerasite ir
dar paremsite „Seklyčią”.  Laikas da-
bar patiems atvykti, įsitikinti ir pa-
dėti išlaikyti „Seklyčią”.

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago,�IL

Opozicija patyrė
dar vieną nesėk-
mę – žlugo inter-

peliacija energetikos
ministrui Arvydui Sek-
mokui. Nors interpelia-
cija buvo siekiama su-
silpninti Vyriausybę ir
valdančiąją koaliciją,
nepavykęs mėginimas
tik sustiprino jas. Balsa-
vimo dieną prezidentė Dalia Grybauskaitė ne tik palaikė
A. Sekmoką, kuris, ko gero, yra jos mėgstamiausias mi-
nistras, bet ir tvirtai parėmė premjerą Andrių Kubilių bei
Vyriausybę. Prezidentė sakė: „Aš tikrai pasitikiu prem-
jeru ir manau, kad jis gali ir turi dirbti. Darbų dar yra
daug, ekonominė padėtis nėra tiek pagerėjusi, kad galėtu-
me švaistytis ar radikaliai keisti vyriausybes. Yra labai
daug darbų, kuriuos premjeras dar turi padaryti.” Gali-
ma įvairiai aiškinti D. Grybauskaitės žodžius, ir prezi-
dentė dar gali pakeisti savo nuomonę, bet, atrodo, ji ma-
no, jog A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė turėtų dirb-
ti iki Seimo kadencijos pabaigos. Valstybės vadovės pa-
sakymas įdomus ir dėl to, kad pastaruoju metu preziden-
tės ir premjero santykiai buvo įsitempę dėl skirtingų
ūkio ministro Dainiaus Kreivio vertinimų. Kai preziden-
tė ištarė palaikymo žodžius ir A. Kubilius padėkojo jai už
A. Sekmoko rėmimą, nesutarimai lyg ir buvo užglaistyti. 

Tačiau mėginimai drumsti santykius nesiliaus. Kovo
10 dieną LNK „Žinios” paskelbė, kad prezidentė jau dai-
rosi pamainos premjerui A. Kubiliui ir kad neoficialio-
mis žiniomis ministro pirmininko kėdę esą siūlė A. Ku-
biliaus partijos bičiuliui Kęstučiui Masiuliui. D. Gry-
bauskaitė paneigė žinią, K. Masiulis atsisakė ją komen-
tuoti. K. Masiulis mėgsta šnekėti, yra nuolatinis TV dis-
kusijų laidų dalyvis, bet prezidentė žino, kad premjerui
reikia ir kitų savybių. Neapsieita ir be raginimų (nebūti-
nai geranoriškų) premjerui nenusileisti savavaliaujan-
čiai prezidentei, priešintis jos pastangoms praplėsti savo
galias, neįteikti jai D. Kreivio atsistatydinimo pareiški-
mo. Bet Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai priėjus
prie išvados, kad D. Kreivys supainiojo viešuosius ir pri-
vačius interesus, toks premjero žingsnis tapo nebeįma-
nomas.

Nesėkminga interpeliacija ne tik sušvelnino D. Gry-
bauskaitės ir A. Kubiliaus nesusipratimus, bet ir sutelkė
koaliciją bei atskleidė opozicijos silpnumą. Tik 53 Seimo
nariai balsavo už A. Sekmoko atstatydinimą, 9 susilaikė,

o net 66 parla-
mentarai palaikė
ministrą. Opozi-
cijai pritrūko 18
balsų. Jei ir tie
Seimo nariai, ku-
rie susilaikė, bū-
tų pasisakę už
ministro atstaty-
dinimą, nebūtų
pakakę interpe-

liaciją palaikančiųjų balsų. Šis nesėkmingas mėginimas
pašalinti dabartinės Vyriausybės narį – jau ketvirtas.
2010 metų gegužę interpeliaciją atlaikė susisiekimo mi-
nistras Eligijus Masiulis, 2009-ųjų rudenį – švietimo ir
mokslo ministras Gintaras Steponavičius, tą pavasarį –
tuometis finansų ministras Algirdas Šemeta. Interpelia-
cijomis E. Masiuliui ir G. Steponavičiui buvo bandoma
skaldyti valdančiąją koaliciją. Tai suprantamas politinis
žingsnis. Sunku suvokti, ko tikėtasi siekiant pašalinti A.
Sekmoką. Energetikos ministro vykdoma politika nėra jo
privatus projektas. Jai 100 procentų pritaria A. Kubilius.
Nuvertus A. Sekmoką būtų paskirtas kitas ministras. Jis
vykdytų tą pačią politiką, kurią palaiko ir prezidentė.

Opozicija ketina rengti interpeliacijas kitiems minis-
trams ir skelbti nepasitikėjimą visai Vyriausybei. Opo-
zicijos vadovas Algirdas Butkevičius teigė, jog interpelia-
cijos skatina ministrus pasitempti, rimčiau dirbti savo
darbą, priverčia juos argumentuotai ir be arogancijos
atsakyti į opozicijos klausimus. Kovingiau kalbėjo parti-
jos „Tvarka ir teisingumas” frakcijos seniūnas Valen-
tinas Mazuronis. Jis tvirtino, jog nevalia nuleisti rankų.
Esą ši Vyriausybė negali valdyti Lietuvos valstybės, tad
reikia išnaudoti visas Seimo statuto teikiamas galimy-
bes, kad ji būtų nuversta. Neabejoju, kad opozicija su-
pranta, jog dabartinėmis sąlygomis nėra pajėgi nuversti
Vyriausybės ar net atskiro ministro. Ji ir nenori perimti
valdžios. Opozicijos sulipdyta koalicija būtų marga ir ne-
veiksminga. Ūkio padėtis gali dar pablogėti, o eiti į rin-
kimus kaip valdančiajai partijai yra beveik užtikrinta
nesėkmė. Spėčiau, kad bent jau socdemai atsisakytų val-
džios, jei ši jiems būtų siūloma.

Interpeliacijų bus daugiau, nes jos naudingos opozi-
cijai. Interpeliacijos patraukia žiniasklaidos ir rinkėjų
dėmesį, suteikia galimybę opozicijai nustatyti Seimo dar-
botvarkę ir kalbėti apie tikrus ar menamus Vyriausybės
bei ministrų trūkumus, sukelia veiklos regimybę ir pri-
verčia Vyriausybę užimti gynybos         Nukelta į 13 psl.

Besiblaškanti opozicija
KĘSTUTIS GIRNIUS



Beveik prieš mėnesį Wisconsin
valstijos sostinėje, Madison
mieste, prasidėję neramumai

ir triukšmingi protestai dar nesibai-
gia. Kilo jie, kai neseniai valstijos gu-
bernatoriumi išrinktas jaunas res-
publikonas Scott Walker, bandyda-
mas balansuoti vals tijos biudžetą, pa-
siūlė valstijos tarnautojams prisidėti
prie savo pensijų ir sveikatos draudi-
mo įmokų maždaug tiek pat, kiek
moka privačių darboviečių tarnauto-
jai ar darbinin kai.

Žinodami, kad 85 proc. Wiscon-
sin valstijoje dirbančiųjų nėra unijų
nariai, unijų vadai tuojau suprato,
kad kovą prieš Walker bus sunku lai-
mėti. Todėl gana greitai jie sutiko su
tuo pasiūlymu, aiškindami, kad „mes
protestuojame tik prieš antrąją to
įstatymo projekto dalį”, kaltindami
Walker bandant sugriauti pag rindi-
nes, jau seniai įsitvirtinusias unijų
teises derėtis ir tartis su darbdaviais
dėl atlyginimų ir visų kitų su darbu
susijusių sąlygų (collective bargai-
ning).

Sunkiai pateisinamas buvo nede -
mokratiškas 14 Ẃisconsin demokra -
tų poelgis, kai jie pasitraukė už vals-
tijos ribų ir tokiu būdu neleido su-
sidaryti reikalingam kvorumui pri-
imti bet kokį įstatymą. Negalima
pagirti ir mokytojų, kurie paliko savo
moki nius klasėse ir išėjo demon-
struoti.

Walker suprato, kad vienkartinis
įmokų padidinimas neišspręs Wis -
consin finansinių problemų ir ne -
panaikins numatomo 3,6 mlrd. dol.
biudžeto deficito, kuris susidarė dėl
ilgamečių politikų nuolaidų unijoms.
Todėl jis ir panoro apkarpyti jų de -
rėjimosi teises. Jei privatus kapitalis-
tas – darbdavys derybose su privačia
unija nusileidžia per daug, jis gali
prarasti rinką savo varžovams. Jei

politikai derasi su valdžios tarnauto-
jų unijomis, jie tokio rūpesčio neturi.
Nusileidę unijų reikalavimams, jie
vi suomet gali atsisukti į mokesčių
mokėtojus, pakeldami jiems mokes -
čius. Ilgus metus taip ir būdavo, kol
2010 metų rinkimų ne laimėjo ener -
gingi respublikonai, pa našūs į Wal -
ker.

Toks Walker žingsnis sukėlė vos
ne Egipto lygio demonstracijas ne tik
tarp valdžios (public), bet ir privačių
(private) unijų narių. Privačios uni-
jos atsirado jau prieš daugiau kaip
šimtą metų, kai darbininkai, norėda-
mi pagerinti savo tų laikų nežmo niš -
kas, kapitalistų įtvirtintas darbo są -
ly gas, dažnai prieidavo prie kruvinų
susirėmimų su darbdaviais ir jų sam -
dytais streiklaužiais. Darbo sąlygos
dažniau primindavo ir senus bau -
džia vos ar vergų laikus. Tereikia
paskaityti Upton Sinclair romane
„The Jung le” aprašytą buvusių Čika-
gos skerdyklų darbininkų gyvenimą.
To kios ilgos ir skausmingos istorijos
valdžios tarnautojų unijos neturi.
Nedaug darbininkams galėjo padėti
ir pati valdžia. Jų lemtis pagerėjo tik
dėl kovojančių unijų ir iš dalies dėl
naujos „New˙Deal” prez. Frank D.
Roosevelt pradėtos politikos. Uni-
joms rei kia dėkoti už 8 valandų darbo
dieną ir 40 valandų darbo savaitę ir
daug kitų pagerinimų.

Pasibaigus Antrajam pasauli -
niam karui, unijoms priklausė apie

trečdalis visų Amerikos darbininkų,
kurie savo sunkiai iškovotas teises
panoro dar labiau išplėsti. Vyko gau -
sūs finansiškai ir moraliai nepama -
tuoti streikai, kenkę JAV pramonei.
Garsusis 1947 m. Taft-Hartley įstaty-
mas pradėjo varžyti unijų nesaikin -
gumą. Prisidėjo ir vis besiplečianti
unijų vadovų korupcija. Visa tai išug -
dė visuomenės nusiteikimą prieš
uni jas, ir narystė unijose pradėjo
smukti. Šiandien tik 6,9 proc. pri-
vačių darbdavių įmonių darbininkų
yra unijų nariai. Net ir priskaičiavus
valdžios unijų tarnautojus, tik 11,9
proc. visų Amerikoje dirbančiųjų yra
unijų nariai.

JAV demokratų partija tradiciš -
kai daugiausia rėmėsi organizuota
darbininkija, tai yra įvairiomis pri-
vačiomis unijomis. Bet kai unijų
narystė nusmuko žemiau 20 proc.,
susirūpino ir ji. 1962 m. prez. John  F.
Kennedy savo egze ku tyviu įstatymu
panaikino iki tol galiojusį draudimą
federalinės val džios tarnautojams
organizuoti savo unijas. Tuo pavyz-
džiu pasekė vis daugiau atskirų vals-
tijų, ir jau kuris lai kas apie 36 proc.
valdžios tarnautojų priklauso uni-
joms. Nors valstybės  tar nautojai ne-
galėjo pasigirti aukštomis algomis,
saugomi „Civil servi ce” įstatymų, jie
gyveno gana neblogą vidurinės kla-
sės gyvenimą, ypač kai sulaukdavo
dosnios pensijos.

Prasidėjęs gana staigus viešųjų

unijų augimas ir jų neriboti reikala -
vi mai daugelį valstijų privedė prie
neišvengiamo biudžeto nesubalan -
savimo, dėl to išaugo deficitas ir visų
gyventojų mokami mokesčiai. Nu -
kentėjo ir JAV pramonė, prekyba ir
viduriniosios klasės gerovė. Guber -
natorius Walker nepasiduoda, ne -
sirengia pasiduoti nei jo oponentai,
dauguma jų – viešųjų unijų nariai,
policininkai, ugniagesiai, mokytojai
ir kiti.

Todėl nenoromis prisimena ana -
logiška marksistų skelbta klasių
kova, kur viena grupė (darbininkai)
bando pagerinti ir užtikrinti gerovę
savo grupės nariams kitų grupių
(darbdavių) sąskaita. Tai rodo ir sta-
tistika, kur beveik visų profesijų ar
amatų unijų nariai gauna žy  miai
aukštesnius atlyginimus negu neor-
ganizuoti darbuotojai. Organi zuoti
mokytojai vidutiniškai gauna 11,000
dol. didesnius atlyginimus negu ne-
organizuoti. Tas skirtumass padidėja
iki 19,000 dol. tarp organizuotų ir uni-
jai nepriklausančių policininkų, ka-
lėjimų sargų ir ugniagesių.

Dabartinis susirėmimas tarp vie-
šųjų unijų ir jas suvaržyti norin čių
bus didžia dalimi nuspręstas prie
2012 metų rinkimų balsavimo dėžių.
Kaip ir visuomet, abi pusės turės ieš-
koti kompromiso. Kur politikai ne-
prieis prie vienos nuomonės, turės
įsikišti teismai, įskaitant ir Aukš-
čiausiąjį JAV teismą.

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.

Katalikiško mėnraščio šeimai
,,Ar tuma” 2010 m. spalio nu-
meryje Vir ginija Tamošiūnai-

tė rašo apie at sisveikinimo kultūrą.
Štai pora saki nių iš to įdomaus
straipsnio. Popiežius Jonas Pau lius II
laiške pagyvenusiems žmo nėms
pastebėjo, kad šio gyvenimo tarpsnio
asmenys dažnai yra nuvertinami.
Šiandieniniam pasauliui labai svar-
bu žmogaus gyvybės orumas bei
šventumas, kančios prasmė, jausmų
prigimtis, stiprybės bei dvasinės
atgaivos šaltiniai. ,,Mūsų visuomenė-
je sergančiųjų slauga bei bemirštan -
čiųjų palydėjimas turėtų tapti tarnys -
te, kuri iki galo išsiskleidžia ir tampa
suprantama religiniame, dvasiniame
lygmenyje – kaip žmogaus atliepas į
Dievo pašaukimą tarnauti patiems
silpniausiems”, – rašo autorė. 

Dalis tos atsisveikinimo kultūros
persimeta ir į šermenų papročius.
Žmo gui mirus, dažnai vyksta atsi -
sveiki nimas, kur velionį pažinoju -
sieji gražiai prisimena jo ar jos gyve -
nimą ir darbus. Aišku, tokiomis ap-
lin ky bėmis griežtai laikomasi nuos-
tatos, kad apie mirusius kalbėti rei-
kia arba gerai, arba nieko. 

Prieš porą mėnesių lankiausi
vieno kolegos šermenyse. Aš ir jis
kartu dirbome 20 me tų. Man teko
būti jo viršininku. Per tą laiką tikrai
turėjome progų vienas ki tą gerai pa-
žinti. Surengtame atsisvei ki nime
dalyvavo daug žmonių. Nema žai jų
no rėjo trumpiau ar ilgiau pasisakyti.
Besiklau sant visų kalbų, nejučiomis
susidarė įspūdis, kad čia gal ne apie
tą patį žmo gų, kurį tiek metų paži-
nau, kal bama. Prisiminiau seniai
girdėtą istoriją, kur per atsisveikini-

mą buvo tiek gražių žodžių pasakyta
mirusiajam, jog jo našlė pakuždėjo
savo sūnui nu eiti prie karsto ir
pažiūrėti, kas ten guli. Mano mirusio
kolegos atveju tik iškabinta jo nuo-
trauka mano dvejo nes išsklaidė, bet
tuo pačiu iškėlė į paviršių jau kurį
laiką tūnojusį klausimą – kaip ilgai
apie mirusį galima kalbėti tik gerai?

Atsisveikinant velionį apibūdin-
ti objektyviau dar per anksti. Per an -
ks ti visapusiškai jį aptarti ir nekro -
loge. Dažnai ten pakartojama, kas
buvo sakyta atsisveikinant. Prisime -
nant penkerių ar dešimties metų mir-
ties sukaktį, kartais jau plačiau prisi-
menamas aprašomojo gyvenimas ir
jo charakterio bruožai. Tik minint
kie no nors 100 ar daugiau metų gi -
mimo sukaktį įsidrąsinama ir vienu
ar dviem sakiniais pasakoma, kad
pri simenamasis turėjo priešininkų
ar sunkių charakterio bruožų. Tai,
mano manymu, žingsnelis į ap leistą
pusę, bet tik žingsnelis. 

Visos mi rusiojo dorybės, kartais
su nuo šimčiais, lieka aprašytos, o tie
ap ra šy mai sandėliuojami archyvu-
ose. Jei tikrai doro žmogaus būta, po
kurio laiko kam nors gali kilti mintis
tokį pasiūlyti Bažnyčios palaiminto-
jo titului. Katalikų Bažnyčia su toki-
ais titulais nesiskubina. Nors būna

išimčių kaip Popiežiaus Pijaus XII,
Jono Pau liaus II, motinėlės Teresos
atvejais, paprastai turi praeiti bent 50
metų nuo galimo kandidato mirties,
kol Baž nyčia tokiais siūlymais susi-
domės. Gal norima pamatyti, kiek to
asmens pagarbos kultas išlieka po to,
kai išmirė jį ar ją asmeniškai pažino-
ję. 

Pradėjus tyrinėti kandidato gy -
ve ni mą, gyvų liudininkų nebėra, rei -
kia ieškoti rašytinių šaltinių. Jais ga -
li būti paties kandidato raštai bei
apie jį rašyti nekrologai. Atsi minki -
me, kad nekrologuose visada rašoma
tik labai teigiamai. Per paskutinius
me tus žmonai ne kartą rodžiau kai
kuriuos nekrologus, gal pašaipiai sa -
kydamas, kad susilaukėme dar vieno
šventojo ar šventosios. Manęs neįti-
ki na jos kategoriškas teigimas, kad
jo kiu būdu taip nėra, nes ji tuos žmo -
nes pažinojusi. Gal ir jos teisybė, bet
tos dvejonės niekur neužrašytos ir
nepaskelbtos. Istorikams lieka tik
mirusį šlovinančią medžiagą po šim -
to metų surasti ir tinkamai įfor minti.
Tiesa, dar reikia bent dviejų patvir-
tintų stebuklų, bet kai kuriais atve-
jais užtenka ir vieno.

