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Vilnius (President.lt) – Sausio 23
d. Lietuvos Respublikos Prezidentū-
roje žinomi visuomenės, kultūros
veikėjai, jaunimo organizacijų, vers-
lo ir valdžios atstovai pristatė vasarą
įvyksiantį pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimą PLJS). Šalies vadovės
Dalios Grybauskaitės globojamas
pasaulio lietuvių jaunimo susitiki-
mas įvyks 2012 m. liepos 12–15 dieno-
mis Prienų rajone, Visuomenės har-
monizavimo parke.

Planuojama, kad jame dalyvaus
per 3,000 žmonių iš viso pasaulio.
Pasak prezidentės, šis įvykis padės
visame pasaulyje ir Lietuvoje gyve-
nančius jaunus žmones sujungti vie-
nam tikslui – bendraujant ir bendra-
darbiaujant kurti geresnę Lietuvą.

PLJS2012 pristatymo Preziden-
tūroje metu dalyvavo verslo ir val-
džios atstovai, žinomi visuomenės,
kultūros veikėjai – režisierė Dalia
Ibelhauptaitė, architektas, daininin-
kas Algirdas Kaušpėdas, kunigas
Arūnas Peškaitis, OFM, istorikas
Alfredas Bumblauskas ir kiti iškilūs
visuomenės veikėjai, jaunimo orga-

nizacijų atstovai ir užsienio lietuviai.
Toks susitikimas – pirmą kartą

Baltijos šalyse vyksiantis renginys,
kurio metu Lietuvos valdžios, verslo,
kultūros ir mokslo atstovai kartu su
jaunimu iš visų Lietuvos regionų bei
užsienio aptars strateginius mūsų

valstybės ir tautos reikalus, ieškos
geriausių sprendimų bei jų įgyvendi-
nimo būdų, taip spartins pažangios ir
modernios valstybės kūrimą.

PLJS2012 organizatoriai – Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjunga.

• Tema: Lietuvos ir Rusijos
diplomatiniai san tykiai – 2 

• ,,Žavingiausia indėnų gėlė”
skelbiama šventąja – 3

• Sniegu užpustyta trage-
dija – 3

• Pal. Matulaičio metams –
mo zaikinis palaimintojo
por tretas – 4

• Mokytis kviečia Vasario
16-osios gimnazija – 4

• Išgirskime praeities balsus
– 5

• Filmo ,,Tadas Blinda.
Pradžia” sėkmė – 6

• Šventadienis – 8
• Pasaulio pažinimas vertas

pas tangų (8) – 8

ES uždraudė importuoti Irano naftą

Ruošiamasi pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui

Žinomi visuomenės, kultūros veikėjai, jaunimo organizacijų, verslo ir valdžios atstovai
pristatė vasarą vyksiantį pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą.              President.lt nuotr.

Įvertinti Lietuvos smulkiojo verslo pasiekimai

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos (ES) šalių užsienio reikalų mi-
nistrai sausio 23 d. oficialiai įteisino
Irano naftos embargą dėl jo branduo-
linės programos. Tai reiškia, jog nuo
šiol draudžiama su Iranu sudaryti
naujas sutartis dėl naftos, tačiau
esantys susitarimai gali būti įgyven-
dinami iki liepos 1 d. Šiam 27 ES ša-
lių ambasadorių susitarimui dar
turės oficialiai pritarti ES užsienio
reikalų ministrai, susitiksiantys
Briuselyje.

Pagal šį susitarimą, priimtą po

kelias savaites trukusių įtemptų de-
rybų, numatoma nedelsiant įvesti
draudimą importuoti naftą iš Irano
ir palaipsniui nutraukti galiojančias
sutartis iki liepos 1 d.