Neseniai mirė garbingas profeso-
rius. Viename jo mirties pranešime
teigta, kad jis baigė Eichstatt lietuvių

gimnaziją. Tą gimnaziją teko lankyti
ir man, bet jo neatsimenu. Su siradau
storą knygą, redaguotą mano buvu-
sio mokytojo Vincento Liulevi čiaus,
,,Lietuvių švietimas Vokietijo je”. Ten
sutelkta labai daug informacijos apie
pokario lietuvių švietimą Vo kietijoje.
Pateikti visų Eichstatt gimnazijos
abiturientų vardai ir pavar dės, bet
mirusio profesoriaus pavar dės ten
nebuvo. Kitame mirties pra ne šime
sakyta, kad jis buvo baigęs In golstadt
lietuvių gimnaziją. Knygoje kruopš-
čiai aprašyta tik tos vietovės progim-
nazija. Iš pradžių apie gimnaz iją nie-
ko neradau. Nepasiduo da mas, paga-
liau suradau redaktoriaus pasta bą,
kad Ingolstadt progimnazija vėliau
tapo  gimnazija, bet apie jos veiklą
žinių nebuvo gauta. Čia tik vienas ne -
reikšmingas pavyzdys, nevertas to li -
mesnių svarstymų. Praeityje esu at -
kreipęs dėmesį į pasitaikusius netik-
slumus vieno ar kito asmens biogra -
fi nėse apybraižose. Tokiais atvejais iš
kitų su laukiu tos pačios reakcijos –
patikslinimais aš menkinąs mirusių -
jų šviesią atmintį.

Kovo 14 d. sukako 25 metai nuo
mano motinos Ro žės Kriaučiūnienės
mirties. Jos 100 gimtadienio proga
,,Lietuvių balsas”, leistas Čikagoje,
per šešiolika numerių išspausdino
jos dienoraštį, ra šytą karo metu
1944–1945 metais (,,Lietuvių balsas”,
2005. 09. 27 – 2006. 04. 25). Vėliau dalį
to dienoraščio, iš versto į anglų kalbą,
išspausdino žurnalas ,,Lituanus”,
56:4 (2010). Tai pa miniu ne tik iš pa-
garbos jos atmini mui, bet ir kaip pas-
katą kitiems, vis dar galvojantiems
ką nors apie savo gyvenimą parašyti
ir tai palikti savo      Nukelta į 15 psl.
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,,Apie mirusius – arba gerai,
arba nieko”, bet kaip ilgai?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Vasario 16-osios minėjimai, lietuvių menininkų paroda
Gražiai praleista Valentino diena

Pirmą kartą Valentino diena Lie -
tuvių klube buvo paminėta sekma-
die nį, vasario mėn. 13 d. Salė buvo gra-
 žiai papuošta, ant stalų – po šampano
butelį, o maistas išvežiotas po  stalus,
taigi nereikėjo stovėti eilėje. Gražią
programą atliko ,,Ritmo’’ šokėjai.
Jiems ir jų vadovams Rimai ir Aure-
lijui Kilbaus kams priklauso nuoširdi
Klubo valdybos ir žiūrovų padėka.

,,Bangos” Vasario 16-osios 
minėjimas-koncertas

Šeštadienį, vasario mėn. 19 d.,
Lie tuvių klube buvo suruoštas Va sa-
rio 16-sios minėjimas-koncertas. Mi-
nėjimą pradėjo ,,Bangos’’ pirmi nin -
kė Ramutė Krikščikienė, skambėjo
Amerikos bei Lietuvos himnai. Ne-
priklausomybės aktą perskaitė S.
Maksvytis. Paskaitą apie Nepriklau -
somybės pradžią skaitė Lietuvių klu -
bo Kultūros būrelio pirmininkė An -
gelė Karnienė

Ji priminė, kaip per 120 metų
rusų caro vergiją nešusioje Lietuvos
teritorijoje okupacinės kariuomenės
užspausta mažutė lietuvių tauta, ne-
pamiršusi istorijos, kalbos, tradicijų,
nepranykusi iš pasaulio tautų rato ir
pajutusi pasaulyje naujai sušvitusią,
pripažintą tautų apsisprendimo tei-
sę, išdrįso pasiskelbti ne priklauso-
ma. Išdrįso pasakyti pa sauliui, kad
mes, lietuviai, norime atsikratyti
svetimųjų jungo ir patys norime kur-
ti savo tautos ateitį, tvarkyti savo val-
stybės reikalus. Šis drąsus tautos
valios pareiškimas – Ne priklausomy-
bės aktas – buvo iš spaus dintas ,,Lie-
tuvos aido’’ 27-tame numeryje vasa-
rio mėn. 19 d. ir p askleistas po visą

Lietuvos teritoriją.
Malonu, kad buvusi mūsų klubo

narė Jadvyga Chadauskaitė, vėliau
tapusi Tūbeliene, tuo metu dar visai
jauna mergaitė, gavusi iš Tarybos tą
svarbų dokumentą, naktį besislaps-
tydama Vilniaus gatvėmis ir kie-
mais, praėjo pro sargybas ir perdavė
dokumentą atitinkamiems asme-
nims, ku rie jį išvežė už Lietuvos sie-
nų ir pa skelbė lietuvių tautos apsi-
sprendimą visam pasauliui.

Savo šeimos raštuose, sakė A.
Karnienė, turiu vieno iš Lietuvos
laisvės kovų dalyvio, ka rininko, jau-
niems savanoriams va dovavusio, vė-
liau tapusio generolu, Stasio Zaskevi-
čiaus pasakytą kalbą 1919 metų va-
sario 16-ąją, švenčiant pirmąją Ne-
priklausomybės sukaktį. Cituoju:
,,Ėjo jie basi, menkai gink luoti, dar
menkiau nusimaną kautynėse – ne
tik šalti, ne tik alkti, ne tik vargti, bet
ir... mirti.’’

Vasario 16-sios dvasia tevienija
mus visus, nesvarbu kur begyventu-
me. Tegul ta dvasia išlieka gyva mu-
myse. Tegul mažos valstybės išdi dus
Nepriklausomybės jausmas būna
perduodamas iš kartos į kartą, tegul
įgalina mus stiprinti meilę Lietuvai,
perduoti jaunajai kartai mūsų šalies
istoriją, kalbą, kultūrą ir tradicijas, –
palinkėjimais savo kalbą užbaigė A.
Karnienė.

,,Bangos’’ pirmininkė R. Krikšči -
kienė padėkojo A. Karnienei už gra -
žią kalbą. Po vaišių koncertavo Arvy -
das Vilčinskas, lydimas skaidrių, dirb-
tinio sniego, rūko, lazerių ir šviesų. 

Nepriklausomybės minėjimas
Lietuvių klube

Sekmadienį, vasario mėn. 20 d., į

Surengtos paskaitos apie Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą ir istorinę atmintį

Bendromis penkių Kanados Lie-
tuvių Bendruomenių apylinkių ir
Lietuvos Respublikos ambasados Ka-
nadoje pastangomis surengtas pas-
kaitų ciklas, skirtas Nepriklausomy-
bės atkūrimo iššūkiams ir istorinės
atminties klausimams apžvelgti, ku-
ris baigėsi vasario 28 dieną.

Hamilton, Montreal, Ottawa,
Toronto ir Wasaga Lietuvių Bend-
ruomenių Vasario 16-osios minėji-
muose dalyvavo svečiai iš Lietuvos –
,,Žinių radijo” politikos apžvalginin-
kas Vidmantas Valiušaitis ir filmų
režisierius Algis Kuzmickas.

V. Valiušaitis apžvelgė pastarų-
jų dvidešimties metų šalies politi-
nę ir ekonominę raidą, A. Kuzmic-
kas supažindino bendruomenės ats-
tovus su istorinės atminties projek-
tu, viešosios įstaigos „E2K” rengia-
mu šviečiamuoju filmu „Pavergtųjų
sukilimas”, skiriamu 1941 metų bir-
želio įvykių septyniasdešimtme-
čiui.

Penkių renginių ciklas sureng-
tas, minint Nepriklausomybės atkū-
rimo dieną bei Laisvės gynimo ir
didžiųjų netekčių atminimo metus.

URM infoPaskaitų dalyviai; ketvirta iš dešinės LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė.

lietuviškas pamaldas Šv. Vardo baž -
ny čioje Gulfport susirinko nemažai
žmonių. Šv. Mišias laikė kan. Ber -
nardas Talaišis, jam asistavo kun. dr.
Matas Čyvas ir buvęs Toronto Pri -
sikėlimo bažnyčios klebonas kun.
Augustinas Simanavičius, OFM.
Gra žiai giedojo bažnyčios giesmi-
ninkai. Po šv. Mišių 2:30 val. p. p.
Lietuvių klubo patalpose vyko
Lietuvos Nepri klausomybės minėji-
mas ir pietūs. Buvo sugiedoti Ame-
rikos ir Lietuvos himnai, V. Na-
vickas perskaitė Nepri klausomybės
aktą. Klubo pirmininkė Vida Mei-
luvienė pakvietė Lietuvos Respub-
likos garbės konsulą Algi mantą Kar-
navičių. Jis paminėjo tuos laikus,
kada susidariusi iš 20 asmenų Lie-
tuvos taryba 1918 metų vasario mėn.
16 d. paskelbė Lietuvos Nepri klau-
somybę. Jis sakė, kad nors ir sveti-
moje šalyje gyvename, mes visi esa-
me ir būsime lietuviais.

Po pietų Mečio Šilkaičio ir Zig-
mo Radvilos pastangomis buvo paro-
dytas filmas, kaip Lietuvos gyvento-
jai šventė Vasario 16-ąją. Salėje esan-
tys žmonės džiaugėsi, matydami žy-
giuojančius Lietuvos karius ir
žmones, dainuojančius dainas.

Florida lietuvių dailininkų 
paroda

Vasario mėn. 19 d., šetadienį, ir
20 d., sekmadienį, Lietuvių klubo pa -
talpose, mažojoje salėje, buvo sureng-
ta lietuvių dailininkų paroda. Paro-
doje dalyvavo Irena Kirvelienė, Edita
Klin kel (fotografė), Jūratė Navic kie-
nė, Rasa Kay, Juozas Saldaitis ir Lo-
reta ir Valdas Antanas Petraičiai.
Gražūs jų nutapyti paveikslai ir fo-
tografijos gražiai papildė Arvydo

Vilčinsko atliekamą programą klubo
didžiojoje salėje.

Atsisveikiname su 
Klubo nariais

Prima Salomėja Vaškelienė,
Lietuvių klubo narė, sulaukusi 87
metų amžiaus, po sunkios vėžio ligos
mirė š. m. sausio mėn. 30 d.

Prima gimė 1923 metais vasario
mėn. 8 d. Staciškėse, Seirijų valsčiu-
je, Alytaus apskrityje, miškininko ir
farmakologės šeimoje. Mokėsi Aly -
taus ir Rokiškio gimnazijose. 1941 m.
rudenį įstojo į Vilniaus universitetą
studijuoti odontologiją. Artėjant
frontui, atsidūrė Vokietijoje. Po pri -
verstinio mobilizavimo darbui su
kariuomenės gydytoju tik 1944 m.
įstojo tęsti studijų į Hamburgo, vė -
liau – Gottingeno universitetą, kur
1949 metais gavo dantų gydytojos
diplomą. Vokietijoje ji ištekėjo už
lituanisto Alekso Vaškelio.

1985 m. Prima išėjo į ankstyvą pen-
siją, ir abu su vyru persikėlė gyventi
į Florida. Kurį laiką ji dirbo citologe
Tampa mieste. Vyrui mirus, dar 14
metų gyveno Florida, talkino klubo
biuletenio ,,Lietuvių ži nios”  leidybo-
je .

Primos palaikai atgulė Čikagos
kapinėse, greta jos vyro. Nuliūdę liko
duktė Danutė, žentas Ric, giminės
Lietuvoje ir Ame rikoje.

Michelevičius Ona H., sulauku -
si 91 metų, mirė savo namuose va sa-
rio mėn. 20 d. Nuliūdę pasiliko sūnus
Ray Dauksa ir anūkai Anna Caro-
lina, Amethyst ir Renata. 

,,St. Petersburg Lietuvių žinios’’,
2011 m. vasaris
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Jau kuris laikas sklando gandai
apie „Seklyčios”, esančios Mar-
quette Park, uždarymą. Kad to-

kiuose ganduose yra dalis teisybės,
patvirtino „Draugo” redakcijoje apsi-
lankęs, šiuo metu JAV LB tarybos
pirmininko ir Socialinių reikalų ta-
rybos vicepirmininko pareigas ei-
nantis Juozas Polikaitis. Pasak jo,
restorano uždarymo grėsmė jau eg-
zistavo, 2003 m. lapkričio mėn., jam
ėmus eiti JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirmininko pareigas.

Sutikęs papasakoti apie restora-
no ,,Seklyčia” dabartinę padėtį, J.
Polikaitis atkreipė dėmesį į lietuviš-
koje visuomenėje esantį klaidingą
supratimą, kai ,,Seklyčia” neretai
sutapatinama su Vyresniųjų lietuvių
centru (toliau – Centras), kur įsikū-
ręs restoranas. Centras yra JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pastatas,
kuriame šiuo metu yra Socialinių
reikalų tarybos raštinė, Socialinių
patarnavimų raštinė, bibliotekėlė,
restoranas ,,Seklyčia” su patogia ir
erdvia sale, kur vyresniesiems lietu-
viams ruošiamos trečiadienių popie-
tės. Centre taip pat įsikūrė ,,Lietu-
vos našlaičių globos” ir ,,Lietuvos
vaikų vilties” komitetai, laikraščio
,,Dirva” redakcija, Lietuvos parti-
zanų globos fondas, Marquette Park
specialios apsaugos raštinė, ,,Paguo-
dos telefono” psichologinės pagalbos
centrinė, leidžiamas žurnalas ,,Pen-
sininkas”, prieš kurį laiką ten veikė
ir lietuviškos radijo programos stu-
dija ,,Margutis II”. ,,Todėl žmonės, –
sako J. Polikaitis, – mano, kad kalba-

ma ne apie restorano, bet apie viso
Centro uždarymą.” 

Jis nori paneigti gandus, jog
jeigu ateityje restoranas ir bus už-
darytas, užsidarys ir pats Centras.
Centras ir jame veikiančios įstaigos,
redakcijos ir kita ir toliau tęs savo
veiklą. Bus stengiamasi išlaikyti ir
trečiadienio popietes, kurios yra ne
tik svarbios, bet ir būtinos. Pasak J.
Polikaičio, šios popietės yra bene
vienintelė galimybė Marquette Park
likusiems gyventi vyresniojo am-
žiaus lietuviams susieiti paben-
drauti, susitikti su draugais, sužinoti
naujienas, pavalgyti.

Restoranas ,,Seklyčia” savo duris
atvėrė prieš daugiau nei tris dešimt-
mečius. Kadangi tais laikais Mar-
quette Park rajone gyveno daug lietu-
vių, restoranui lankytojų netrūko. O
jo pelnas buvo naudojamas paremti
viso Centro veiklą. Laikui bėgant
lankytojų, o tuo pačiu ir pajamų ma-
žėjo, ir ,,Seklyčia” jau nepajėgė pa-
remti Centro. Todėl pradėta ieškoti
įvairių paramos šaltinių. Tai Lietu-
vių Fondo (LF) parama, valstybinė ir
federalinė parama, lietuvių visuo-
menės aukos. Kurį laiką Centras lėšų
gaudavo iš federalinės valdžios. Jos
buvo skirtos naujų lietuvių imigran-
tų, atvykusių po 1990-ųjų, paramai.
,,Tačiau, – sako J. Polikaitis, – dide-
liam naujų imigrantų skaičiui išsi-
krausčius gyventi į priemiesčius, ši
parama buvo nutraukta, mat ji buvo
skirta tik Čikagos miesto ribose gy-
venantiems gyventojams.” Pasak JAV
LB Socialinių reikalų tarybos vice-
pirmininko, praradus šį paramos
šaltinį prasidėjo ,,Seklyčios” finan-

DALIA CIDZIKAITĖ

Kai kam nors iš ,,mūsų” pasiseka

Grėsmė uždaryti restoraną ,,Seklyčia“ yra tikra
Pokalbis�su�JAV�LB�tarybos�pirmininku,�JAV�LB�Socialinių�reikalų�tarybos�vicepirmininku�J.�Polikaičiu

Daiva Markelis ,,White Field,
Black Sheep: A Lithuanian-American
Life” (,,University of  Chicago Press”,
2010)

Žinia apie Daivos Markelytės
knygos išleidimą pasklido anksti, ir
aš nekantriai laukiau ją įsigyti ir
perskaityti. Man visada būna labai
smagu, kai kam nors iš ,,mūsų”
pasiseka. Juk mūsų tiek nedaug – tik
3 milijonai. Kai tik knygą buvo įma-
noma įsigyti, nusipirkau ją iš Ama-
zon.com ir perskaičiau vieną savait-
galį per kelias valandas. Skaitydama

negalėjau tikėti – lyg žiūrėčiau į vei-
drodį. Žinoma, mano ir Daivos gy-
venimų detalės skiriasi, bet knygoje
vyraujanti nuotaika ir dvasia man
buvo labai pažįstama.

Tai mūsų vaikystės lietuviškas
gyvenimas – namai, šeštadieninė li-
tuanistinė mokykla, skautų stovykla,
mokytojai, vienuolės ir net Meškiu-
kas Rudnosiukas. Tai lietuvių kalbos
– dažnai mūsų pirmosios, tėvų gimto-
sios, pažinimas. Tai lietuviško gyve-
nimo su amerikietiška aplinka susi-
kirtimas. Ji mūsų tėvams buvo sveti-
ma, bet mus viliojo savo kerais – bliz-
gumu, komerciškumu, gajumu.

Apie Daivos knygą girdėjau  įvai-
riausių atsiliepimų – ir gerų, ir
abejingų. Ėmus giliau galvoti apie jos
knygą, pirmiausia pagalvojau apie
žodį ,,memuarai”. Kilęs iš lotynų kal-
bos memoria reiškia atminimą. Li-
teratūroje – tai praeities įvykių už-
rašai, atsiminimai, autoriaus asme-
ninių išgyvenimų atpasakojimas,
autobiografinis kūrinys. Šis žanras
šiuo metu yra labai populiarus.
Visuomet mėgau skaityti, ypač mo-
terų memuarus ir biografijas apie
tokias žymias moteris kaip Margaret
Mead ar Eleanor Roosevelt. Man
gyvenant Austrijoje, ypač įdomu
buvo skaityti apie karalienę Maria
Teresa, o Lietuvoje – apie Žemaitę,
Nijolę Sadūnaitę, Kazimierą Pruns-
kienę. Ir – apie Julia Child, Edita
Piaf. Su įdomumu skaičiau Kanados
lietuvės Irene Guilford romaną ,,The
Embrace” .

RASA AVIŽIENIS

“I read this wonderful memoir in one sitting, 
feeling simultaneously the grit of Chicago, the 
melancholy of immigrant displacement, and the 
joy and confusion of childhood and youth re-
membered. Markelis has a great eye for detail, 
and she brings the past to life without roman-
ticizing it. One part Stuart Dybek, one part 
Czeslaw Milosz, and one part Gilligan’s Island, 
White Field, Black Sheep is a life story from a 
neighborhood that hasn’t been seen in Ameri-
can literature since Upton Sinclair depicted its 
rougher ancestor in 	e Jungle.”