Graikijos priklausomybė nuo
Irano energetikos išteklių trukdė
susitarti dėl šio embargo įvedimo
laiko ir sąlygų, nes finansinės krizės
prislėgta šalis importuoja iš šiitiškos
respublikos daugiau nei trečdalį su-
vartojamos naftos ir yra susaistyta
lengvatinėmis sutartimis su Tehera-
nu. Graikija iš pradžių prašė iki me-

tų trukmės ar net ilgesnio pereina-
mojo laikotarpio, o kelias pastarąsias
savaites vyko įtemptos derybos, ieš-
kant kitų šaltinių ir šios problemos
sprendimo.

Pardavimai ES šalims sudaro
apie 20 proc. Irano naftos eksporto, o
daugiausiai jos perka Graikija, Ispa-
nija ir Italija. Teheranas neigia įtari-
mus, kad jis siekia sukurti branduo-
linius ginklus. Pasak Irano, derybos,
o ne apribojimai yra vienintelis bū-
das išspręsti šį konfliktą. 

Kelionių po pasaulį įspūdžiai –
spalvingoje knygoje – 10 psl.

Vilnius (President.lt) –  Praėju-
sią savaitę Lietuvoje įteikti apdova-
nojimai dešimčiai sparčiausiai pra-
ėjusiais metais augusių smulkiojo ir
vidutinio verslo įmonių. „Gazelė
2011” apdovanojimų įteikimų iškil-
mėse dalyvavusi LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino sparčiau-
siai augančias smulkiojo ir vidutinio
verslo įmones ir priminė, jog smul-
kusis ir vidutinis verslas yra valsty-
bės vidaus produkto varomoji jėga.
Pasak prezidentės, šios įmonės sunk-
metį sugebėjo paversti galimybe.
Atsakomybė už save ir aplinkinius,
anot valstybės vadovės, yra išskirti-
nis apdovanotų įmonių bruožas. „Jūs
visi kartu prisidedate prie bendruo-
menės, regiono ir visos šalies gero-
vės. Asmeninės pastangos ir atsa-
komybė yra tas pavyzdys, kuriam
skleisti savo greitumą, tikiuosi, iš-
naudos naujosios Gazelės”, – sakė
prezidentė. 

Apdovanojimų iškilmėse šalies
vadovė palinkėjo, kad dideli smulkio-

jo verslo laimėjimai įkvėptų visą šalį,
ir pakvietė įmonių atstovus aktyviau
dalintis savo patirtimi šviečiant vi-
suomenę, ypač jaunimą, apie verslu-
mo ir asmeninių pastangų naudą ir
būtinumą.

Šalies vadovė metų „Lietuvos
gazelės” apdovanojimą įteikė UAB
„Swix Sport Baltic”, kuri užsiima
turizmo ir sporto reikmenų, šiaurie-
tiško ėjimo lazdų gamyba.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė (ketvirta iš d.) dalyvavo ,,Gazelė 2011” apdovanojimų
įteikimų iškilmėse.                                                                     Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr. 
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Garsiam� lietuvių� teatro� režisie-
riui,� Maskvos� akademinio� J.� Vach-
tangov� teatro� vadovui� Rimui�Tumi-
nui�praėjusią�savaitę�sukako�60�me-
tų.�Praėjusį�sezoną�R.�Tumino�vado-
vaujamas� J.�Vachtangov� teatras�pir-
mavo� tarp� Rusijos� sostinės� teatrų
pagal�žiūrovų�lankomumą.�Netgi�tie,
kas� labiausiai� priešinosi� ,,atėjūno”
atėjimui� į� Vachtangov� teatrą,� tapo
didžiausiais� jo�rėmėjais.�Tokios�nau-
jienos� ne� tik� verčia� žavėtis� šio� pa-
saulio� lygio�menininko� talentu,� bet
ir� klausti,� kodėl� R.� Tumino� talentu
šiandien� negali� džiaugtis� Lietuvos
teatro�mylėtojai,�nors,�pasak�lrytas.lt,
,,Rusijoje� jis� vadinamas�vienu�‘rusiš-
kiausių’� lietuvių� režisierių� (jo� protė-
viai�buvo�sentikiai,�atkeliavę�į�Lietu-
vą� iš� Rusijos� prieš� 400�metų)”.� Šiuo
atveju� Melpomenės� gerbėjų� Lietu-
voje�tikriausiai�neguodžia�ir�liaudies
išmintis,� bylojanti,� kad� pranašu� sa-
vame� krašte� nebūsi.� Kas� atsakys,
kaip� ilgai� klaidžiuose� Lietuvos� val-
džios�koridoriuose�klajos�suvokimas,
kad�menas�gali�būti�aukso�valiuta?

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis Tema: LieTuva iR Rusija

Plėtojant santykius su Ru-
sija, Lietuvai būtų neiš-
mintinga žiūrėti vien į

praeitį, sako naujasis Lietuvos
Respublikos ambasadorius Ru-
sijoje Renatas Norkus. Pokal-
byje su naujienų agentūra BNS
diplomatas pabrėžė, kad Lietuvai bū-
tina apsišarvuoti kantry be, siekiant
sutarimo istoriniais klau simais. Nor-
kus taip pat teigė, kad Lie tuvai ne-
rimą kelia Rusijos karinių pajėgų
stiprinimas Vakarų kryptimi, ir pa-
ragino Maskvą dvišalėje darbotvar-
kėje neaštrinti klausimo dėl Lie tuvos
vykdomos energetinės reformos, ku-
riai prieštarauja ,,Gazprom’’.

– Kaip šiandien apibūdintu -
mėte Lietuvos ir Rusijos santykius
politinėje, ekonominėje ir kultūri -
nėje srityse? 

– Savo santykius su Rusija grin -
džiame 1991 m. sutartimi dėl tarpval-
stybinių santykių pagrindų. Tik rai
norime palaikyti ir plėtoti konstruk-
tyvius, principingus ir abipusiai
naudingus ryšius, kurie remtųsi tar-
pusavio pagarba ir istori ne tiesa.
Svarbu siekti konkrečių bendradar-
biavimo rezultatų, kurie būtų abipu-
siai naudingi Lietuvai ir Rusijai, Lie-
tuvos ir Rusijos gyventojams. Lietu-
vos ir Rusijos santykių įvai rovė ir tu-
rinys yra per platūs, kad galima būtų
juos apibūdinti atsakant į jū sų klau-
simą vienu kokiu nors epitetu. Ryšių
ir bendradarbiavimo krypčių yra be
galo daug.

Reikia pripažinti – turime skir -
tingą požiūrį į praeities istorinius
procesus, tačiau turbūt būtų neiš -
min tinga žiūrėti vien atgal. Rusija
yra mūsų kaimynė, todėl turime pa -
lai kyti gerus kaimyninius santy kius.
Be abejonės, Rusija yra viena svar-
biausių mūsų ekonominių partnerių.
Turime bendrą sieną, egzistuoja pla-
tūs žmogiški ryšiai, didžiuoja mės ir
bendruomenių abejose šalyse veikla
ir gebėjimu įsilieti į šalies kasdienį
gyvenimą tiek Lietuvoje, tiek Rusijo-
je. Taip pat paminėčiau ir kasdieni-
niame gyvenime verdančią kul tūrinę
veiklą. Visi šitie veiksniai turbūt su-
daro tą mūsų santykių įvairovę. Pa-
mati nis mūsų abiejų tautų interesas
– surasti būdą, kaip gyventi taikiai,
pragmatiškai ir abipusiai naudingai
bendradarbiauti.

– Nors vyksta bendras istorikų
darbas, neseniai vėl pasirodė Lie-
tuvą žeidžian tis Rusijos diplomatų
pareiškimas apie okupaciją Ant-
rojo pasaulinio karo metais. Ko-
kios vis dėlto perspektyvos rasti
sutarimą ir skau džiausiais isto-
riniais klausimais? 