Antanas Sileika

CLOTH $22.50
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Kodėl skaitome memuarus?
Žmogus natūraliai yra smalsi būty-
bė. Augant pokario išeivių telki-
niuose, vienas kitą pažinojome.
Daivos knygoje atradau daugybę
pažįstamų vardų ir veikėjų. Mes
skaitome atsiminimus, nes ieškome
bendrumų, panašumų su kitais savo
žmogiškoje kelionėje šioje žemėje.
Kai kada randame, kai kada ne, nes
esame kaip snaigės – nėra dviejų
vienodų.

Daivos knyga patiko, nes ji pa-
rašyta su meile. Daug kas, ypač pir-
moje dalyje, atpasakota taip, lyg vai-
ko akimis buvo žiūrėta ir matyta, bet
tuo pačiu perleista per suaugusio
žmogaus žvilgsnį ir suaugusio žmo-
gaus protu suvokta. Ypač mane jaudi-
no knygoje aprašyti santykiai su
mama. Juk moters gyvenime – tai
dažnai patys giliausi ir sudėtingiausi
santykiai. Taip pat įspūdį padarė
santykiai su tėvu ir tėvo laiškai su-
augusiai dukrai, gyvenusiai toli nuo
namų. 

Patiko, kad knyga parašyta su
humoru ir truputį ironiškai. Mano
kabinete kabo paveikslėlis su užrašu
,,Laimingi esame mes, kurie moka-
me juoktis iš savęs, nes mums niekad
nepritruks kuo pasilinksminti.” Dai-
vos aprašyti įvairūs reiškiniai ir
atvejai sukėlė šypseną ir net garsų
juoką, ypač vaikiškos išdaigos ir su
dvikalbiškumu  susiję nesusiprati-
mai.

Patiko, kad knyga parašyta atvi-
rai, nuoširdžiai, galima net sakyti

skausmingai atvirai. Ji nepadailinta,
joje nebandyta slėpti ar pasislėpti.
Parašyta taip, kaip buvo. Skaitant
knygą apie tai, koks iš tikrųjų yra
gyvenimas, smelkiasi gerai pažįsta-
mas liūdesys, kuris kyla iš istorinių
praradimų – namų, tėviškės, tėvynės,
artimųjų. Gal todėl mus, jau čia
gimusius, tuos praradimus paveldė-
jusius, taip viliojo amerikietiška ap-
linka. Ten buvo lengviau, papras-
čiau, spalvingiau ir linksmiau.

Galiausiai patiko, kad knyga
parašyta kritiškai žiūrint į lietu-
višką-amerikietišką gyvenimą. Pa-
liesti rimti dalykai, kurie dažnai
nutylimi: alkoholizmas ir paplitęs
alkoholio vartojimas lietuvių ben-
druomenėje; psichinės sveikatos su-
trikimai; sudėtingi lietuvių žydų-
santykiai; konfliktai dėl ryšių su
okupuota Lietuva; rasiniai konfliktai
bei universalus ir bendražmogiškas
kartų nesusikalbėjimas. 

Tai yra Daivos atminimas, jos
memoria. Kai kas sakys, kad taip
nebuvo. Aš atsakyčiau, kad taip buvo
Daivos gyvenime. Todėl man skaitant
jos knygą buvo lygu žiūrėti į veidro-
dį. Ir, galvoju, jog daug kas iš mano
kartos prisipažintų, kad ir jiems
panašiai buvo. Tik tikrai suvokę, iš
kur ateiname ir koks mūsų kiek-
vieno nueitas kelias, galime sąmo-
ningai žengti į ateitį.

Pasidomėjau ,,University of  Chi-
cago Press” leidykla, išleidusia šią
Daivos  knygą. Leidykla yra viena se-
niausių                       Nukelta į 15 psl.

siniai sunkumai. Lietuvių dosnumo,
jų aukų dėka Centras ir restoranas
veikė ir toliau, nors kas metai darėsi
vis sunkiau. 

Daug metų Centrą remia LF, bet,
užgriuvus finansinei krizei, Fondo
parama gerokai sumažėjo. ,,Anks-
čiau, – pastebėjo J. Polikaitis – LF pa-
remdavo 10,000–15,000 dol., o pasku-
tiniais metais ši suma sumažėjo iki
5,000 dol.” Tad,  J. Polikaičio teigimu,
,,nesvarbu, ką darome, vis tiek esame
minuse”.

Sumažėjus Marquette Park apy-
linkėje gyvenančių lietuvių skaičiui,
naujų lietuvių imigrantų sociali-
niams poreikiams, tikinčiųjų Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
šv. Mišiose, sumažėjo ir restorano
,,Seklyčia” lankytojų skaičius ir jo
pajamos. Ypač blogai buvo šią žiemą
– neretai šiokiomis dienomis apsi-
lankydavo vos keletas žmonių, prisi-
mena J. Polikaitis. 

Po 26 metų  darbo Socialinės tar-
nybos raštinėje, atšventusi 80-tąjį
gimtadienį, į užtarnautą poilsį išėjo
Birutė Podienė. ,,Išeidama į pensiją
Podienė sakė, jog naujai atvykusieji
pradėjo patys ieškotis pagalbos,
kreiptis į draugus, o ir vyresniųjų ge-
rokai sumažėjo”, – sakė J. Polikaitis.
Šiuo metu jos darbus atlieka JAV LB
Socialinių reikalų tarybos raštinėje
dirbanti Danguolė Ilginytė, o reika-
lui esant, padeda savanoriai talkinin-
kai.

Padėties nepakeitė ir prieš keletą
metų restorane atliktas kapitalinis
remontas, po metų atnaujinta prie
restorano esanti, mažiems poky-
liams skirta salė. Nors iš pradžių

lankytojų pastebimai pagausėjo, po
pusmečio jų skaičius ir vėl pradėjo
kristi. Prie ,,Seklyčios” prasto lanko-
mumo prisidėjo ir nesutarimai tarp
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje. Pasak J. Polikaičio, parapijie-
čių, ypač naujųjų imigrantų pasi-
traukimą iš parapijos ir iš rajono bu-
vo galima pajusti ir ,,Seklyčioje”,
ypač savaitgaliais. 

J. Polikaitis neslepia, jog resto-
raną galvota jau anksčiau uždaryti,
bet paaiškėjus, kad keisis Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos kle-
bonas, nuspręsta palaukti. Parapijos
administratoriumi praėjusių metų
birželį tapus kun. Jauniui Kelpšui,
parapijos gyvenimas iš tiesų pagy-
vėjo, kartu padidėjo ir ,,Seklyčios”
pajamos. Bet tai truko neilgai. Pa-
rapijai pradėjus pietus ruošti savo
salėje, ,,Seklyčios” pajamos ir vėl
pradėjo mažėti. ,,Tad jeigu yra pa-
sirinkimas, ką išlaikyti: parapiją ar
‘Seklyčią’, – sako J. Polikaitis, – be
abejo, parapija yra svarbiau.” 

Kaip bežiūrėtum, vienintelė ir
galutinė priežastis, kodėl restoranas
greičiausiai bus uždarytas, yra fi-
nansinė. Pasak J. Polikaičio, šiuo me-
tu padėtis yra tokia, kad jau neišgali-
ma padengti restorano išlaidų. ,,Ne-
norime uždaryti ‘Seklyčios’, bet jeigu
nėra klientų, nėra pajamų, nieko čia
nepadarysi – priėjome liepto galą”, –
sako jis. Vis dėlto sprendimas dėl už-
darymo atidėtas iki š. m. balandžio
mėnesio pabaigos, vis dar tikintis,
jog po žiemos šalčių su pavasario
saulute sugrįš ir restorano lankyto-
jai ir „Seklyčios” uždarymo pavyks
išvengti. 
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Pasitinkant knygą ,,Vydūno Fondui – 55”

Laikui bėgant, organizacijai ar
fondui, kaip ir kiekvienai šei-
mai, ten ka patirti ne vien tik

džiaugsmo, bet ir liūdesio akimirkas.
2011 m. vasario 27 d. Vydūno fondo
(VF) tarybos pirmininko fil. Leono
Maskaliū no sušauktame posėdyje su
giliu liū desiu prisiminėme neseniai
iš mūsų  būrio Amžinybėn išėjusį
ilgametį tarybos narį a. a. Eugenijų
Vilką ir pa  sitikome beveik ketverius
metus ruoštą knygą ,,Vydūno Fondui
– 55”. 

Puošnus leidinys yra dedikuotas
fil. Vytautui Mikūnui, kuris buvo VF
širdis ir siela. Ilgai lauktos knygos
pristatymas visuomenei numatytas
už kelių mėnesių. Knygoje atsispindi
VF  įsteigimo pradžia 1952 m. ir lig-
šiolinė veikla Amerikoje ir Lietuvoje.
Ją sudaro spaudoje pasirodžiusių
įvairių autorių rašiniai ir straips-
niai, daug nuotraukų ir VF išleistų
spalvotų Ka lėdinių atvirukų rinki-

nių pavyzdžiai. Knygos redaktorė –
Danutė Bindo kienė. Spausdino ,,Del-
phi Graphics” spaustuvė.

Besidžiaugiant pasirodžiusiu
nau   ju leidiniu, tenka apgailestauti,
kad dėl finansinių priežasčių VF
taryba nutarė sustabdyti iki šiol
vykusius visus Broniaus Makausko
knygos ,,Lietuvos istorija” darbus.

VF valdybos pirmininkas fil.
Gintaras Plačas šiuo metu rūpinasi
VF tinklalapio ir vietovių ryšininkų
tinklalapio praplėtimu. Nuo pat VF
įsisteigimo buvo renka mos aukos sti-
pendijoms platinant Ka lėdinius atvi-
rukus. VF valdyba kviečia dailinin-
kus ir fotografus  teikti savo projek-
tus iki š. m. gegužės 1 d. Tinkamiausi
projektai bus atren kami ir premijuo-
jami balsavimo bū du. Numatyta skir-
ti 4 premijas po 100 dol. ir 4 premijas
po 50 dol. Balsuoti ga lės valdybos na-
riai, rėmėjai ir Fon do tinklalapio lan-
kytojai.

Ligi šiol VF yra įsteigęs šiuos
kas metinius konkursus: Kęstučio ir

Vydūno fondo valdyba (iš k. į d.): Leopoldas von Braun, reikalų vedėjas, Jūratė Variako-
jienė, vicepirmininkė, Gintaras Plačas, pirmininkas, Vida Brazaitytė, sekretorė, dr. Arū-
nas Draugelis, iždininkas.

fil. RITONĖ RUDAITIENĖ

Vydūno fondo taryba. Pirmoje eilėje sėdi: Gintaras Plačas, VF valdybos pirmininkas,
Leonas Maskaliūnas, VF tarybos pirmininkas, dr. Romas Viskanta, VF tarybos vice-
pirmininkas; antroje eilėje stovi tarybos nariai: Aldona Meiluvienė, Jūratė Variakojienė,
Vytenis Kirvelaitis, Akademinio skautų sąjūdžio valdybos pirmininkas, Milita Laurai-
tienė, Jonas Variakojis, Ritonė Rudaitienė, Zita Rahbar, Gina Mačiulienė ir Renata Sta-
niškienė. Nuotraukoje trūksta tarybos narių: Danguolės Belskienės, Leopoldo von
Braun, Ramunės Papartienės.

a. a. Erikos Sidabrų konkursą Lie tu-
vos studentams, prelato ps. J. Pruns -
kio vardo ir stovyklinių raši nių, nuo-
traukų ir montažų konkursą Akade-
minio skautų sąjūdžio (ASS) ir Lie-
tuvių skautų sąjungos (LSS) studen-
tams. Pereitais metais įsteigtas
,,Skautų aido” rašinių, nuotraukų ir
mon tažų konkursas buvo sėkmingas.
VF postovyklinį ,,Skautų aido” nu -
merį parėmė 2,400 dol. auka.

Valdybos pirmininkas pranešė,
kad jau atnaujintos stipendijų sutar-
tys su Lietuvos universitetais.  Moks -
lo premijos Lietuvos studentams yra
teikiamos ASS garbės narių vardais:
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės, prof.
Ig no Končiaus, prof. Stepono Kolu -
pailos, Sofijos Čiurlionienės, Bro -
niaus Kviklio; stipendijos įsteigtos
asmeninių fondų  – Leono Maskaliū -
no, Birutės Ciplijauskaitės, Juozo
Ciplijausko, Jono Dainausko, Ed -

mun do Korzono, Juozo Milvydo ir kt.
Stipendijos, įsteigtos ASS ir LSS na-
riams, yra: fil. Gražinos Musteikytės,
fil. Vytauto Mikūno ir Eugenijaus
Vil ko. Studijuojantis jaunimas yra
skatinamas dalyvauti gaunant 2011
metų stipendijas.

Per ateinančius ketverius metus
yra planuojama suvienodinti Lietu -
voje ir užsienyje studijuojantiems
LSS nariams skirtų stipendijų skai -
čių. Nuo šių metų bus skiriama
14,000 dol. LSS studijuojantiems na-
riams (po 1,000 dol. asmeniui). Kas-
met LSS stipendijos bus didinamos
po 4,000 dol. metams, pervedant iš Lie-
tuvos sti pendijų fondo, kol Lietuvoje
ir už sienyje studijuojantiems teikia-
mų sti pendijų dydis susilygins.

Informaciją apie VF stipendijas,
paskolas, konkursus galima rasti VF
tinklalapyje www.vydunofondas.net.

VYDŪNO FONDAS
kviečia visus į

,,VYDŪNO FONDUI – 55“
knygos pristatymą

sekmadienį, 
balandžio 3 dieną, 

12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre,

Lemont

Programoje:�
meninė�dalis,�

paroda,�
vaišės

,,Sietuvos” draugovės sesės 
balandžio 8 d., penktadienį, 7 val. vakare 

Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dailės muziejuje rengia
Rūtos Šepetytės knygos ,,Between Shades of Gray” 

sutiktuves. Sutiktuvėse dalyvaus knygos autorė. 
Tel. pasiteirauti (708) 567-9611

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius kviečia:
2011 m. balandžio mėn. 15 d., penktadienį, 7 val. v. 

Pasaulio lietuvių centre, posėdžių kambaryje, 
vyks priešvelykinis susikaupimas. 

Daugiau informacijos gausite paskambinę 
fil. Jolandai tel. (630) 257-2558.

2011m. spalio mėn 14–16 d. 
Carmelite Spiritual Center (Darien, IL) 

vyks Akademinio skautų sąjūdžio metinė šventė 
ir Studijų dienos. 

Daugiau informacijos pas fil. Viliją tel. (708) 567-9611.
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Kovo 5 d. Čikagoje sniguria vo,
pūtė kaulus veriantis vėjas, nors ka -
lendorius šaukė apie atėjusį pava sa -
rio mėnesį. Tokiu oru, sakoma, net
šeimininkas šuns į lauką nevaro. O
štai Jaunimo centras, kur įsikūrusi
Čikagos lituanistinė mo kyk la, nuo
pat ryto kvepėjo blynais ir saldumy-
nais. Prie durų visus atei nančius
pasitiko  smagi  liaudiška mu zika, iš
rankų likimą buriančios čigonės ir
tvarkytojos su savo ma žaisiais padė -
jėjais, pagal senas Užgavėnių tradici-
jas šluojantys žiemą iš kiemo. Atei -
nančiųjų prašė blynų, gardu mynų, o
jei tokių negavo – patys do vanojo ge -
rą nuotaiką ir užkrėtė ja ir vai ku -
čius, ir tėvelius.

Mažieji buvo pasipuošę kaukė -
mis, persirengę įvairiausiais kostiu-
mais. Kartu su mokytojais jie pagal
seną Užgavėnių paprotį suruošė per-
sirengėlių vaikštynes – vaikščiojo po
klases, buvo vaišinami ir patys vaiši-
no kitus.

Mokyklos salė, papuošta žiemos
ir artėjančio pavasario simboliais,
sukvietė mažuosius kartu su tėve -
liais varyti čikagietiškos žiemos iš
mūsų kiemų ir širdžių. Mokytojų
pakviesti visi sustojo į ratelį ir prade-
jo kelti rudanosę meškutę iš ilgo
žiemos miego. Vaikai ją kėlė iš visų
jėgų – dainavo, šoko. Pagaliau pabu -

dusi meš kutė supažindino visus su
Ka napiniu ir Lašininiu. Prieš pag -
rindinę šių išdaigininkų kovą, visi
pasigėrėjo mokytojų-čigonėlių links -
mu šokiu, patys pašoko, o tada ir ko -
voti Kanapiniui padėjo. Turbūt, vi -
siems suprantama, kas laimėjo! Tad
išlydėjo visi vaikai seną žiemos dva -
sią, kuri atrodė liūdna ir nusiminusi,
bet niekas jos negailėjo, mat visi
labai jau buvo pasiilgę saulytės, šilu-
mos ir ryškių spalvų.

Po įspūdingo žiemos išvarymo
vaikučiai dalyvavo tėvelių suaukotų
žaislų mugėje – už ,,tikrus” pinigė -
lius vaikai įsigijo naujų žaislų, sma-
giai derėjosi. Salė šurmuliavo tarsi
tikras miesto turgus.

O po to visi valgėme! Ir kaip ne -
valgysi paskutinį kartą prieš Gavė -
nią, kai tokių skanių blynų, sau-
sainių ir visokių kitokių gardumynų
mamytės ,,kalnus” prikepė! Mokyk -
los tėvų komitetas, kaip ir kiekvie -
nais metais, pavaišino visus spurgo -
mis – kam su uogiene, o kam su gera
nuotaika teko. Tad namo grįžo ne
pavargę pirmokai, ne pikti trečiokai,
o žiemos palydų nugalėtojai ir pa -
vasario šaukliai.

Dabar jau tikrai pavasaris čia
pat! O paskui jį ir Velykos atriedės.

Audronė Sidaugienė

New York Maironio lituanisti-
nėje mokykloje kultūrinių ir
meninių renginių, ugdančių

lietuvaičių inte lektą ir dvasinę kul-
tūrą, netrūksta. 

Vasario mėnesį po pamokų mai -
roniečiai maloniai sutiko Oną Puč ko -
riūtę – profesionalią lėlių teatro ak -
torę, kuri į mūsų mokyklą atvežė pui-
kų lėlių teatro spektaklį-mono logą
,,Undinėlė”. O. Pučkoriūtė, nuo 1999
metų gyvenanti Cleveland, OH, atvy-
ko į New York parodyti vaikams
,,plokščiąsias marionetes”, už kurių
slypi sumirgantis paslaptingas še šė -
lių teatras, o po spektaklio net leido
paliesti įdo mias teatrines lėles ir pa -
pa sa kojo, kaip jas pasidaryti pa tiems
namų są lygomis.

Dar neišblėsus geriems įspū -
džiams apie spektaklį, jau ir Užga -
vėnių šventė atskubėjo į mokyklėlę. 

Užgavėnės – žiemos šventė, kuria
norima išvyti žiemą. Ši sena, pago -
niš  ka šventė, anuomet vadinta Ragu -
čio švente, šiais laikais yra glaudžiai
susijusi su krikščionybe: jau trečia-
dienį prasideda Gavėnia, tradicinis
pasninkavimas, truksiantis iki pat
Ve lykų.

Maironio mokyklos mokytojos
pa sižymi nepaprastu išradingumu ir
kūrybingumu. Asta Bublienė – tauto-
dailės mokytoja – įdėjo daug kantry-
bės ir fantazijos, padėdama moki -
niams dar savaitę prieš šventę pa si -

daryti Užgavėnių kaukes, kuriomis
ga lėtų pasidabinti per Užgavėnių
šventę.

Šventei ruošėsi visi: mokytojai,
mokiniai ir jų tėveliai. Užgavėnių
linksmybes nepaprastai įdomiai ve -
dė mokytojos Birutė ir Rasa, įtrauku-
sios visus mokinius ir mokytojus į
,,žiemos vijimo” šventę. Vaikai sma-
giai sukosi dainų, šokių ir žaidimų
sūkuryje. Patys mažiausieji, myli -
mos mokytojos Šarūnės pamokyti,
drąsiai traukė senovišką nuotaikin -
gą ,,Kepė, kepė boba blynus”, kuriai
pritarė tiek vyresnieji, tiek tėveliai,
tiek mokytojai. O kur dar Lašininio
ir Kanapinio kova!!! Visi tiesiog užsi-
plieskė virvės traukimo varžytuvė -
mis. Nežinia gi, kas laimės – žiema ar
pavasaris?

Buvo prikepta ir daug įvairiau -
sių blynų, kuriais gradžiavosi po pa -
mokų suėję lietuvaičiai. 

Ir žinote, kas atsitiko? Ogi  links-
ma, triukšminga Užgavėnių šventė,
užkrėtusi susirinkusius gera nuotai-
ka, visiems patiko!!!

Išėję į kiemą maironiečiai jau
ne sistebėjo, kad lauke švietė saulė,
dvelkė gaivus pavasarinis vėjas, ku -
rio taip laukta. Tikimės, kad gili ir
snieguota žiema, kaukėtų mairo nie -
čių dainomis ir šokiais išvyta, dau-
giau nebegrįš.

Gitana Merkelienė

Kovo 12-tosios šeštadienis Mai -
ronio mokykloje nebuvo eilinis. Kas
gali būti smagiau vaikams už kaukių
gaminimą, puošimąsi jomis, blynų
skanavimą? Prie pavasarinio šven-
tiškumo prisidėjo lėlių teatriukas
,,Varnelė”, vadovaujamas Giedrės
Kliarskienės. Teatro aktoriai, į šalį
atidėję visus kitus darbus, šį žvar-
boką, bet saulėtą šeštadienį, Mai ro -
nio mokyklos mokiniams suvaidino
net du ,,Moliūgo blynų” spektak-
liukus. Ačiū ,,Varnelei”!  Mažiesiems
tai buvo įstabi pramoga, po kurios
įsiveržęs persirengėlių būrys su Laši -

niniu bei Kanapiniu ne tik linksmi-
no, šokdino, bet ir blynais visus
vaišino. Tarp abejingų nebuvo nei
moki nių, nei mokytojų, o ką jau
kalbėti apie tėvelių komitetą, kurio
atstovai, kelinti metai iš eilės tampa
pagrindiniais Užgavėnių veikėjais.
Svarbiausia, bevejant žiemą, išve-
jame ir  liūdesį, nerimą, įvairiausias
problemas bei nepriteklius. Mes
atveriame duris pavasariui, džiuge-
siui, tarpusavio supratimui bei gera-
noriškam  bendram darbui.

Asta Zimkienė

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje mokykloje. LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Varėm varėm ir išvarėm
žiemą iš kiemo!

Naujienos iš Maironio lituanistinės
mokyklos New York

Užgavėnės su ,,Varnelės” lėlių
teatriuku Maironio mokykloje, Lemont

Užgavėnių linksmybes ve dė mokytojos Birutė ir Rasa.
GGiittaannooss  MMeerrkkeelliieennėėss  nuotr.

,,Varnelės” lėlių teatro aktoriai. Pirma iš kairės vadovė  Giedrė Kliarskienė.
AAssttooss  ZZiimmkkiieennėėss nuotr.
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Šiais metais sukanka 100 metų
nuo dai lininko ir kompozito-
riaus Mika lo jaus Konstantino

Čiurlionio (1875 m. rugsėjo 22 d.  –
1911 m. ba lan džio 10 d.) mirties.
Tokiu menininku, be jokios abejonės
įžy mia ir originalia asmenybe di-
džiuo  tųsi kiekviena šalis, kiek viena
tauta. Didžiuojamės Čiurlioniu ir
mes. Ne kartą, pasa ko da mi apie Lie-
tuvą užsieniečiams, esame minėję jo
vardą. Kompozi torius, menininkas
M. K. Čiurlionis jau seniai tapo ne tik
lietuvių me nininku. Pasaulio kultū-
ros paveldu besirūpinanti UNESCO
2011 metus paskelbė M. K. Čiurlionio
metais. Praėjus šimtui metų nuo
žymiausio lietuvių meno genijaus
mirties, norima ne tik parodyti M. K.
Čiurlionio kūrybinį paveldą, bet ir
atspindėti lietuvių meno ištakas ir jo
profesionalumą, šiuolaikiniais bū-

dais pateikti M. K. Čiurlionio vardą
ir jo kūrybą.

Daugybė renginių, skirtų M. K.
Čiurlioniui vyksta visame pasaulyje
ir Lietuvoje. Šįmet turėtų pasirodyti
seniai lauktas M. K. Čiurlionio laiš -
kų rinkinys lietuvių ir lenkų kalbo -
mis su moksliniais komentarais.
Turėtų pasiro dyti ir kompaktinė
plokštelė su M. K. Čiurlionio muziki -
nėmis poemomis „Miške” ir „Jūra”
bei kantata „De profundis”, taip pat
populiarus leidinys „Tiesiog Čiurlio-
nis”.

Rudenį Vilniuje vyks tarptauti-
nis M. K. Čiurlionio pianistų ir var-
gonininkų konkursas, Lietuvos na -
cio nalinėje filharmonijoje bus ren -
gia mas iškilmingas koncertas, vyks
mokslinė konferencija „Šimtas metų
po Čiurlionio: kūrybinės minties me -
tamorfozės”.

Čiurlionio kūryba bus pristato -
ma įsimintiniausiuose užsienio šalių

Esu pasiryžęs visus savo darbus skirti Lietuvai
Mikalojaus�Konstantino�Čiurlionio�100-osioms�mirties�metinėms�paminėti

Aktorė Audrė Budrytė skaitys M. K.
Čiurlionio laiškus.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss  nuotr.

Pianistė prof. Frances Covalesky. 
Nuotr. iišš  aassmmeenniinniioo  FF..  CCoovvaalleesskkyy

aallbbuummoo

renginiuose, dalyvaujant žymiems
Lietuvos menininkams, menotyri -
nin kams. Fortepijoninės muzikos
koncertų ciklą surengs Prancūzijoje
gyvenanti pianistė prof. Mūza Rubac -
kytė, Čiurlionio kūrybą pristatys žy -
miausias jos tyrinėtojas prof. Vy -
tautas Landsbergis, vyks renginiai
Čiurlionio studijų ir gyvenimo vie to -
se Lenkijoje, Čiurlionio muzika
skam bės užsienio radijo stotyse. 

Pradėjo savo kelią ir kilnojamoji
paroda, skirta M. K. Čiurlionio mir-
ties 100-mečiui, kurią paruošė LR
užsienio reika lų ministerija ir Na -
cionalinis M. K. Čiurlionio dailės
mu ziejus. Šios parodos bus rodomos
Lietuvos Respublikos ambasadose
bei konsulatuose užsienyje. 

Pirmasis šios parodos pristaty-
mas jau įvyko Armėnijoje – kartu su
armėnų tauta LR diplomatinė atsto-
vybė Jerevane paminėjo žymiojo me -
nininko sukaktį. 

Paminėjimų banga pa siekė ir Či -
kagą. Švenčiant Lietuvos Nepri k -
lauso  mybės atkūrimo dieną, trečia-
dienį, kovo 16 d., Chicago Cultural
Center buvo paminėtos M. K. Čiurlio-
nio 100-osios mirties metinės ir paro-
dyta  dalis M. K. Čiurlionio kilnoja -
mosios parodos, pristatančios iški-
laus lietuvių menininko gyvenimą ir
unikalią kūrybą. Lietuvių kompozi-
toriaus ir kitų kompozitorių kūri -
nius atliko lietuvių kilmės pia nistė
prof. Frances Covales ky iš New Jer -
sey.

Kovo 18 d. kilnojamoji paroda
per  sikelia į Čiurlionio galeriją Jau ni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636). 7:30 val. v. iškil -
min go pa ro dos atidarymo metu
skam bės kompozitoriaus fortepijo -
niniai kūri niai, atliekami pianistės
F. Cova lesky, M. K. Čiurlionio laiškus
skai   t ys aktorė Audrė Budrytė. Ren -
ginyje dalyvaus Lietuvos Respub li -
kos generalinio konsulato Čikagoje
dar buotojai.

Net ir praėjus 100-ui metų po šio
genijaus mirties vis dar nerimsta
ginčai – kas yra Čiurlionis – muzikas
ar tapytojas? Kas nulėmė tapybinių
sonatų, pre liudų ir fugų nepapras-
tumą – tapyba ar muzika? ,,...Melodi -
kos bruo žai kai kurias atžvilgiais
turi gana universalią reikšmę visam
Čiurlionio menui (neišskiriant nė
tapybos)... Laiko elementai, aiškiai
suvokia mos ritmo ypatybės, gilesnės
spal vos ir ertmės struktūros funkci-
jos, pa galiau vyraujančios banguotos
linijos Čiurlionio paveiksluose suku -
ria mu zikinės harmonijos nuotaiką,
regėjimo ir klausos dialogo įspūdį.”
(Iš knygos ,,XX a. lietuvių dailės is -

torija”).
Vargonininko Konstantino Čiur -

lio nio ir Adelės Ma rijos Magdalenos
Radmanaitės-Čiur lionienės šeimoje
Konstantinas buvo vyriausias iš
devynių Čiurlionių šeimos vaikų.
Palinkimą į muziką jis paveldėjo iš
savo tėvo vargonininko, o pirmuo-
sius estetinius įgūdžius žadino ir
vaizduotę ugdė nepaprastai gražios,
miškuose skendinčios Druskininkų
apylinkės, dzūkų pasakos bei padavi-
mai, skambios lietuvių liaudies dai -
nos. Gamta ir namų aplinka jį užau-
gino didžiu menininku.

,,Jo stebinantis savitumas, lygi-
nant su visu dabarties menu, verčia
manyti, kad jis iš tiesų pagimdytas
giluminių savo tautos jėgų. [...]
Džiugu galvoti, jog šis keistas genijus
buvo ne atsitiktinis lemties kaprizas,
bet didelis Lietuvos meno ateities
pir mtakas.” (V. Čiudovskis).

M. K. Čiurlionio gyvenimas buvo
trumpas, bet našus. Per trisdešimt
penkerius metus jis sukūrė daugiau
kaip 200 muzikos kūrinių ir apie 300
tapybos paveikslų, iš kurių beveik
nei vieno nebuvo parduota autoriui
gy vam esant. 1967 m. pastatytame
moderniame muziejuje Lie tuvoje,
Kaune sutelkti ir saugomi beveik visi
šiuo metu žinomi meni ninko pa -
veiks lai, grafikos darbai, muzikos
kū rinių rankraščiai. Tik keletas pa -
saulio muziejų gali pasigirti turį
Čiur lionio darbų. Po 2 Čiurlionio kū -
rinius turi Lietuvos dailės muziejus
Vilniuje, Varšuvos nacionalinis mu -
ziejus ir Rusų muziejus Sankt Pe ter -
burge. Taip pat jo paveikslų ir gra -
fikos darbų galima rasti S. Čiurlio -
nie nės-Kymantaitės memorialinia -
me kambaryje Kaune.

,,Aš esu pasiryžęs visus savo bu -
vusius ir būsimus darbus skirti
Lietuvai”, – rašė M. K. Čiurlionis. Ži -
nant, kad beveik visi jo kūriniai liko
Lietuvoje, atrodo, kad tie jo norai
išsipildė.

1957 m. Čikagos lietuviai įkūrė
Čiurlionio dailės galeriją, kurioje
rengiamos lietuvių dailininkų paro-
dos, kaupiami išeivijos dailininkų
kūriniai. Tai tikriausiai vienintelė
įstaiga užsienyje, pavadinta žymiojo
menininko vardu. Džiaugiamės, kad
galerija, nepaisant įvairiausių sun -
kumų, buvusių nesutarimų artėja į
savo 55-metį. Laikas užgydo žaizdas,
pasimiršta nuoskaudos. Šiandien vėl
savo veikla atgijusi galerija kviečia
visus čikagiečius ir Čikagos apylin -
kių gyventojus atvykti į neeilinę
šven tę – didžiojo menininko M. K.
Čiurlionio mirties metinių pami -
nėjimą.

Mikalojus
Konstantinas

Čiurlionis

09.22.1875–04.10.1911
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Lęšiai – sveikatą ir sėkmę nešantys
Lęšiai atstoja duoną ir mėsą

Lęšiai (lentils) drauge su žir -
niais, sojomis ir pupelėmis priklauso
ankštinių kultūrų šeimai. Ankštiniai
augalai – populiari daržo kultūra,
žavinti ne tik mokslininkus, tirian -
čius jų įvairovę bei cheminę sudėtį,
bet ir kulinarus, vadinančius šiuos
augalus antrąja mėsa arba antrąja
duona. Manoma, jog tai vieni iš pir-
mųjų augalų, kuriuos pradėjo augin-
ti mūsų protėviai. Žirnius, pupas ir
pupeles žinojome ir mėgome jau se  -
niai, o štai jų giminaičius lęšius
,,atra dome” visai neseniai. Vos prieš
10 me tų tik pavieniai gurmanai
Lietu voje jais gardino patiekalus.

Lęšiai mėgsta šiltą ir sausą kli-
matą, tad daugiausiai jie auginami
Indijoje, Pakistane, Turkijoje, Italijo -
je, Ispanijoje, Graikijoje, Egipte, Či -
lėje ir Jungtinėse Amerikos Valsti -
jose. Šiaurės Vakarų drėgnesniuose
kraštuose lęšiai auginami labai retai.
Lietuvoje jų sėjama irgi mažai ir tuo
užsiima dažniausiai tik mėgėjai.

Rytų tautose lęšiai nuo seno lai -
kyti bene svarbiausiu maisto pro-
duktu, atstovavusiu ir duoną, ir
mėsą. Ma noma, kad lęšiai kilo iš
kalnuo tųjų Rytų Azijos rajonų. Beje,
ten sa vo žygį per pasaulį pradėjo ir
kai kurie kiti ankštiniai augalai:
pupos, avinžirniai ir kt. Įdomu, jog
lęšiai mi nimi labai senose lietuvių
liaudies pasakose. Panašu, kad jie
buvo žinomi ir auginami pas mus
gana seniai.

Pagrindinis vargšų maistas

Lęšius augino jau 2000 metų
prieš Kristų Senovės Egipto gyvento-
jai. Tai buvo vienas iš svarbiausių ir
plačiai vartojamų maisto produktų.
Senovės egiptiečiai iš lęšių maldavo
miltus ir kepdavo duoną, kuri kaip
būtinas maistas būdavo dedamas
miru siems į kapą. Be to, Egipte tai
buvo viena iš pagrindinių eksportuo-
jamų prekių. Lęšiai bei jų miltai
buvo gabenami į Senovės Graikiją ir
Ro mą. Pasak Antikos tyrinėtojų,
Grai kijoje ir Romoje lęšiais mito
vargšai, nes šis maistas buvo pigus ir
atstojo mėsą, pieną bei kitą branges-
nį mais tą.

Senovės romėnai užkariavo be -
veik pusę pasaulio, žygiuose maitin-
damiesi beveik vien lęšiais… Lęšiai
su česnakais buvo pagrindinis Alek -
sandro makedoniečio karių patieka -
las, teikdavęs jiems energijos. Istori -
kai tvirtina, kad lęšių patiekalus itin
mėgo filosofas Diogenas. Na, o Vi -
duramžiais italų vienuoliai lęšius
valgė per pasninką.

Lęšiai į virtuvę – gerovė į namus

Nepaisant to, kad senovės Grai -
kijoje lęšiai buvo neturtėlių maistas,
šio įvaizdžio jie labai sėkmingai
atsikratė. Ne tik atsikratė, bet ir
patogiai įsitaisė ant gurmanų stalo.

Lęšiai ypač mėgstami arabų ir
indų virtuvėje. Lęšių patiekalai yra
tradiciniai kai kurių Indijos regionų
valgiai (pvz., Indijos pietuose – aštri
lęšių sriuba ,,Rasam”, rytuose – traš -

kios lęšių juostelės su mėtų salo-
tomis). Indijoje lęšiai dažnai maišo-
mi su ryžiais. Patiko lęšiai ir euro-
piečiams. Štai vokiečiai juos patiekia
kaip tradicinį naujametinį patiekalą,
tikėdami, kad lęšiai neša namams
gero vę. Šiuo metu lęšiai populia-
riausi Ispanijoje, Artimuosiuose Ry-
tuose, JAV, Pietų Amerikoje. Būtent
iš tų šalių jie patenka į visus Europos
prekybos centrus.

Ar tikrai ,,antroji mėsa”?

,,Kam tos gėlės, jei bulvės žydi”, –
juokaudavo lietuvis valstietis. Gal-
būt panašiai, tik jau apie lęšius pa-
sakytų Indijos ar Pakistano žemdir-
bys. Iš tie sų lęšiai – gražūs augalai.
Jų stiebai aukšti, liauni, viršūnėje
išsišakoję. Žiedai nusvirę kekėmis,
nedideli, bet spalvoti – balti, melsvi,
violetiniai. Vienas toks krūmelis
užaugina trum pą kampuotą ankštį
su sėklomis. Lęšių būna rausvų, žals-
vų, gelsvų arba rusvų. Spalva prik-
lauso nuo veislės bei augimo vietos.
Be to, kuo lęšiukai labiau sunokę, tuo
jie tamsesni. Plokšti skritulio formos
lęšių grūdeliai savo maistinėmis
savybėmis mažai skiriasi nuo pu-
pelių ir žirnių. Ir jei jau ankštiniai
augalai vadinami ,,antrąja mėsa”, tai
į šią grupę gali taikytis ir lęšiai. Jų
sudėtyje yra 23,5 proc. baltymų, 1,4
proc. riebalų ir apie 50 proc. anglia-
vandenių (daugiausia krakmolo).
Balty mų ir angliavandenių lęšiuose
yra daugiausia. Jie turėtų teikti 67
proc. paros energinės vertės kiekio!
Tad kas pasakys, kad lęšiai netinka
mitybai? Be to, lęšiuose nemažai folio
rūgšties, vitaminų B1, B6, kurie rei -
kalingi mūsų nervų sistemai bei
imunitetui stiprinti, hemoglobino
gamybai skatinti ir pan. Mineralinių
me džiagų (kalcio, fosforo, magnio,
ge ležies, vario, cinko) kiekiu lęšiai
irgi nenusileidžia daugeliui kitų pro-
duktų. Be to, skirtingai nuo kitų
ankštinių šeimos atstovų, lęšiai ne-
sukelia meteorizmo, o naujausi
moksliniai tyrimai parodė, kad regu-
liarus lęšių vartojimas mažina vė-
žinių ligų ri ziką.