– Tai svarbi bendradarbiavimo
dalis. Kaip ir minėjote, veikia abie jų
šalių istorikų komisija, kuri gvildena
šiuos istorinius klausimus. Mano
vertinimu, tai teisinga vieta atvi-
roms diskusijoms istoriniais, tarp jų
– sudėtingais ir jautriais klau simais.
Deja, tenka pripažinti, jog pastaruoju
metu yra pasirodę keletas teks tų apie
Sovietų Sąjungos istoriją, kuriuose
skelbiama netiesa apie kai mynines
šalis – ne tik apie Lietuvą, bet tarp jų
ir apie Lietuvą. Ko gero, ne stebina šių
tekstų turinys – juk Rusijoje, kaip ir
kitose šalyse, egzistuoja įvairių radi-
kalių judėjimų, įvai rių nuomonių.
Tačiau neri mą kelia tokių tekstų kil-
mė, kuri veda į oficialias institucijas.

Be abejonės, visos mūsų šalys
Rytų Europoje, kaip ir Lietuva, atkū -
rusi nepriklausomybę, bando atsaky -
ti į visus istorinius klausimus. Natū -

ralu, kad šie atsakymai negali sutap-
ti su tokiomis pseudoistorijomis, ku -
rios kartais pasirodo mūsų kaimynės
vertinimuose. Vis dėlto pasakius tai,
ką pa sa kiau, esu įsitikinęs, kad turi-
me būti kantrūs, suprasti, kad pačio-
je Rusi joje vyksta sudėtingi istorinės
sąmo nės bei tapatybės pokyčiai. Ir aš
tikiu, kad sulauksime laikų, kai Ru -
sijoje istorija nebebus laikoma so vie-
tinių ideologų rašyta propaganda, ti-
kiu, kad daug žmonių Rusijoje jau
šiandien žino tiesą. Tai mūsų visų
dar bas, taip pat ir ambasados, diplo-
matinės tarnybos darbas, kad tokių
žmonių daugėtų.

Mes esame pasirengę savo veikla
aktyviai prisidėti formuojant bendrą
Europos Sąjungos ir NATO politiką
Rusijos atžvilgiu, atstovaujant, žino-
ma, savo nacionaliniams interesams
bei darant įtaką procesams Rusijoje,
kurie vestų link tiesos ir teisingumo
įvertinimo bei demokratiškai mąstan-
čios visuomenės švietimo. Ši veikla,
kantri veikla, išsamus, sistemin gas dar-
bas, manau, sudarys palan kesnes są-
lygas siekti istorinio teisin gumo ir de-
rėtis dėl okupacijos žalos atlyginimo.

– Lietuva neseniai minėjo Sau -
sio 13-osios agresijos metines. Koks
gali būti diplomatų vaidmuo sie-
kiant istorinio teisingumo šiuo at-
veju? 

– Sausio 13-osios byla išliks visa-
da dvišalėje darbotvarkėje. Bylos pro-
gresui, mano nuomone, būtinas abie -
jų šalių dialogas, kuris įmanomas
esant politinei valiai ir geranorišku-
mui. Tikimės, kad ši politinė valia Ru-
 sijoje atsiras. Tai skaudi byla, skau-
džių, jautrių klausimų rinkinys, ir vėl-
gi turime kantriai nagrinėti, diskutuo-
ti, sprendi mų ieškoti nenuleidžiant
rankų, iman tis įvairių kultūros, švie-
timo projektų Rusijoje, stengiantis
pakeis ti visos visuomenės požiūrį.
Tačiau pridurčiau – neperspaudžiant.

Lygiagrečiai turi būti vykdomi
aktyvūs teisiniai veiksmai, numatyti
dvišalėse, tarptautinėse sutartyse.
Šiuo požiūriu diplomatų vaidmuo gal
ir nėra pats ryškiausias ir svarbiau-
sias, tačiau visos tarptautinėje teisė-
je numatytos galimybės turi būti iš-
naudotos. Diplomatinė tarnyba yra
viena iš tokių įrankių.

– Lietuvos vadovai perspėja
dėl Rusijos ginkluotės telkimo va -
ka rinėje dalyje, prie Lietuvos sie-
nos. Kas bus daroma siekiant įti-
kinti Rusiją, kad ji atsisakytų
tokių planų, ypač dėl Karaliau-
čiaus kraš to militarizavimo? 

– Esu įsitikinęs, kad Rusijos sau -
gumą geriausiai užtikrintų atviru-
mas, bendradarbiavimas, skaidrumo
ir pasitikėjimo priemonių įgyven di -
nimas su visomis kaimynėmis, ir šia-
me kontekste su NATO organizacija,
o ne karinių pajėgų stiprinimas. Sie-
kiant kurti tą tarpusavio pasiti kėji-
mą, euroatlantinėje erdvėje buvo su-
kurtos tarptautinės organizacijos,
viena iš jų – Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacija, taip pat
NATO ir Rusijos taryba, kur pasiti kė-
jimo priemonės gali būti ir yra ap ta-
riamos bei įgyvendinamos lygiatei -
siškumo pagrindais. Šiuose fo ru muo-
se Lietuva kaip tiesioginė dalyvė ir
siekia aptarti visus saugumo stip ri-

nimo klausimus, įskaitant
įprastinių ginklų kontrolės,
taktinių branduolinių ginklų
Europoje mažinimo klausimus.

Šioje vietoje prisiminčiau
NATO strateginę koncepciją,
kuri nedvi prasmiškai nurodė,

kad NATO nekelia grėsmės Rusijai.
NATO pateikė konstruktyvius pasiū-
lymus Rusijai dėl bendradarbiavimo,
įskaitant ir bendradarbiavimą prieš-
raketinės gy nybos klausimais. Deja,
tenka apgai lestauti, kad Rusijos ir
Vakarų nuo mo nės šiuo metu šiuo
klausimu ski riasi. Taip, mums kelia
nerimą Rusijos karinių pajėgų stip-
rinimas Vakarų kryptimi, karinių
išlaidų didinimas, didelio masto kari-
nės pratybos, naujos ginkluotės įdie-
gimas Kalinin gra do srityje. Tačiau
reikia pakartoti – mūsų tvirtu įsitiki-
nimu, nėra grėsmių, kurioms atrem-
ti šios priemonės būtų reikalingos.
Reikia dialogo, daugiau susikalbėji-
mo. Tačiau dvišaliame kontekste, ko
gero, šį klausimą gvildenti ir spręsti
būtų sudėtinga. Tam ir yra tie foru-
mai, kuriuos minėjau ir kur Lietuva
veikia aktyviai. Manau, kad ateitis
parodys, ar bus rastas racionalus ben-
dradarbiavimo mechanizmas, kuris
galbūt šiek tiek sumažins tą retoriką,
kuri šiuo metu tvyro.

– Rusijos premjeras Vladimir
Putin Lietuvos žingsnius dujų sri-
tyje yra pavadinęs ,,banditizmu’’.
Kaip dvišalius santykius veikia
Lietuvos vykdomos energetinės
re formos, kurioms prieštarauja
Ru sijos valdžia, ginanti ,,Gaz -
prom” interesus? 

– Lietuva vykdo reformas ener-
getikos srityje, kurios yra ne šiaip
paimtos iš konteksto, bet nuosekliai
įgyvendinamos, siekiant įgyvendinti
ES priimtus teisės aktus, vadinamus
Trečiuoju energetikos paketu. Lietu -
va pasirinko tą įgyvendinimo varian -
tą, kuris labiausiai atitinka Lietuvos
ekonominius interesus. Tai mūsų
kon kretus, aiškus, pragmatiškas po -
žiūris ir, mūsų supratimu, užtikrina
patį veiksmingiausią būdą energe ti -
kos rinkos atvėrimui ir energijos šal-
tinių išsklaidymui, dėl ko energeti-
niai ištekliai turėtų pigti.