Spalvoti ir pikantiški

Priklausomai nuo veislės, lęšiai
gali būti raudoni, geltoni, žali, rudi,
net pilkšvai juodi. Rudieji lęšiai, dar
kartais vadinami kontinentiniais
lęšiais. Išvirti jie turi malonų riešutų
skonį. Jų dažnai dedama į troškinius,
daržovių mišraines. Tamsūs lęšiai
būna kietesni, juos prieš verdant
reikia apie 8 valandas pamirkyti šal-
tame vandenyje. Raudonieji lęšiai ne
visada būna raudoni. Jie gali būti
geltonos arba rausvai geltonos spal -
vos. Kartais jie vadinami iškilusiais
lęšiais. Šios rūšies lęšiai labiausiai
paplitę Azijos virtuvėje, nes jų skonis
šiek tiek aštrokas. Raudonieji lęšiai
yra žinomo indiško patiekalo ,,dalo’’
sudėtis. Šie lęšiai minkštesni, grei -
čiau suverda, labiau tinka košėms. Ir
iš rudųjų, ir iš raudonųjų lęšių kepa-
mi vegetariniai paplotėliai ir sau-
sainiai. Kai kas tvirtina, jog geriausi
yra tamsiai žali lęšiai. Įvairi litera-

tūra pa teikia skirtingą lęšių klasi-
fikaciją, tačiau panašu, jog tai tie
patys indų virtuvėje minimi juodieji
arba ,,puy’’ lęšiai. Jie suverda daug
greičiau už ruduosius ir raudonuo-
sius.

Kaip gaminti?

Lęšiai gaminami panašiai kaip
žirniai ir pupos. Mirkyti juos pata-
riama 3–5 val. Tuomet virti 15–40
min. (priklausomai nuo rūšies ir ga-
minamo patiekalo). Išmirkytus lę-
šius, papildžius vandens, užvirinti.
Paskui ugnį sumažinti ir virti, kol
suminkš tės. Verdant negalima mai-
šyti, kad sėklos nesuirtų. Reikia tik
pakratyti puodą, kad lęšiai tolygiai
išvirtų. Ar verdami lęšiai jau pakan-
kamai minkšti, nustatyti galima pa-
ragavus. Vandenį sūdyti reikėtų tik
baigiant virti, priešingu atveju lęšiai
ilgokai nesuminkštės.

Indijoje populiarūs lęšių patieka -
lai su ciberžole, imbieru, česnaku.
Viduržemio jūros šalyse su lęšiais
dažniausiai vartojamos prieskoninės
žolelės, Šiaurės Afrikoje lęšius gardi-
na cinamonu, svogūnais, o Rytų Eu -
ropoje lęšius mėgstama valgyti su
spirgučiais.

Lęšių pasta

Reikės: 1 puodelio raudonųjų
lęšių, 3 puodelių vandens, 1 skiltelės
česnako, 1 šaukštelio garstyčių (ge -
riausia ,,Dijon’’), 1/2 šaukštelio juo -
dųjų pipirų, 1 šaukštelio mairūno, 1
šaukšto alyvuogių aliejaus, drus kos.

Lęšius išvirkite ir atvėsinkite.
Visus produktus smulkintuvu su-
trin kite, kol gausis vientisa masė.
 tiekite su šviežia duona. Paruoštus
sumušti nukus su šia pasta galima
pabarstyti susmulkintais svogūno
laiškais arba petražolėmis.

Užkandėlė su lęšiais ir kumpiu

Reikės: 2 puodelių rudųjų lęšių,
1/2 puodelio šalto rūkyto kumpio, 2
svogūnų, trupučio pipirų, 3 šaukštų
majonezo, trupučio aliejaus, 2 pakelių
trapučių (krekerių).

Lęšius išvirkite ir nusausinkite.
Kumpį ir svogūnus smulkiai supjaus -
tykite ir pakepinkite aliejuje. Viską
atvėsinkite, sumaišykite, įdėkite ma -
jo nezo, įberkite pipirų. Gerai išmai -
šykite ir po truputėlį šios masės dė -
kite ant trapučių. Iš karto patiekite,
nes ilgiau palaikyti trapučiai minkš -
tėja.

Lęšių mišrainė

Reikės: Puodelio lęšių, 2 svogū -
nų, 2 morkų, 2 šaukštų aliejaus, 3
šaukštų sojų padažo, 1 šaukšto cuk -
raus sirupo, 1 citrinos.

Lęšius išmirkykite, išvirkite ir
at vėsinkite. Į juos sudėkite susmul -
kintus svogūnus, sutarkuotas mor -
kas, supilkite aliejų, sojos padažą,
sirupą ir išspaustas citrinos sultis.
Prieš valgydami 2 val. palaikykite
šaldytuve.

Lęšių ir pupelių sriuba

Reikės: 4 puodelių jautienos sul-
tinio, 1 puodelio lęšių, 1,5 puodelio pu-
pelių, 3–4 bulvių, 3 morkų, 1 svo gūno,
trupučio druskos ir sriubos žalumy-
nų.

Į verdantį pasūdytą sultinį su-
ber kite išmirkytas pupeles ir kube-
liais supjaustytą svogūną, prieskoni-
nius žalumynus. Virkite 20–30 min.
Tada suberkite išmirkytus lęšius.
Nuskus tas bulves ir morkas sup-
jaustykite kubeliais ir suberkite į sriu-
bą. Vir kite, kol viskas suminkštės.

Veršienos troškinys su lęšiais

Reikės: Puodelio lęšių, 1,5 sv ver -
šienos, 1 sv bulvių, 1 poro (leek), keleto
gvazdikėlių, lauro lapų, trupučio
druskos, muškatų, aliejaus.

Veršieną supjaustykite nedide-
liais gabalėliais, pabarstykite druska
bei muškatais. Mėsą pakepinkite su
aliejumi, sudėkte į puodą, įpilkite
tru putį vandens ir troškinkite, kol
mėsa suminkštės. Tada sudėkite ku -
beliais supjaustytas bulves, morkas,
susmulkintą svogūną, griežinėliais
supjaustytus porus, išmirkytus lę -
šius, įberkite druskos bei pipirų,
įmeskite kelis gvazdikėlius ir lauro
lapus. Jei reikia, įpilkite truputį van-
dens ir troškinkite, kol lęšiai su -
minkštės.

Pyragėliai su lęšiais

Tešlai: 2 sv bulvių, 2 puodelių
miltų, 1 kiaušinio.

Įdarui: puodelio lęšių, 6 oz rūky -
tų lašinukų, 1 svogūno, trupučio grie -
tinės, druskos, pipirų.

Lęšius mirkykite 12 val. vande -
nyje. Tada nusunkite. Supjaustytus
lašinukus ir svogūnus drauge pake -
pinkite. Sumaišykite su lęšiais ir
sumalkite. Įdėkite grietinės, druskos,
pipirų ir viską išmaišykite.

Tešlai bulves išvirkite ir sutrin -
kite arba sumalkite. Įmuškite kiau -
šinį, įberkite druskos ir miltų. Su -
minkykite tešlą (minkykite neilgai,
nes ilgai minkyta tešla neiškils). Iš
nedidelių tešlos gabalėlių formuo-
kite rankomis plokščius blynelius, į
vidu rį dėkite įdaro, blynelius sulen-
kite perpus ir sulipinkite kraštus.
Skardą pabarstykite miltais (rieba-
lais netepkite). Kepkite 300 F karštu-
mo orkaitėje apie 1 val. Patiekite
užpiltus keptų lašinukų ir svogūnų
užpilu arba pa sūdytu jogurto ir čes-
nakų padažu.

Parengta pagal Rimą Marcinke-
vičienę
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Į Europos krepšinio čempionatą 
jau parduota 50,000 bilietų

Vilnius (ELTA) – Lietuva reika-
laus griežtos Baltarusijoje planuoja-
mos statyti atominės elektrinės tarp-
tautinės kontrolės, pareiškė prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

„Lietuvai liks vienintelis kelias –
tai labai aiškių ir griežtų Espoo kon-
vencijos reikalavimų kontrolė. Rei-
kalavimas toks. Jeigu tokia elektrinė
atsirastų, 24 valandų monitoringas
tarptautinių saugos organizacijų bus
būtinas, ir šito Lietuva tikrai reika-
laus”, – sakė prezidentė.

Pasak jos, po įvykių Japonijoje,
kai žemės drebėjimo pažeista atomi-
nė elektrinė ėmė skleisti radiaciją,
saugumo reikalavimai turbūt visai
atominei energetikai visame pasau-
lyje.

Ji sakė klausimą dėl elektrinės,
kuri planuojama vos 50 kilometrų
nuo Vilniaus, iškėlusi 2009 m., kai
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka lankėsi Lietuvoje.

„Ir dvišaliame formate, ir liudi-
ninkų akivaizdoje esu labai griežtai
pasakiusi, kad aikštelė, kai 50 kilo-
metrų nuo kitos sostinės kitoje šalyje
statoma elektrinė, labai nemaloni ži-
nia Lietuvai, ir kad tai mums, ko ge-
ro, gali apsunkinti ateityje bet kokį
bendradarbiavimą su šita šalimi. At-
sakymą gavau maždaug tokį: ‘O jūs
Ignaliną nuo mūsų sienos patrauk-
it’”, – pasakojo D. Grybauskaitė. Ta-
čiau kartu ji pabrėžė, kad Vilnius,
,,dar nėra nesaugiausia sostinė ir to-
kia nebus”.

Maskva (BNS) – Maskvos vals-
tybiniame Lomonosov universitete
(MVU) buvo ieškoma bombos, apie
kurią pranešė anonimas. Iš pagrin-
dinio pastato buvo iškeldinti ten
buvę žmonės, patalpas tikrino kelios
kinologų grupės su tarnybiniais šu-
nimis. 

Pranešimas apie padėtą bombą
gautas MVU rektoriaus elektroninio
pašto adresu. Nuo kovo 9 d. elektro-
niniu paštu pranešimai apie užmi-
nuotus pastatus plaukė į daugelį Ru-
sijos aukštųjų mokyklų: Maskvoje,
Sankt Peterburge, Murmanske, Kali-
ningrade, Novosibirske, Tomske,
Vladivostoke ir kituose miestuose.
Tokius pranešimus apie užminuotus
pastatus Rusijos aukštosios mokyk-
los pradėjo gauti po to, kai buvo
pranešta, jog Maskvoje ieškomas įta-
riamas mirtininkas iš Stavropolio,
Viktor Dvorakovski, kuris gali orga-
nizuoti sprogdinimą Rusijos sosti-
nėje.

Siūloma tikybos pamokas mokyklose 
padaryti privalomas

Maskvos valstybinis Lomonosov uni-
versitetas.                    Corbis nuotr.

Washington, DC (ELTA) – JAV
valstijų sveikatos apsaugos departa-
mentų atlikto tyrimo rezultatai paro-
dė, kad dauguma šalies valstijų ne-
pasirengusios galimam radiacijos
nuotėkiui.

Tyrimas apie valstijų pasirengi-
mą galimai branduolinei krizei buvo
atliktas dar 2010 metais, tačiau pavie-
šintas po tragedijos Japonijos bran-
duolinėje jėgainėje, kuri įvyko po
stipraus žemės drebėjimo ir cuna-
mio. Tyrimo rezultatai rodo, beveik

pusė iš 38 valstijų, kurios dalyvavo
apklausoje, neturi parengusios plano
nenumatytam radiacijos nuotėkiui
panaikinti.

,,Tyrimo rezultatai aiškiai rodo
konkrečių valstijų sveikatos apsau-
gos žinybų nepasirengimą ir trūku-
mus, o tai reiškia, kad šalis labai
prastai pasirengusi deramai spręsti
galimą radiacijos padidėjimo proble-
mą”,  – teigiama Amerikos medikų
sąjungos parengtame leidinyje, kur
ir spausdinamos tyrimo išvados.

Lietuva reikalaus Baltarusijos atominės
elektrinės kontrolės

Užsienio reikalų ministerijoje iki balandžio 8 dienos veikia fotografijų apie Ruan-
dos gyventojus paroda. Nuotraukų autorės – savanorės Asta Šileikienė, Diana
Kupstienė ir Kornelija Kupstaitė, kurios lankėsi pas lietuvį misionierių Ruandoje
kunigą Hermaną Šulcą.                                                                 URM nuotr.

Į Rusijos aukštąsias mokyklas plaukia
pranešimai apie užminuotus pastatus

Vilnius (BNS) – Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos atstovas parlamen-
taras Jaroslavas Narkevičius siūlo ti-
kybos pamokas mokyklose padaryti
privalomas. 

Švietimo įstatymui parlamenta-
ras teikia pasiūlymą, kad ,,tikybos
dalykas yra privalomas pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas vyk-
dančiose mokyklose”. Šiuo metu
moksleiviai gali rinktis dorinio ug-
dymo dalyką – tradicinės religinės
bendruomenės tikybą arba etiką. 

Parlamentaras savo pasiūlymą

aiškina tuo, esą ,,tinkamas religinis
ugdymas gali daryti didelį poveikį
ugdant žmogiškumą ir užkertant ke-
lią vaikų bei jaunimo nusikalstamu-
mui”. 

Šiuo metu įstatyme numatyta ga-
limybė rinktis tarp tikybos ir etikos,
pasak J. Narkevičiaus, ,,neužtikrina
galimybių mokiniui susipažinti su
tomis dvasinėmis vertybėmis, kurias
teigia religija ir kurių reikia bręstan-
čiai asmenybei”. Seimas ketina bal-
suoti dėl priimamo naujos redakcijos
Švietimo įstatymo straipsnių.

JAV nepasirengusios radiacijos nuotėkiui

Smerkiamos Vilniuje vykusios radikalų eitynės

Vilnius (DELFI.lt) – Vidaus rei-
kalų ministras Raimundas Palaitis
teigia, jog į Lietuvą patenka santyki-
nai nedaug nelegalių imigrantų, o
daugumai jų mūsų šalis yra tranziti-
nė vykstant į turtingesnes Europos
Sąjungos (ES) valstybes.

„Per Lietuvą tas srautas, 1,300
nelegalių imigrantų per metus, nėra
didelis palyginus su pietinėmis ES
valstybėmis”, – tvirtino R. Palaitis.

Pasak ministro, pernai į Užsie-
niečių registracijos centrą Pabradėje
buvo pristatyti 430 asmenų, kurie ne-
turėjo asmens dokumentų arba pasi-
prašė politinio prieglobsčio. R. Pa-
laičio teigimu, nelegalai šioje įstaigo-
je vidutiniškai išbūna apie 60 dienų,
o per dieną vieno asmens išlaikymas
kainuoja apie 60 litų. Kiti nelegalūs
imigrantai iš karto išsiunčiami iš
Lietuvos.

Dažniausiai į Lietuvą patenka-

ma pasinaudojus suklastotais doku-
mentais, nelegaliai kirtus sieną, ga-
vus vizą apgaulės būdu ar piktnau-
džiaujant prieglobsčio teise. Anot R.
Palaičio, Lietuva turi ES išorinę sie-
ną, todėl jai papildomai skiriama lė-
šų iš Europos grąžinimo fondo. Nuo
2007 m. iki 2013 m. nelegaliems imi-
grantams išsiųsti ir su tuo susi-
jusiems veiksmams iš Lietuvos vals-
tybės biudžeto ir minėto fondo kartu
skiriama apie 3 mln. litų per metus.

Užsieniečių registracijos centro
išlaikymas valstybei kainuoja per 3
mln. litų. Šiuo metu centre yra 72 už-
sieniečiai. Paprašę prieglobsčio nele-
galūs imigrantai turi teisę palikti
centrą. Didelė dalis pasinaudoja ta
galimybe išeiti iš centro ir jie pasi-
šalina į ES. Pernai per metus pabėgo
apie 320 prieglobsčio prašytojų, 50–60
asmenų buvo grąžinta. 

Lietuvoje nelegalūs imigrantai neužsibūna

Vilnius (ELTA) – Seimo Užsie-
nio reikalų komitetas griežtai pas-
merkė šių metų kovo 11 d. Vilniuje
radikalų surengtas eitynes.

Seimo nario Emanuelio Zingerio
vadovaujamas komitetas ragina Lie-
tuvos valdžios institucijas ir pilietinę
visuomenę užtikrinti, kad būtų laiko-
masi teisinės valstybės principų ir
nesitaikstoma su bet kokiomis ekst-
remizmo ir radikalizmo apraiškomis
Lietuvos visuomenėje.

Parlamentinis komitetas pažy-
mi, kad šios eitynės nuvertina Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 21-
ųjų metinių paminėjimo tikslus ir
idėjas, o jų dalyviai akivaizdžiai rodo

nepagarbą Lietuvos valstybei ir jos
istorijai.

,,Demokratinės vertybės, pakan-
tumas kitataučiams ir nuosekli pa-
garba žmogaus ir piliečio teisėms bu-
vo tos pamatinės vertybės, kuriomis
remdamasi lietuvių tauta 1990 m.
kovo 11 d. paskelbė atkurianti nepri-
klausomą Lietuvos valstybę ir joje
kurianti demokratinio patriotizmo ir
politinio sąmoningumo principais
paremtą pilietinę visuomenę, užtik-
rinančią lygias teises skirtingų tau-
tybių, pažiūrų bei įsitikinimų žmo-
nėms”, – primenama Seimo Užsienio
reikalų komiteto pareiškime.

Vilnius (ELTA) – Į šiemet Lietu-
voje vyksiantį Europos vyrų krepši-
nio čempionatą jau parduota 50,000
bilietų, kurių vertė – apie 10 mln.
litų, pranešė Lietuvos krepšinio fe-
deracija (LKF). 

LKF iš parduotų bilietų jau užsi-
tikrino 85 proc. lėšų, kurias ji turi su-
rinkti organizacinėms išlaidoms pa-
dengti. Jau pirmąją išankstinės pre-
kybos bilietais dieną krepšinio aist-
ruoliai išgraibstė bilietus į Lietuvos
rinktinės A grupės rungtynes Pane-
vėžyje, numatomas Lietuvos koman-
dos antrojo etapo rungtynes Vilniuje
ir baigiamąsias varžybas. 

Išankstinė bilietų prekyba buvo
skirta tik ,,EuroBasket 2011 Fan
Club” nariams. Krepšinio gerbėjų

klubas yra bendras tarptautinis 2011
m. Europos vyrų krepšinio čempio-
nato organizacinio komiteto, ,,FIBA
Europe” ir oficialios čempionato bi-
lietų plantintojos bendrovės ,,Tiketa”
projektas.

Susidomėjimas čempionato bi-
lietais bus toks didelis, kad ,,Tiketos”
interneto svetainė ėmė strigti. Per
pirmą bilietų pardavimo valandą su-
laukta net dviejų milijonų užklausų.
Populiariausi bilietai jau parduoti,
todėl spėjama, kad prasidėjus vieša-
jai prekybai bilietais,  nesklandumų
jau nebebus. Kitą savaitę prasidės
Europos čempionato rėmėjų akcijos.
Joms skirta 10 proc. bilietų į Lietuvos
rinktinės rungtynes.
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Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

L I E T U V A PA S A U L I S
Seimas papildė gyventojų, priva-

lančių deklaruoti turtą, sąrašą. Nuo
šiol turtą deklaruoti turės ir akcinių
bendrovių, kurių akcininkė yra vals-
tybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šei-
mos nariai, valstybės ir savivaldybės
įmonių vadovai ir jų šeimos nariai,
viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar da-
lininkė yra valstybė ar savivaldybė,
vadovai ir jų šeimos nariai, sąjungų,
kurių steigėja yra valstybė ar savi-
valdybė, vadovai ir jų šeimos nariai.
Iki šiol kiekvienais metais deklaruo-
ti turimą turtą privalėjo politikai,
valstybės tarnautojai, teisėjai, pro-
kurorai, pareigūnai, įvairių komisi-
jų, tarybų, institucijų, finansuojamų
iš valstybės biudžeto, vadovai ir pan.,
taip pat jų šeimos nariai.

***
Lietuvos ir Švedijos elektros tilto

,,NordBalt” tiesimo darbai turėtų bū-
ti baigti iki 2015 m., po dvišalio susi-
tikimo patikino šių valstybių prem-
jerai. Bendras ,,NordBalt” elektros
jungties ilgis turėtų siekti apie 450
km, o jos galia – 700 MW. Numatoma,
kad ,,NordBalt” jungties naudojimas
prasidės 2016 m. sausį. Europos Ko-
misija yra skyrusi 131 mln. eurų
(452,3 mln. litų) finansavimą šiai
jungčiai, o visos projekto išlaidos ga-
li sudaryti apie 552 mln. eurų (1,9
mlrd. litų).

***
Išaugusios kuro kainos vis dau-

giau lietuvių veja pigesnio kuro nu-
sipirkti į Rusiją ir Baltarusiją. Dau-
giausia laukiančiųjų eilėje išvažiavi-
mo į Kaliningrado sritį – iš pasienio
vietovių. Benzino vežimas šiems
žmonėms jau seniai tapo verslu. Jie
nuo vieno litro parsivežtų degalų už-
dirba po litą. Kuro kainos pamažu
auga ir Rusijoje.

***
Augančios šildymo, maisto ir

degalų kainos gali būti dar ne viskas,
dėl ko artimiausiu metu teks nuken-
tėti lietuvių namų biudžetams. Eu-
ropos centrinis bankas (ECB) rengia
smūgį būsto paskolų turėtojams –
pranešta, kad banko nustatoma bazi-
nė palūkanų norma gali išaugti nuo 1
proc. iki 1,75 proc. Pagrindinis ECB
uždavinys yra išlaikyti ne didesnę
kaip 2 proc. infliaciją. 

***
Jau aštuntą kartą Lietuvos atsto-

vai dalyvauja kasmetinėje didžiau-
sioje pasaulio kruizinės laivybos pa-
rodoje ir konferencijoje „Cruise
Shipping Miami 2011”. Jau daugiau
nei 25 metus paroda „Cruise Ship-
ping Miami” pritraukia dešimtis tūks-

tančių lankytojų ir apie 1,000 daly-
vių iš daugiau nei 100 šalių. Lietuvos
stendas šiais metais Klaipėdą pris-
tatys kaip šiuolaikišką uostą ir mies-
tą. 2011 m. į Lietuvos uostamiestį
laukiama atplaukiant 37 kruizinių
laivų, t. y. šiek tiek mažiau nei per-
nai, kai Klaipėdą aplankė 45 laivai. 

***
Pirkėjai Lietuvoje atkreipė dė-

mesį, kad maisto produktų gaminto-
jai gudrauja. Parduotuvėse jau sun-
ku rasti 200 g sviesto pakuočių. Daž-
niausiai pirkėjams siūlomi 170 ar 175
g pakeliai. Žinoma, jie kainuoja tiek
pat, kiek dar visai neseniai reikėjo
mokėti už 200 g. Mažesniais indeliais
dabar parduodama grietinė, jogur-
tas. Mažėja ir duonos kepaliukai, ba-
tonai. Ir dažniausiai viskas – už anks-
tesnę, didesnio kiekio produkto kainą.

***
Sunkmetis nesumažino žmonių

gerumo, gailestingumo ir noro padėti
kitam ištikus nelaimei. Bet absurdiš-
ka, kad socialiniai darbuotojai iš lab-
daros gavėjų bemat atima socialines
išmokas. Lietuvoje populiarios tele-
vizijos laidos ,,Bėdų turgus”, per me-
tus vargus ir nelaimes patiriančioms
šeimoms išdalijančios apie 500,000
litų, vedėja Edita Mildažytė teigia,
kad siūlys taip pakeisti įstatymus,
jog valdininkai negalėtų aukų atimti.

***
Maisto produktus Lietuvoje dali-

ja trys nevyriausybinės labdaros or-
ganizacijos: Lietuvos ,,Caritas”, Rau-
donojo Kryžiaus draugija ir Maisto
bankas. Didžiausia našta tenka ,,Ca-
ritui”, nes jis dalija paramą maždaug
75 proc. visų jos laukiančių varguo-
lių. Pernai tokių buvo 530,000, šiemet
– dar daugiau. 

***
Valdžios atstovų raginimai kuo

greičiau užpildyti elektronines paja-
mų deklaracijas nemažai daliai gy-
ventojų įvarė baimės: ,,Sodrai” pa-
teikus duomenis apie žmonių paja-
mas, šie staiga tapo skolininkais,
nors skolinga turėjo būti valstybė.
Kiek milijonų dėl priveltų klaidų bus
nuskaičiuota iš žmonių, valdininkai
neatskleidžia. 

***
Farmacijos įmonėms Lietuva –

trečioji valstybė. Ligoniai Lietuvoje,
kaip ir Rusijoje bei Baltarusijoje, gy-
domi vaistais, kurie Vakarų Europos
šalyse tėra maisto papildai ir kainuo-
ja keliolika kartų pigiau. Žinovai
sako, kad Lietuvoje vaistų kainos
smarkiai išpūstos. 

Japonijos valdžios išlaidos že-
mės drebėjimo padariniams įveikti
gali viršyti 180 mlrd. JAV dol., arba 3
proc. BVP. Specialistai spėja, kad tre-
čiai pagal dydį pasaulio ekonomikai
teks išleisti sugriautos infrastruk-
tūros atstatymo darbams rekordinę
sumą – didžiausią nuo Antrojo pa-
saulinio karo laikų. Padėtį apsun-
kina ir tai, kad šiuo metu Japonijos
valstybės skola du kartus viršija
šalies BVP dydį, vertinamą maždaug
5 trln. JAV dol. Padėtį apsunkina di-
delė žaliavų išteklių kaina: vien tik
naftos kainos šiuo metu siekia aukš-
čiausią lygį per 2,5 metų.Vien tik ato-
minės elektrinės atstatymo darbams
prireiks 5 mlrd. dolerių. 

***
Automobilių susivienijimai

,,Nissan” ir ,,Honda” nusprendė vi-
siškai nutraukti produkcijos gamybą
visose savo gamyklose Japonijos teri-
torijoje dėl stipriausio šalies istori-
joje žemės drebėjimo. Tokį sprendi-
mą nulėmė dideli detalių tiekimo
sunkumai. Po galingų požeminių
smūgių kai kuriose ,,Nissan” įmonė-
se Fukusimos ir Totigio prefektūrose
kilo gaisrai. Automobilių gamintoja
,,Toyota” taip pat laikinai uždarė sa-
vo surinkimo įmonę Ivatės prefektū-
roje. Uždaromų gamyklų rajone, kur
iki šiol juntamas padidėjęs seisminis
aktyvumas, smarkiai sutriko auto-
mobilių transporto darbas, nutrauk-
tas traukinių eismas.

***
Pirmasis iš Baltijos šalių gyven-

tojų į žurnalo „Forbes” sudaromą
„dolerinių” milijardierių sąrašą
greičiausiai gali būti įtrauktas vie-
nas iš prekybos tinklo „Maxima” sa-
vininkų, lietuvis Nerijus Numavi-
čius. Jo turtas vertinamas 960 mln.
dol. Jis turi daugiausiai susivieni-
jimo „VP grupė” akcijų ir jau gavo
leidimą padidinti valdomų akcijų
kiekį. „Forbes” turtingiausiu pasau-
lio žmogumi išliko meksikietis Car-
los Slim. Telekomunikacijų magnato
turtas vertinamas daugiau kaip 74
mlrd. dol. Antroje vietoje yra vienas
iš „Microsoft” įkūrėjų Bill Gates su
56 mlrd., trečioje – investuotojas War-
ren Buffett su 50 mlrd. dol. Iš viso są-
raše – 1,210 milijardierių. Per metus
jų padaugėjo beveik 200. Supertur-
tuolių sostinė jau yra nebe New York,
o Maskva. Jei prieš 10 metų pusė mi-
lijardierių gyveno JAV, tai dabar to-
kių yra tik trečdalis. Azija šiuo metu
turi daugiau milijardierių nei Europa.

***
Jungtinių Valstijų milijardie-

riaus ir investuotojo W. Buffet inves-
ticinė bendrovė „Berkshire Hatha-
way” už 9 mlrd. JAV dol. nori įsigyti
100 proc. chemijos bendrovės „Lub-
rizol” akcijų. Už vieną „Lubrizol” ak-
ciją „Berkshire Hathaway” sumokė-
tų net po 135 JAV dol. Pernai bendro-
vės įplaukos siekė 5,4 mlrd. JAV dol.
„Lubrizol” gamina cheminius pro-
duktus, kurie yra naudojami variklio
alyvos, metalo apdirbimo skysčių, as-
mens priežiūros ir farmacijos, medi-
cinos bei kitų produktų gamyboje.

***
Po sprogimų Japonijos atominė-

se elektrinėse atominės energetikos
pramonė patyrė sukrėtimą, – įvairių
valstybių valdžios atstovai suabejojo
jos saugumu, tačiau JAV vyriausybė
pasiūlė paramą atominės energeti-
kos sektoriui. Prezidentas Barack
Obama planuoja, kad JAV ir ateityje
bus gaminama atominė energetika.
Atominė energija – neatsiejama dalis
,,Švarios energijos programos”, ku-
riai B. Obama stengiasi gauti para-
mą, siekiant sumažinti Amerikos
priklausomybę nuo naftos ir anglies.
JAV administracija įsitikinusi, kad
Amerikoje atominės elektrinės sau-
gios, nors dar neaišku, ar visuomenė
nenusiteiks prieš atominę energe-
tiką, be to, baiminamasi, kad vyriau-
sybė gali sugriežtinti finansavimą. 

Padėtis Japonijoje smukdo Azijos akcijų rinką.                                   EPA nuotr.

Vokietijos vyriausybė trims mėnesiams
pristabdė septynių senųjų Vokietijos
atominių elektrinių, paleistų dar praė-
jusio šimtmečio aštuntąjį dešimtmetį,
darbą.                                EPA nuotr.

Žiežmarių šiltnamiuose baigia žy-
dėti svogūninės gėlės, jas pakeičia
gausus ciklamenų, sanpaulijų, rakta-
žolių, kalceoliarijų, vėdrynų, svyrančių
našlaičių, karališkų pelargonijų, bego-
nijų žydėjimas. Malonų kvapą skleidžia
ir aromatiniai prieskoniniai augalai –
bazilikai, čiobreliai, šalavijai, rozmari-
nai, pipirmėtės ir kt., auginami visus
metus. Gėlininkystės bendrovė „Žiež-
marių gėlės” daugiau kaip 50 metų
augina vienmetes, daugiametes ir
kambarines gėles bei dekoratyvinius
krūmus, medelius. Naujai pastatytuose
bendrovės šiltnamiuose įrengtos mo-
dernios šildymo, vėdinimo, laistymo,
tręšimo sistemos; mikroklimatą palaiko
kompiuteriai; taupoma šiluma, pa-
lengvėjo priežiūros darbai.
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KAIP MIGRUOJANTYS PAUKŠČIAI
Pokalbis�su�Čikagoje�viešėjusiu�pogrindiniu�teatru�,,Baltarusijos�laisvasis�teatras’’

2011 m. vasario 21 d. po beveik
mėnesį trukusių gastrolių ,,Baltaru -
sijos laisvasis teatras’’ atsisveikino
su Čikagos žiūrovais. Tačiau neilgam
– balandį trupė vėl turėtų sugrįžti į
JAV, šiuo metu derinama nauja gas-
trolių programa. Paskutinis šio vie  -
nin  telio Europoje pogrindinio teatro
spektaklis ,,Būti Haroldu Pinteriu
(,,Being Harold Pinter’’ rež. Vladimir
Ščerban), beje, suvaidintas 99-tą kar -
tą (100-asis buvo Honkongo meno fes-
tivalyje, į kurį teatras išskrido iš Či -
kagos), tapo dviguba visuomenine
akcija. Pirma, jame baltarusių akto-
rius, pabaigoje skaitančius politinių
kalinių laiškus, pakeitė jų kolegos –
Čikagos teatro ir kino aktoriai (Ka -
ren Aldridge, Phillip James Bran-
non, Mary Beth Fis ,,Frasier” žvaigž-
dė John Mahoney, Sandra Marquez ir
Edward Torres). Antra, po spektaklio
žiūrovai užrašinėjo atvirukus, adre -
suotus Baltarusijos KGB kalėjimuose
sėdintiems žmonėms (kai kurių jų
portretai, tarsi spektaklio dekoraci-
jos pratęsimas, buvo iškabinti Chica -
go Shakespeare Theater fojė).

Į JAV dalyvauti New York festi-
valyje ,,Under the Radar” teatras
atvy ko sausio pradžioje. Paaiškėjus,
kad jiems pavojinga grįžti į namus,
gastrolės buvo pratęstos Čikagoje.
Kol kas baltarusiams pavyksta rasti
lai ki nas gyvenimo ir vaidybos aikš-
teles, tačiau kiek tai tęsis? Šis gyvy-
binis klausimas ir nulėmė mūsų po-
kalbio su vienu iš ,,Laisvojo teatro’’
įkūrėjų ir meno vadovų Nikolaj Cha-
lezin kryptį – ne tiek apie meną, kiek
apie būtį. 

– Kokia dabartinė Jūsų padė -
tis? Ar pasikeitė kas nors Jums
būnant Amerikoje? 

– Prieš mus su Nataša (Natalija
Kaliada – teatro prodiuserė ir viena
iš įkūrėjų, Nikolaj Chalezin žmona –
R. L.), taip pat Tiom Žaliazniak (Ar -
tiom Žaliazniak – teatro vadybinin -
kas – R. L.) sukurptos kriminalinės
bylos – gresia iki 15 metų. Mums da -
bar grįžti į namus reikštų važiuoti
tiesiai į kalėjimą. Tampo tėvus – ir
mūsų, ir Tioma, ir Oleg Sidorčik, ir
Ira Jaroševič (O. Sidorčik, I. Jaroše -
vič – teatro aktoriai – R. L.) – beveik
pu sės trupės. Iš mūsų giminaičių
bando išgauti, kur mūsų jaunesnioji
duktė, nors puikiai turėtų žinoti, kad
ji su mumis. Mes juk vykome į Ame -

riką kaip bėgliai. Sausio 3 turėjome
išskristi iš Minsko, tačiau pakeitėme
bilietus ir išskridome iš Maskvos.
Baltarusiją palikome kas kaip – pa -
keleiviniais sunkvežimiais, autobu-
sais, taksi. Taktika pasitvirtino –
sausio 3 d. KGB laukė mūsų Minsko
oro uoste. 

– Kriminalinės bylos – už ką?
Kuo Jūs kaltinami?

– 19 straipsnis – masinių nera-
mumų organizavimas. Pas mus da-
bar Baltarusijoje yra apie 40 politi-
nių kalinių. 

– Tai Jūs persekiojami ne dėl
spektaklių?

– Greičiau dėl įtakos, kurią mes
skleidžiame – ne tik žmonėms, bet ir
tarptautinei politikai. Būdami JAV
dalyvavome konsultacijose su JAV
vyriausybe, Valstybės departamen-
tu, Nataša susitiko su Valstybės sek-
retore Hillary Clinton, skaitė prane-
ši mą apie represijas Baltarusijoje Se -
nate, Tarptautinių santykių komite-
to klausymuose. 

– Turbūt tai dar labiau siutina
Baltarusijos valdžią?

– Tai natūrali valdžios reakcija.
Mes atvirai pasisakėme už JAV sank -
cijas Baltarusijai, už spaudimą reži -
mui, ir mūsų pasiūlymai JAV vyriau -
sybės buvo priimti.

– Tačiau ilgas buvimas Ame -
rikoje, susitikimai ir palaikymo
akcijos nepadėjo Jums atsakyti į

pagrindinį klausimą – kas toliau?
– Mes vis dar tarp žemės ir dan-

gaus. Čia mūsų irgi niekas nelaukia.
Gali pasiūlyti statusą (pabėgėlio – R.
L.), bet to mums neatsakys nė viena
šalis, nes esame persekiojami bau -
džia mojo kodekso. Kita vertus, būti
iš laikomiems valstybės jauniems,
svei kiems žmonėms ir laukti, kol
galėsi įsitaisyti dirbti padavėju? Tai
juokin ga, turint galvoje, kad mūsų
trupė ja ponų specialistų buvo įtrauk-
ta į pa saulio aktualaus teatro geriau-
sių de šimtuką. Galime, žinoma, išsi-
skirs tyti ir rūpintis kiekvienas savo
liki mu. Kas būtų irgi keista, nes
reikštų, kad ko neprivertė mūsų pa-
daryti namie, darome atsidūrę de-
mokrati nėje valstybėje. Kol kas aiš-
ku tik viena: visi mūsų draugai sėdi
kalėji me; mes grįžtame – įsitaisome
gretimose kamerose. 

– Kaip Jūs vertinate kitų vals -
tybių politiką Baltarusijos atžvil-
giu?

– Egzistuoja tam tikros bendro
sugyvenimo taisyklės – šalių, tautų,
žmonių, šeimų. Baltarusiją visas pa -
saulis pripažįsta kaip paskutinę
Euro poje diktatūrą. Kiekviena šalis
puikiai supranta, kaip kovoti su dik-
tatūra – neiti į jokias derybas, nesiū-
lyti ekonominės pagalbos, kreditų. O
Baltarusijos atžvilgiu visa tai kažko -
dėl tęsiasi: teikiamos paskolos, euro -
pinės kompanijos aktyviai bendra -
darbiauja, beveik kasdien mus pasie -
kia informacija apie sudaromas su -
tartis. Ir jos sudaromos ne šiaip kaž -

kokių šalelių, o į stipriausių dešim-
tuką įeinančių ES valstybių. Apie ko -
vą su diktatūromis galima pasakyti
labai paprastai – yra politinė valia
ar ba jos nėra. Aš jaučiu, kad Euro-
poje tos politinės valios nėra. Kol kas
pa dėtis ir toliau bloga. Kasdien daro-
mos kratos. Kasdien suiminėjami
žmonės. Kasdien vyksta tardymai.
Praeis mėnuo, ir tai taps norma. Visi
sakys – na, ten tiesiog toks režimas.
Baigėsi Vasilij Parfenkov teismas –
jis buvo aikštėje gruodžio 19 d. Ne -
pateikta nė vieno jo kaltės įrodymo.
Liudininkai – milicininkai, kurie sa -
kė, kad jis rėkė, mušėsi, keikėsi ir t. t.
V. Parfenkov gauna 4 metus griežtojo
režimo. Neegzistuojant jokiai įrody -
mų bazei (po jo buvo nuteisti dar keli
gruodžio 19 demonstracijų dalyviai –
R. L.). Jeigu tai atsitiktų, tarkime,
kam nors iš Lietuvos prezidentės gi -
minaičių, manau, jos kalba būtų ki -
tokia. Ji galbūt negalvotų, kad tai –
šalies vidaus reikalas. Hitler irgi iki
tam tikro laiko buvo ,,Vokietijos vi -
daus reikalas”. 