Šiuo metu Lietuva, dar neturė-
dama išvystytų kitų kelių, yra priver-
sta mokėti už dujas gerokai didesnę
kainą nei tos ES valstybės, kurios to -
kius kelius turi, todėl, manau, vi -
siems suprantamas Lietuvos siekis
kuo greičiau tokius kelius susikurti
ir diversifikuoti tiek pačius energe-
tinius produktus, tiek jų importo geo-
grafiją. Ne kartą esame minėję, kad
re formos tikrai nėra nukreiptos prieš
,,Gazprom’’, o jeigu Rusija ir ,,Gaz prom’’
vadovybė siekia konstruk tyviai spręs-
ti bendradarbiavimo klau simus, išky-
lančius reformos eigo je, tai jie geriau-
siai sprendžiami kompleksiškai, ta-
riantis su Europos Komisija.

Ilgalaikėje perspektyvoje refor-
mos turbūt bus naudingos visoms pu-
sėms. Tikrai nemanome, kad tokie
klausimai galėtų būti veiksmingai
išspręsti juos aštrinant dvišaliuose
san tykiuose. Atvirkščiai, tam yra nu -
matyti forumai, yra ES, Europos Ko -
misija ir čia, manau, kad mūsų laiky-
sena ir toliau liks gana aiški. Tikėsi -
mės, kad bendromis pajėgomis pa -
vyks rasti bendrų sąlyčio taškų, ku -
rie atves į tam tikrą geresnį ir dvi -
šalio bendradarbiavimo susikalbėji -
mą, geresnę atmosferą.

BNS

Ambasadorius R. Norkus:
būtų neišmintinga žiūrėti

tik atgal 
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Praėjusių metų gruodį Vatika-
nas pranešė, kad XVII a. gyve-
nusi mote ris, vardu Kateri Te-

kakwitha, kilusi iš mohawk-algon-
quin indėnų genčių, bus paskelbta
šventąja. Ji bus pirmoji Amerikoje
gimusi šventoji. Tiks li iškilmių die-
na bus paskelbta šių metų vasario
mė nesį. Ant Tekakwitha antkapio ra -
šoma: ,,Kateri Tekakwitha-Own keon -
weke Katsitsiio Teonsitsiane karon –
The fairest flower that ever bloomed
among red men” (,,Žavin giau  sia gėlė,
bet kada žydėjusi tarp raudono-
džių”). 

Be kitų svarbių privalumų, šven-
tumui įrodyti reikia bent dviejų pa -
tvirtintų stebuklų. Neseniai buvo
patvirtintas antrasis Tekakwitha ste-
buklas. 2006 m. penkerių metų Jacob
Finkbonner, gyvenantis Ferndale,
WA, žaisdamas beisbolą, susižeidė
lūpą. Žaizda užsikrėtė, todėl prireikė
gydymo ligoninėje. Berniuko tėvas
Don buvo indėnų kilmės. Jo parapi-
jos kunigas Timothy Sauer paskatino
jį melstis Kateri, prašant Dievo ste-
buklo. Kun. Sauer specialiai pasiū lė
melstis į Kateri, kuri pati, būdama
vaikas, sirgo raupais, kurie sužalojo
jos  išvaizdą. Nuo tos ligos mirė jos
tėvai ir dalis šeimynos. Vatikanas la -
bai nuodugniai tyrinėja galimus ste-
buklus.  Pagal JAV Center for Disease
Control and Prevention suteiktas ži -
nias, nuo 10 iki 15 proc. pacientų nuo
Jake (raupų) ligos miršta. 