Reikia suvokti, kad egzistuoja
diktatoriai, kuriems nusispjauti į
tuos mūsų ,,užkalbėjimus”, kad de -
mokratija yra geriau. O kokia ES
reak cija? Uždrausta įvažiuoti į ES
šalis 150 žmonių. Štai ir visos euro -
piečių sankcijos. 

– Tada pasakykite konkrečiai
– kokių žingsnių Jūs lauktumėte
iš išorinio pasaulio? 

– Iš išorinio pasaulio mes laukia -
me griežtų sankcijų. Dabar kas gau-
nasi? Lukašenka gauna begalinius
kreditus, kurie leidžia jam sumokėti
procentus už ankstesnius kreditus.
Ekonomikos Baltarusijoje kaip ir
nėra – yra kreditų piramidė. Už tuos
pinigus jis išlaiko kalėjimus, 150,000
specialiųjų milicijos tarnybų dar-
buotojų. Pas mus pats didžiausias
Euro poje milicininkų nuošimtis –
šimtui gyventojų tenka, berods, vie-
nas mil i cininkas. Ekonominės sank-
cijos nu trauktų šitos armijos finan-
savimą. Taip pat politinės sankcijos,
pilieti nės visuomenės palaikymas –
kol kas visa tai deklaracijų lygyje.
ES paskelbė, kad palaikys radijo
stotį ir tele kanalą (,,Belsat TV’’ –
R. L.) Lenki joje, bet nei vienas, nei
kitas nepa sie kia Baltarusijos. Pasie-
kia palydovi nes lėkštes, kurios pas
mus už draustos, jas reikia regist-
ruoti.

RAMUNĖ LAPAS

,,Baltarusijos laisvojo teatro” aktoriai viešnagės Čikagoje metu.                                                                                            SSeerrggeeyy  EEllkkiinn  nuotr.

Spektaklio plakatai. RR..  LLaappaass  nuotr.
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DANTŲ GYDYTOJAI

Atkelta iš 2 psl. poziciją. Kita ver-
tus, esama ir rizikos, kai pertempia-
ma styga ar nusišnekama. Ne visi
žavėjosi, kai dalis Seimo narių su-
skubo ginti „Gazprom” nuo „blogos”
Lietuvos Vyriausybės puolimo. Ma-
nyčiau, kitas interpeliacijos taikinys
bus aplinkos ministras Gediminas
Kazlauskas. Jis labiausiai pažeidžia-
mas. Abejojama šio ministro sąžinin-
gumu, savo priešiškumo neslepia
prezidentė. G. Kazlausko pašalini-
mas interpeliacijos tvarka sukeltų
krizę, nes Arūnas Valinskas ir jam
ištikimi Seimo nariai veikiausiai
pasitrauktų iš valdančiosios koalici-
jos. Bet kaip tik dėl šios priežasties
valdančioji dauguma laikysis išvien.

Interpeliacijų gausa rodo opozi-
cijos vaizduotės stoką, negebėjimą
rasti kūrybiškesnių priemonių mesti
iššūkius valdančiajai daugumai ir
prisidėti prie šalies valdymo. Antra
vertus, nereikia perdėm griežtai
smerkti interpeliacijų. Tai – politinis
šou, kuris gaišina laiką ir nukreipia
dėmesį nuo svarbesnių klausimų.

Bet interpeliacijos nėra savaime
kenksmingos. To negalima pasakyti
apie dažnėjantį opozicijos polinkį
kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT),
kai jai nepasiseka užkirsti kelio ko-
kiam nors įstatymui priimti. Opozi-
cija įtraukia KT į politines kovas, vil-
damasi, kad KT suteiks pergalę, ku-
rios ji nepajėgė iškovoti nei Seime,
nei per rinkimus. Tai grėsmingas
poslinkis, nes kreipimaisi į KT dėl
Konstitucijos gynimo griauna šalies
konstitucinius pagrindus, pažeidžia
ir iškreipia valdžių padalijimo prin-
cipą. Šiuo požiūriu interpeliacijos
yra mažesnis blogis. 

Alfa.lt

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

Besiblaškanti opozicija

– O pačios Baltarusijos viduje
– pakanka palaikymo opozicijai?

– Na, išėjo juk, nepaisant gąsdi -
nimų kalėjimais, į gatves 50,000 tai  -
kių žmonių. Bet prieš juos išėjo
20,000 ginkluotų. Baltarusijos viduje
viskas būtų kitaip, jeigu būtų palai-
kymas iš kitur. Kol kas visi šalies
pinigai eina milicijos išlaikymui.
Ten algos du, tris ar net penkis kar-
tus didesnės, žinoma, jie ir tarnauja
atitinkamai. 

– Jūs vykstate į Honkongą, po
to – Londoną, o kas toliau?

– Honkonge vyksta stambus me -
no festivalis, mes buvome pakviesti į
jį su dviem spektakliais, o Londone
laukia daug derybų – teatro, politi -
kos, visuomeniniais klausimais. Na -
taša skaitys pranešimą konferencijo-
je, kurioje dalyvaus vedantieji pasau -
lio intelektualai. Vaidinsime spek-
taklį britų parlamento nariams. Po to
turėtume sugrįžti į Ameriką – ren-
giamos dar vienos gastrolės, kurios
apimtų St. Louis, New York, Čikagą,
Phoenix… Sunku viską suderinti per
tokį trumpą laiką. Visi nori, bet rei -
kia rasti finansavimą, o sumos – ne -
mažos. Jeigu neišeitų suorganizuoti
ilgesnį turą, suvaidinsime keletą
spek taklių ir grįšime… nežinau kur.
Kur nors važiuosime. Kol nepasi-
baigs puslapiai pase ir vizos, sugebė -
sime kažkaip judėti. Tai toks išban -
dymas, kurį reikia pereiti. Jeigu pa -
vyks – gyvens teatras, jeigu nepavyks
– gal atsiras knyga apie tai, kaip neiš-
gyvena savarankiškai teatras šiuo-
laikinėmis sąlygomis. Per savo tin-
kla  raštį (blogą), aš bet kurioje šalyje
surasiu žmonių, kurie suteiks mums
pastogę. Tačiau kad teatras išgyven-
tų… Čia veikia visai kiti dėsniai. Tai
jau kolektyvinio išgyvenimo klausi-
mas. Europoje, įsivaizduoju, dar gali-
ma bandyti kreiptis į vyriausybes,
visuomenines struktūras. Ameriko-
je, kur viskas remiasi privačia inicia-
tyva, tai beprasmiška. Galima tik
ban dyti sudominti rėmėjus, tačiau
kuo amerikiečių investuotoją gali
sudo  min ti teatras iš šalies, kurios pa-
vadi nimą jis girdi pirmą kartą? Ke-
vin Spa cey, kuris vadovauja vienam
iš didžiausių Anglijos teatrų ,,The
Old Vic”, atvykęs į New York pasi-
žiūrėti mūsų spektaklio, siūlė savo
repeticijų aikštelę. Bet dešimties
žmonių kolektyvui pragyventi Ang-
lijoje rei kia daug pinigų. Ir, aišku,
iškyla klau si mas dėl vizos. Arba tada
jau reikia gauti statusą, o dešimties
žmo nių statusas vyriausybei kainuo-
tų kelis milijonus… Neišsprendžia-
mas atvejis. 

– Tai didžiausia problema, jei
gerai suprantu, yra išsilaikyti
grupei kaip vienetui?

– Individualiai kiekvienas iš mū -
sų galime sėkmingai dirbti. Bet yra
unikali grupė, kuri buvo kuriama še -
šetą metų, pradėjusi nuo nulio, o da -
bar žinoma visame pasaulyje. Teat -
ras, apie kurį ,,The New York Times’’
per dvi savaites parašė tris straips -
nius. Londone per trupės gastroles
2008 m. spektaklis ,,Būti Haroldu
Pinteriu” visų vedančiųjų leidinių
buvo įvertintas penkiomis žvaigž-
dutėmis, o ,,Guardian” paskyrė visą
puslapį, paskelbdamas mus sezono
atradimu (beje, tuomet prieš pat savo
mirtį spektaklį spėjo pamatyti ir
Harold Pinter – R. L.). Tačiau tai ma -
žai ką reiškia mūsų kasdieniniame
gyvenime. Kine tokia istorija gali bū -
ti graži – kas nors pastebi ir pakeičia
gyvenimą… Mes neturime iliuzijų.
Kai kurios šalys greitai užmiršo savo
pačių praeitį – kalbu ne tik apie nau-

jas demokratijas, bet ir apie senas.
Na, bet žmonės turi teisę gyventi
kaip jiems patogu, tai mes supranta-
me. Ir aš nesu užsigavęs ant pasaulio.
Iš tik rųjų laikau save sėkmingu ir
gana laimingu žmogumi. Dar jeigu
vyresnįjį vaiką ir tėvus galėčiau
pamatyti, būtų visai gerai. 

Apie teatrą 

Spektaklis ,,Būti Haroldu Pinte -
riu”, kurį ,,Baltarusijos laisvasis
teat ras’’ rodė tarptautiniame alter-
natyvaus teatro festivalyje ,,Under
the Radar” New York, o po to vaidino
Čikagoje, sukurtas naudojant šešių
H. Pinter pjesių (,,Kalnų kalba”,
,,Vie nas kelyje”, ,,Grįžimas namo”,
,,Seni laikai”, ,,Iš pelenų į pelenus”,
,,Nauja pasaulio tvarka”) tekstus,
rašytojo kalbą priimant Nobelio pre-
miją (2005) bei Baltarusijos politinių
ka linių liudijimus. Spektaklis pasa-
koja apie prievartą ir smurtą – šeimo-
je, valstybėje, vienos valstybės kitai. 

,,Baltarusijos laisvąjį teatrą’’
2005 metais įkūrė sutuoktiniai –
dailininkas, dramaturgas ir žurnalis-
tas Nikolaj Chalezin ir istorikė, pro -
diuserė Natalija Koliada. Išleistame
,,Manifeste’’ buvo skelbiami teatro
siekiai: ,,provokuosime žiūrovų emo-
cijas, versdami juos mąstyti, tikėti ir
pergyventi kartu; skelbsime aktua -
laus teatro idėjas, teatro, laisvo nuo
ideologinių tabu, konjunktūros ir
konformizmo; pritrauksime į teatrą
naują žiūrovą – nepriimantį falšo,
me lo ir kvailumo; nuosekliai gin-
sime savo teisę į kūrybinę laisvę”. 

Jau pirmuoju savo pastatymu
teatras atkreipė Baltarusijos specia -
liųjų tarnybų dėmesį – su visomis iš
to sekančiomis pasekmėmis. Jį atsi -
sakyta registruoti, jis neturi patalpų,
kituose teatruose ar mokslo įstaigose
dirbę kolektyvo nariai neteko savo
darbo vietų. Spektakliai vaidinami
slaptai netradicinėse erdvėse (klu -
buose, butuose, net miške ar karių
ka pinėse!), improvizuotose scenose,
žiūrovai apie juos sužino per SMS
žinutes. Saugūs nesijaučia nei spek-
taklio žiūrovai, nei kūrėjai, nei jų
šeimos nariai. Vadovai ir aktoriai bu -
vo ne kartą suimti. Paskutinysis
atvejis – po gruodžio 19 d. demons-
tracijų keturiolikai valandų buvo su-
laikyta teatro prodiuserė Natalija
Koliada, beveik iki Naujųjų Metų ka-
lėjime išbuvo vadybininkas Artiom
Žaliazniak.

Ramunė Lapas – baigė teatrologi-
ją. Ilgametė radijo laidų vedėja. Pas-
taraisiais metais bendradarbiauja
išeivijos spaudoje, rašo kultūros ir
meno klausimais.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

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

IEŠKO DARBO
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Vasario 26 d., šeštadienį, Hiu-
ten felde, Vokietijoje vyko tra-
dicinis iš įvai rių Vokietijos

kraštų lietuvius kasmet suburiantis
Lietuvos Nepri klausomybės minėji-
mas. Hiutenfeldo miestelio savival-
dybės salėje vykusį ren ginį organiza-
vo Vokietijos Lietu vių Bendruome-
nė, (VLB) Vasario 16-osios gim nazija
bei Europos lietuvių kultū ros cen-
tras (ELKC). Į renginį iš Lie tuvos at-
vyko LR Vyriausybės kanc leris Dei-
vidas Matulionis, LR ūkio viceminis-
tras Daumantas Lapinskas, Kauno
laisvosios ekonomikos zonos direkto-
rius Vytautas Petružis bei Kauno ra-
jono mero patarėjas Zigmas Kalesins-
kas. „Džiaugiamės ir jaučia mės pa-
gerbti, kad Lietuvos valdžios atstovai
drauge su mumis Lietuvos Nepri-
klausomybę mini būtent čia, lietuviš-
koje salelėje Vokietijoje. Tai mums –
didelis pripažinimas, veiklos bei pas-
tangų lietuvybę išlaikyti įvertini-
mas’’, – sakė Vasario 16-osios gimnaz-
ijos kuratorijos pirmininkas, (ELKC)
direktorius Rimas Čuplins kas. 

Nepriklausomybės minėjimo
programa prasidėjo ankstyvą popietę
lietuviškomis katalikų ir evangelikų
pamaldomis, kurias laikė vyskupas
Eugenijus Bartulis iš Šiaulių ir evan-
gelikų kun. Valdas Jelis iš Hageno.
Rennhofo pilyje atidaryta ELKC su -
rengta žymaus Lietuvos ekspedito -
riaus, tremties vietų tyrėjo Gintauto
Aleknos paroda „Misija: Sibiras.
Tremties pėdsakais’’. Parodą atidarė
R. Čuplinkas, parodos globėjas Min -
daugas Butkus, sveikinimo žodį tarė
parodos autorius Gintautas Alekna.
Atidarymo metu buvo rodoma G.
Aleknos ekspedicijų metu filmuota
medžiaga, lankytojai turėjo galimybę
pabendrauti su autoriumi. Svečiams
apžiūrėjus parodą, šventė persikėlė į
Hiutenfeldo miestelio savivaldybės
salę.

Nuskambėjus Lietuvos ir Vokie -
ti jos himnams, programą pradėjo
VLB valdybos pirmininkas A. Šiugž -
dinis, prisimindamas kovojusius ir
žuvusius kelyje į Nepriklausomybę.
„Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmo-
gaus ir visos tautos laimės ir gerovės
šaltinis. Netekti laisvės – netekti ga-
li my bės augti ir tobulėti. Vergija ne
tik žemina tautos vardą, bet menkina
jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos
laisvė iš pirkta tauriausių Lietuvos
žemės vai kų gyvybėmis’’, – tylos mi-
nute pa gerbti žuvusiuosius 1991 m.
sausio 13-ąją kvietė pirmininkas. Va -
sario 16-osios gimnazistei Gretai Kve -

daraus kaitei atliekant E. Masytės
dai ną „Lais vė’’, ekrane buvo rodo -
mos Lie tu vos kovos už laisvę aki mir-
kos ir žuvusiųjų nuotraukos.

Šventinę prakalbą pasakė LR
Vyriausybės kancleris D. Matulionis.
Kancleris vokiškai kreipėsi į susirin -
kusius Hesseno žemės valdžios,
Bergš trasės apskrities bei Lamper -
theimo miesto savivaldybės atstovus
ir išreiškė jiems didžiulę padėką už
ilgametę paramą Vasario 16-osios
gim nazijai: „Jūsų parama suteikia
lie tuviams vaikams galimybę Vokie -
tijoje mokytis ir įgyti išsilavinimą
gimtąja kalba ir tuo įprasmina mūsų
šalių draugystę ir bendradarbiavi -
mą’’. D. Matulionis taip pat padėkojo
už Vokietijos lietuvių indėlį ilgus de -
šimtmečius puoselėjant Vasario 16-
osios vertybes – patriotiškumą, tau-
tiš kumą, laisvės troškimą, lietuvių
kal bą, lietuviškus papročius, už akty -
vų Lietuvos vardo užsienyje garsini -
mą bei už investicijų ir ekonominių
šių dviejų šalių ryšių skatinimą.
„Šal tojo karo metais Romuvos pilis
tapo Lietuvos ambasada Vokietijoje,
didelė dalis šviesuolių subrendo
būtent čia, Vasario 16-osios gimnazi-
joje. Esu įsitikinęs, kad Gimnazijos
veikla padėjo ir tebepadeda užmegzti
glaudesnius ryšius ne tik tarp visa-
me pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių,
bet ir tarp Vo kietijos ir Lietuvos.’’ 

Savo prakalboje kancleris ap-
žvelgė pasaulinės ekonomikos krizės
Lie tu voje sukeltas problemas ir pasi -
džiau gė pirmaisiais atgyjančios eko-
no mikos daigais – atsigauna pramo-
nė ir vidaus vartojimas, Lietuvos
ekspor tas auga greičiausiai visoje
Europos Są jungoje, 2010-aisiais eko-
nomika pa augo 1,5 proc. Kancleris
viliasi, kad už kelių metų pasauliui
galės prisistatyti atsigavusi, atsinau-
jinusi Lietu va. „Turime puikų turtą
– veiklius, kūrybingus, išsilavinu-
sius žmones. Turime jį kuo geriau
išnaudoti ir ska tinti, kad galėtume
džiaugtis ir pa saulyje varžytis savo
intelektualiais produktais.” 

Prakalbos pabaigoje kancleris
Vasario 16-osios gimnazijai įteikė
Vasario 16-osios akto faksimilę ir
perdavė Gimnazijos vokiečių kalbos
mo kytojui Ronaldui Tesnau LR Švie-
timo ministro padėkos raštą už nuo-
širdų ilgametį darbą ir aktyvią vi-
suomeni nę veiklą. 

Susirinkusiuosius Nepri klauso -
my  bės proga sveikino LR ūkio vice -
mi nistras Daumantas Lapinskas, LR
am ba sadorius Vokietijoje Mindaugas

Butkus, LR garbės konsulas prof. dr.
Wolfgang Freiherr von Stetten, Hes -
seno žemės parlamento narys Frank
Sürmann ir Bergštrasės apskrities
vir šininko pavaduotojas Thomas
Metz. Bergštrasės regiono istorinį
periodinį leidinį „Geschichtsblätter
Kreis Bergstraße”, kuriame aprašyta
Gimnazijos istorija, Gimnazijai įtei -
kė jo autorius Heinz Klee. Oficialią
dalį nuotaikingu pasirodymu baigė
ma žiau sieji minėjimo dalyviai –
Hiuten feldo šeštadieninės lituanisti -
nės mo kyklėlės „Kiškių klubas” na -
riai. 

Meninę minėjimo programą pri-
statė Vasario 16-osios gimnazijos
moksleiviai – jaunesniųjų ir vyres-
niųjų bei merginų tautinių šokių
grupės, jau nes niųjų ir vyresniųjų
mokinių or kest rai, gimnazistų voka-
linis ansamblis. Gimnazistų pro-
gramoje – aud ringų plojimų palydėti
liaudies šokiai, instrumentiniai kū-
riniai, choro atliktos lietuviškos est-
rados dainos bei žiūrovus sužavėjusi
Artūro Noviko aranžuota sutartinė
„Sodau to’’. Gim nazistai bei meno
vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai
buvo šiltai pasveikinti ir apdovanoti
VLB pir mininko A. Šiugž dinio. 

Po minėjimo programos daina ir
šokiu susirinkusius iki vėlaus vaka -
ro linksmino Vokietijos lietuvių
pamėgta netradicinio folkloro grupė
iš Šiaulių „Kitava’’, garuojančiais
cepelinais pasisotinti kvietė Vasario
16-osios gim nazijos virėjos, pyragu ir
kava vai šino Vokietijos lietuvių jau-
nimo są jun gos atstovai. Renginyje
apsilankė apie 400 žmonių.

Vokietijos LB informacija

HIUTENFELD,�VOKIETIJA

Nepriklausomybės šventėje – valdžios atstovai iš Lietuvos

Kovo 11–12 dienomis Lietuvos
am basados ir kelių lietuviškų
organizacijų kvietimu Lon-

done ir Cam bridge lankėsi Europos
Parlamento narys prof. Leonidas
Donskis. Apsi lankymo metu jis skai-
tė tris paskai tas – dvi anglų kalba ir
vieną lietuviškai. Pirmoji, organi-
zuota Britani jos-Lietuvos draugijos,
vyko Univer sity College London.
Paskaitoje, ku rios tema „Dvi Euro-
pos, priverstos”, L. Donskis pabrėžė,
jog Rytų Europos sąvoka, kurią daž-
nai naudojame kul tūros prasme, iš
esmės yra paviršutiniška ir dirbtinė.
Tai lyg iš XVIII amžiaus besidrie-
kianti nuostata, da  li  janti žmones į
„apsišvietusius ir išsi lavinusius”
vakariečius (Respublica literaria) ir
„barbariškus’’ rytiečius, kuri neturi
pagrindo šiandieninėje Europoje.
Prelegento teigimu, mūsų dienomis
niekas neturi teisės į vieną istorijos
aiškinimą. Tiek viena, tiek kita pusė
galėtų būti imlesnė viena kitos pa-
tirčiai. Pavyzdžiui, Rytų Eu ro pos
tautos galėtų praturtinti vakarie-
tiškąją patirtį sugebėjimu užmegz ti
dialogą tarp kultūrų.

Paskaita „Lietuva XXI amžiaus
pradžioje: dilemos, viltys ir nusivyli-
mai’’ vyko Lietuvos ambasadoje ir
bu  vo surengta bendradarbiaujant su
Lon dono ,,Santaros Šviesos klubu’’.
Iš kitų susitikimų ši paskaita buvo
neformaliausia ir išsiskyrė nuošir -
džiu bendravimu: teiginiai, išsakyti

LONDON,�JUNGTINė�KARALYSTė

Ar Lietuva išmoks gyventi 
su savo diaspora?

Parodą  „Misija: Sibiras. Tremties pėdsakais’’ atidarė  parodos autorius Gintautas Alekna. Prof. Leonidas Donskis.

Ma žiau sieji minėjimo dalyviai – Hiuten feldo šeštadieninės lituanisti nės mo kyklėlės
„Kiškių klubas” na riai. 

Aud ringais plojimais buvo palydėti gim-
nazistų liaudies šokiai.

RIMANTAS VINGRAS
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Atkelta iš 5 psl. universitetinių lei-
dyklų Amerikoje. Įsteigta 1891 me-
tais, ji yra didžiausia universitetinė
leidykla pagal išleistų leidinių, dar-
buotojų skaičių ir pajamas. Per me-
tus išleidžiama maždaug 180 naujų
knygų. Tad nuo leidyklos įsteigimo
išleista per 11,000 knygų, tarp jų – 20
Nobelio laureatų knygų. Tarp išleis-
tų autorių  – mokslininkai, profeso-
riai, romanistai, žurnalistai. Kartas
nuo karto išleidžiama rašytojo ,,pir-
moji knyga”. Taip pat leidykla skiria
dėmesį vietinės reikšmės knygoms
apie Čikagą ir apylinkes.

,,University of  Chicago Press”
interneto svetainėje Daivos knygą
galima rasti biografijos ir laiškų
skyriuje (Biography & Letters). Tarp
tame skyriuje paminėtų knygų yra:
,,Royko in Love” – žurnalisto, Pulizer
prizo laureato Mike Royko, rašiusio
kasdieninius vedamuosius trims
Čikagos miesto laikraščiams, laiškai
žmonai Carol (2010); Ingmar Berg-
man ,,The Magic Lantern, An Auto-
biography” (2007); Edmund Bluden

,,Undertones of  War”, poeto autobi-
ografija apie Pirmąjį pasaulinį karą
(2007) ir Wesley Adamczyk ,,When
God Looked the Other Way: An Odys-
sey of  War, Exile and Redemption”
(2004) – apie Sovietų Sąjungos nusi-
kaltimus prieš lenkų tautą, masinius
trėmimus ir vienos šeimos išsigel-
bėjimą.

Daiva profesoriauja Eastern Illi-
nois University, kur dėsto anglų kal-
bą ir kūrybinį rašymą. Ji apsigynė
magistrės ir daktarės laipsnius Uni-
versity of  Illinois at Chicago. Jos
moksliniai ir literatūriniai darbai
pasirodė įvairiuose moksliniuose bei
literatūros leidiniuose. Daiva dirbo,
rašė, parašė, ir jos knygą išleido gera
leidykla. Mums belieka ją pasveikin-
ti  ir pasidžiaugti jos sėkme.

Pranešimas skaitytas per Filis-
terių skautų sąjungos Čikagos sky-
riaus surengtą Daivos Markelytės
knygos pristatymą vasario mėn. 25 d.
Pasaulio lietuvių centro Dailės mu-
ziejuje. 

Kai kam nors iš ,,mūsų” pasiseka

Atkelta iš 3 psl. vaikams, anūkams
ir visuomenei. Taip pat svarbu, kad
tokie atsiminimai patektų į sandė-
liuojamus archy vus, kuriuose yra
kaupiamas neįkai no jamas turtas.

Šias eilutes rašydamas prisimi -
niau, kad turiu rankraštinių aprašy -
mų apie keletą jau mirusiųjų asme -
nų. Tie mano aprašymai tikrai neti-
ko nei atsisveikinimo vakarui, nei
ne kro logui. Nežinau, kaip ilgai lauk-
ti, kad galėčiau tuos rankraščius pa -

siųs ti į archyvus. Kažkaip jaučiu su -
varžymą šio rašinio antraštėje duoto
įsa ko, kad apie mirusius arba gerai,
ar ba nieko. Tad klausimas lieka neat-
sa kytas – nuo kada apie mirusiuo-
sius ga lima sakyti visą teisybę?

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

,,Apie mirusius – arba gerai,
arba nieko”, bet kaip ilgai?

paskaitoje, tapo pretekstu diskusijai.
L. Donskiui puikiai pavyko įtraukti
susirinkusius į pašnekesį apie Lietu -
vos problemas, įdėmiai išklausant,
kaip žmonės jas jaučia čia, Londone,
ir tiksliai apibendrinant jų pasisaky-
mus.

Pakutiniąją paskaitą L. Donskis
skaitė Cambridge, kur susirinko
Cam bridge ir Oxford akademinė lie-
tuvių bendruomenė. Paskaitos te ma
buvo ,,Mažųjų šalių identitetas ir
dilemos Europos Sąjungoje”. Pradė -
damas įžvalgomis iš čekų rašytojo
Milano Kundara romano „Nepake -
liamas būties lengvumas’’, profeso-
rius pateikė Levo Karsavino, Vosy -
liaus Sezemano, Stasio Šalkauskio ir
kitų, kurie pasirinko gyventi ir kurti
Lietuvoje, pavyzdžius ir pabrėže ben-
dražmogiškąją jų darbų svarbą. Pra -
nešėjas sakė, jog tapatybė yra ne vien
tai, ką apie save galvojame, bet ir tai,

ką kiti apie mus mano.
Susitikimuose prof. L. Donskiui

buvo pateikta pačių įvairiausių klau -
simų, kuriuos vargu ar būtų galima
kaip nors sugrupuoti – nuo Lietuvos
gyvenimo aktualijų iki padėtis Li -
bijoje. Tačiau vienas ir tas pats klau -
simas buvo užduotas visuose susi-
tikimuose – tai emigracija ir jos pa -
dariniai Lietuvai. Profesorius atsa-
kė, jog pasirinkti, kur gyventi, yra
žmogaus teisė; nerimą kelia ne pati
emigracija, bet jos mastai. L. Dons-
kio nuomone, pagrindinė pastanga
turėtų būti kurti tokią šalį, tokią Lie-
tuvą, kurioje būtų patrauklu gyventi.
Kita vertus, emigracija jau parodė,
kad išmoko gyventi su Lietuva;
klausimas yra, ar Lietuva išmoks
gyventi su savo diaspora?

Rimantas Vingras – Londono
,,Santaros-Šviesos” klubo narys.

A † A
URŠULĖ BALSKUS

(Lietuvninkaitė-Lipčienė)
1912.10.10–2011.03.14

Liūdesyje liko: duktė Nijolė su vyru Arnoldu Voke taičiu; se-
suo Marija  Valiukevičienė Lietuvoje, bro lienė Adelė Lietuv nin-
kienė Čikagoje, giminės Ameri koje ir Lietuvoje, globėja Aufrozi-
na Keserauskienė  su šeima.

Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.,  Evergreen
Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių a. a. Uršulė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Norintieji aukoti a. a. Uršulės prisiminimui, prašo me aukoti
Lietuvos Dukterų draugijai, Daughters of  Lithuania, Inc. c/o
Irena Grigaitis 1413 128 St., Le mont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Brady-Gill  FH. Tel. 708-636-2600

Mirus
A † A

Inž. EUGENIJUI BARTKUI

Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai, mielai
DANGUOLEI, dukrai VIVAI ir sūnui DARIUI su šei-
momis.

Jungiamės su Jumis maldoje.

Roma ir Jonas Mildažiai
Aušra ir Karl Zarins

A † A
SOFIJA RADĖNAITĖ

VAIČIKONIENĖ
PRANCKEVIČIENĖ

Mirė 2011 m. kovo 14 d., po sunkios ligos, sulaukusi gražaus
83 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje. Gyveno
Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL, vėliau Treasure
Island,  Floridoje.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas Vaičikonis su drauge Daina; sū-
nus Pranas E. Pranckevičius su žmona Žibute; dukra Irena
Baraus kienė su vyru Andrium; anūkai Jonas Vaičikonis, Juo-
zas Pranckevičius, Emilija Pranckevičiūtė, Alena Pranckevi-
čiūtė, Aleksas Barauskas, Lidija Barauskaitė; sesuo Irena  Bei-
na rauskienė; brolienė Vėra Radėnienė bei kiti giminės ir arti-
mieji Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Sofija buvo žmona  a. a. Prano Pranckevičiaus.
Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d. nuo 4 val. p. p.

iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. 9:30 val. r. iš Petkus
Lemont  laidojimo namų a. a. Sofija bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Sofija bus palaidota  Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Palauk, mažyte, mūs,
Šaltam mirties sapne;
Kol sielvarto keliu
Ateisim pas  Tave.

K. Grigaitytė

Atėjau...

PARDUODAMA 2,26 ha miško 
Lazdijų�raj.,�Kapčiamiesčio�seniūnija,
Kareivonių�kaime�prie�ežero�Niedus.
Kelias�asfaltuotas,�yra�elektra.�Kaina
sutartinė.�Tel.�370-37-392179

High Quality Seamstress 
wanted.�$15/hour�to�Start.
Chicago�residents�only.�

Please�call�847-924-8808.

PARDUODASIŪLO DARBĄ
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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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

��  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. 

��  JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į metinį-ataskaitinį susirinkimą,
š. m. kovo 27 d. 12:30 val. p. p., kuris
vyks PLC didžiojoje salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439). Darbo -
tvar kėje: JAV LB Lemont apy linkės val -
dybos veiklos metinė ataskaita, finan si -
nių rezultatų aptarimas, Revizijos ko mi -
sijos ataskaita, naujų narių rinkimai į
val dybą. Kviečiame tapti valdybos na -
riais. 

��  Korp! Giedra maloniai kviečia į poeto
Vytauto Mačernio 90 m. gimimo me-
tinių minėjimą Pasaulio lietuvių cen -
t re (14911 127th St., Lemont, IL)
balandžio 17 d.12:30 val. p. p. Prog -
ramoje: poeto gyvenimo ir kū rybos vin-
jetė ir poezija. Režisierė, aktorė – Giedrė
Gillespie, aktoriai Vida Gilvy dienė, Linas
Umbrasas. Dainuos solistė Dalia Lie -
tuvninkienė. Fausto Strolios kū rinio
,,Paukščiai” premjera. Fleita gros Marija
Čyvaitė ir Daina Polikaitytė. Vaišinsime
kava, užkandžiais ir skaniais pyragais! 

��  Rašytojos Alės Rūtos pagerbimo
šventės programa: poetės Eglės Juod -
val kės paskaita apie rašytojos kūrybą;
profesoriaus, dramaturgo, režisieriaus
Kęs tučio Nako, Alės Rūtos brolio sū naus,
sukurtas filmas ir prisiminimai apie tetą.
Programai vadovaus aktorė Aud rė Bud -
rytė-Nakienė. Literatūrinę po pietę ba  -
landžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Cla remont Ave., Chica go, IL
60636) rengia ir visus gausiai da ly vauti
kviečia Lietuvių rašytojų draugija.

��  Kovo 27 d., sekmadienį, 9 val. r.,
vys kupas Robert Hennessey pašventins

Šv. Petro lietuvių bažnyčią Bostone (75
Fla herty Way, S. Boston, MA 02127).
Bažnyčią lietuvių statyta ir pašventinta
daugiau nei prieš 100 metų, šiuo metu
yra iš pagrindų atremontuota ir bus vėl
pašventinta. Šv. Mišias atnašaus vysku-
pas R. Hennessey. Gie dos ,,Jaunųjų šir -
džių” ansamblis ir para pi  jos choras. Po
Mišių – vaišės. Prašo ma atk reip  ti dėme -
sį į renginio pradžią – ne 10:30 val. r.
(kaip įprasta), o 9 val. r. Daugiau infor -
ma cijos galima gauti klebonijos raštinėje
tel. 617-268-0353.

��  Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys
(600 Liberty Hwy, Putnam CT 06260)
balandžio 8–10 dienomis kviečia daly-
vauti rekolekcijose, kurias ves pranciš -
konas kun. Raimundas Bukauskas, OFM.
Penktadienį, balandžio 8 d. – Pa lai  mi ni -
mas 7:30 val. v., po jo – konfe ren cija.
Šeštadienį 8:30 val. r. – registracija,
9:30 val. r. – konferencija. Re kolekcijos
baigsis sekmadienį, balan džio 10 d.
Au  ka vienai dienai – 60 dol., savaitga -
liui – 120 dol. Nak vy nė – 40 dol. Apie
dalyvavimą pra šoma pranešti iki balan -
džio 1 d. tel. 860-928-7955 arba el.
paš tu sesigne@ gmail.com.

��  Šv. Kazimiero parapijos salėje, Cle ve -
land balandžio 9 d. 7 val. v. vyks jubi lie -
jinis koncertas, skirtas ateitininkijos
veik los ir žurnalo ,,Ateitis” 100-mečiui
paminėti. Meninę programą atliks lietu-
vių meno ansamblis ,,Dainava” (meno
va do vas Darius Polikaitis). Po kon certo
– vaišės ir šokiai jaunimui. Dau giau in -
for ma cijos suteiks Nijolė Balčiūnienė
tel. 440-944-5741 arba el. paštu nbalci-
unas@att.net. Bilietus užsi sakyti galite
tel. 440-975-0637 (Regina Šilgalienė)
ar ba el. paštu augisregina@sbcglobal.net.

��  Balandžio 10 d., sek madienį, 2 val.
p. p. (po rekolekcijų) Ma tulaičio na mų
sa  lėje (10 Thur ber Rd., Putnam, CT
06260) vyks Vasario 16-osios, Kovo 11
-osios ir JAV LB Rytinės Connecticut
apy  linkės gyvavimo 55 metų sukakties
mi nėjimas, ku ria me dalyvaus LR ge ne -
ra linis konsulas New York Val de ma ras
Sa rapinas. Meni nę programą at liks Rasa
Vitkauskaitė (fortepijonas) ir Vita lijus Li -
sovskis (saksofonas). Maloniai visus
kviečia me dalyvauti.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436�S.Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

IŠ ARTI IR TOLI...

Pavasarinė mugė vėl atkeliauja 
į Jau nimo centrą 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 
balandžio 2–3 die nomis 

nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. 

Vi sus, norinčius dalyvauti mugėje,
kvie čia me registruotis iš anksto tel.
773-778-7500 (Reda). Vieno stalo kai-
na vienai dienai – 25 dol., dviem die -
noms – 40 dol. Norintiems užsisakyti 2
stalus taip pat siūloma nuolaida.

Anelė Pocienė Jaunimo centro mugėje
2008 m.                            Jono Kuprio nuotr.

,,Sietuvos”�draugovės�sesės�
ba�landžio�8�d.�7�val.�v.�

rengia�
Rūtos Še petytės 

knygos 
,,Between Shades of Gray”

sutiktuves 
Lietuvių�dailės�mu�ziejuje,
Pasaulio�lietuvių�centre�

(14911�E.�127th�St.,�Lemont,�IL��60439).

Sutiktuvėse�dalyvaus�autorė�
R.�Šepetytė.�

Tel.�pa�siteiravimui:�708-567-9611.

Kaziuko mugė Vilniuje

Šiais�metais�kovo�4–6�Vilniuje�vykusi�Kaziuko�mugė�buvo�skirta�Aukštaitijos�etnografiniam�paveldui.�Visa�Rotušės�aikštė�buvo�atiduota�aukštaičiams.�Čia�ir�kulinarinis�paveldas,
ir�tautodailininkų�darbai,�ir�būdingiausių�aukštaitijos�amatų�pristatymas.�Net�Užgavėnės�šiemet�buvo�rengiamos�Aukštaitijos�papročių�pagrindu.�Aukštaitijos�regioną�Kaziuko
mugėje��pristatė�98�kolektyvai�ir�apie�1,500�dalyvių,�įvyko�aštuonios�parodos,�kurias�suruošė�106�dailininkai.�Mugėje�apsilankė�ir�čikagietė�Ramunė�Kubiliūtė.�Ji�ir�atsiuntė�redak-
cijai�keletą�įamžintų�akimirkų�iš�Kaziuko�mugės.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Jaunimo centro tarybos pirmininkas, remdamasisi Jaunimo centro inkorpora -
vi mo reikalavimais – kartą metuose suk viesti šio centro narių, rėmėjų ir aukotojų
suvažiavimą – praneša, kad 2011 m. suvažiavimas vyks balandžio 10 d., sek -
madienį, 12 val. p. p. Čiurlionio  galeri jo je, Jaunimo centre (5620 S. Cla re mont
Ave., Chicago, IL 60636). Kvie čiame kuo gausiau dalyvauti ir pareikšti savo nuo-
monę apie šio lietuvybės centro išlaikymą. Jūsų  talkos ir patarimų dėka  galėsime
daug nuveikti.