Kateri buvo mohawk genties va -
do Kenneronkwa ir katalikės Tagas -

kouita, kilusios iš algonquian gen-
ties, dukra. Ji gimė mohawk genties
tvirtovėje, esančioje netoli šių dienų
Auriesville, NY. Motina buvo pa -
krikš tyta, mokėsi prancūzų mi sio -
nierių  mokykloje.  Vieno genčių karo
metu ji buvo pagrobta ir išvežta į
mohawk genties teritoriją. Kai Kateri
buvo ketveri, tą vietovę nusiaubė
rau pų epidemija, sužalojusi mergai-
tės vei dą. Tėvams mirus, Kateri buvo
įdukrinta dėdės indėnų  genties vado
Turtle Clan. 

Dėl suprantamų priežasčių ja
susidomėjo daug vaikinų, norėjusių
vesti vado dukterį. Matydama tokį
veidmainiavimą, ji susi domėjo kata-
likybe. Jos motina, katalikė, jai buvo
dovanojusi rožinį, kurį Ka teri dėdė iš
jos atėmė, norėdamas atkirsti nuo bet
kokių ryšių su katalikybe. 

Būdama 20 metų Velykų dieną
1676 metais jauna mergina pagaliau
buvo jėzuitų kunigo pa krikš tyta. Ji
pasirinko vardą Kateri, mohawk gen-
ties atitikmenį pancūziškam Catheri-
ne vardui. Nesupras dama Kateri en-
tuziazmo naujai reli gijai, gentis į ją
šnairavo. Ji tai sau aiškino kaip jos

tikėjimo išbandymą. Prieš guldama,
ji kartais ant savo čiužinio  pridėdavo
erškėčių. Apeiginis kraujo išgavimas
bu vo sena indėnų tradicija, tačiau
Ka teri tam suteikė naują prasmę.
Krau juodama nuo spyglių ji bandė
atkurti Kristaus kančią ant kryžiaus.
Vėliau ji kraujavimo auką pakeitė
vaikščiojimu ant degančių anglių.
Kateri bu vo ne tik savo genties ats-
tumta, jos gyvybei tykojo rimtas
pavojus. Veng da ma  fizinio smurto ir
net mirties, ji atvyko į indėnų kata-
likų bendruo menę, įsikūrusią  Kah-
nawake, Que bec, Kanadoje. 1979 m. ji
davė skaistybės įžadus. Po metų ji mi-
rė, būdama 24 metų amžiaus. Pas-
kutiniai jos žodžiai buvo: ,,Jėzau, aš
Tave myliu!” Tuoj po Kateri mirties
ėmė plisti jos šventumo supratimas
ir įvertinimas.

Sakoma, kad Kateri veido sužalo-
jimas nuo raupų dingo jai mirus – ji
ir vėl tapo patraukli ir graži. Buvo
sakoma, kad daug neįgaliųjų, daly-
vavusių jos laidotuvėse, pasveiko.
Netrukus po mirties Kateri pasiro-
džiusi dviem asmenims. 

Kateri kelias į šventąsias prasi -

dėjo prieš kurį laiką. Popiežius Pi-
jus XII 1943 m. sausio 3 d. ją paskelbė
gerbiamąja. Tai pirmoji pakopa į
šven tuo sius. 1980 m. popiežius Pau-
lius Jo nas II Kateri paskelbė palaim-
intąja. Pagaliau 2011 m. gruodžio 19
d. buvo patvirtintas antrasis stebuk-
las, atvė ręs Kateri duris į šventosios
garbę. 

Kateri pagerbimui vien JAV yra
skirtos bent trys šventovės: National
Shrine of  Blessed Kateri Tekakwitha
Forida valstijoje, North American
Martyrs Auriesville miete, NY ir Ba -
silica of  the National Shrine of  the
Immaculate Conception, Washing -
ton, DC. Kitose vietose yra jos statu -
lų. Vieną iš jų – šventovėje Indian
River miestelyje, Michigan valstijo-
je, – teko matyti ir man. Kateri varda-
dienis JAV yra švenčiamas liepos 14
d. Po jos mirties Kateri buvo laikoma
neoficialia Montreal miesto globėja. 

Žiniasklaidos pranešime rašo-
ma, kad 2012 m. šventąja taip pat bus
paskelbta palaimintoji Marianne Co-
pe, 1838 m. gimusi Vokietijoje. Į JAV
atvykusi 1883 m. ji įstojo į Šv. Pran -
ciškaus vienuolyną Syracuse, NY. Su
laiku Marianne prisijungė prie prieš
porą metų šventuoju pa skelbto belgo
Damien de Venster įkurtos raup-
suotųjų gydymo kolonijos Molokai,
Hawaii valstijoje (,,Drau gas”, 2009 m.
spalio 31 d.).  Jam mirus nuo raupų,
būsima šventoji perėmė jo artimo
meilės darbus. Lai koma tiesiog ste-
buklu, kad ji pati ne užsikrėtė rau-
pais. Ji mirė 1918 m.

Ši prieš 100 metų įvykusi šiurpi
tragedija įvyko Antarktidoje,
že mėje, gerokai didesnėje už

visą Europą, saulėtoje kaip Califor-
nia, bet šaltesnėje negu ledaunė,
kalnuotesnėje už Šveicariją. Tokia
vie ta pasaulyje yra tik viena, ji –
nuos tabus žemynas pačioje Žemės
rutulio apačioje, nutolusi nuo visų:
nuo Pietų Amerikos – 1,000 km, nuo
Afrikos – net 3,600 km.

Ieškodamas nežinomos terra aus-
tralis, anglas kapitonas James Cook
1773 m. buvo pirmas jūreivis, api-
plaukęs Antarktiką, nors paties že -
myno ir nepastebėjo. Su šiuo šal čiau-
siu, aukščiausiu, neprieinamiausiu
bei nesvetingiausiu žemynu šioje
žemėje keliautojai nesėkmingai siekė
susipažinti ir po to. Kuriam laikui
dėmesys buvo nukrypęs kitur, ir tik
1899 m. Berlyne vykęs geografų kon-
gresas iškėlė reikalą tą žemyną vėl
tirti.

XX a. pradžioje norvegų tautoje
atgijo sena vikingų tradicija aplan -
kyti dar nepažįstamus žemės tolius.
Labiausiai tuo pasižymėjo keliauto-
jas Fridtjof  Nansen, 1909 m. apiplau -
kęs Šiaurės poliaus ledynus ir taip
įrodęs, kad iš  Atlanto, plaukiant apie
Grenlandiją, yra įmanoma pasiekti
Ramųjį vandenyną. Amerikiečiui Ro -
bert E. Peary to neužteko – jis pa -
siryžo pasiekti patį Šiaurės polių, kas
jam po ilgai trukusių herojiškų pas-
tangų ir pavyko, 1909 m. balan džio 6
d. ten į ledus įsmeigiant Amerikos
vėliavą.

Su Nansen plaukiojęs kitas nor -
vegas Roald Amundsen (1872–1928),
irgi planavęs pasiekti Šiaurės polių,
sužinojęs, kad jį jau pasiekė ameri -
kietis, tuoj pat slapta pradėjo kurti
planus pasiekti dar niekieno nepa -

siektą Pietų polių ir taip užsitarnauti
panašią į Peary garbę. Turėdamas
daug patirties iš savo kelionių Ark -
tikoje, Amundsen rūpestingai pasi -
ruo šė žygiui į Antarktiką. Jį ly dėjo 4
vyrai su 56 šunų trau kiamomis 4
rogėmis, pakrautomis maisto ir kitų
reikmenų.

Žygį Amundsen pradėjo 1911 m.
spalio 19 d. Priartėję prie tikslo, jie
užmušė dalį šunų, palikdami jų mėsą
savo maistui papildyti grįžtant. Ke-
lionė vyko be didelių proble mų, ir jau
1911 m. gruodžio 14 d. jie pasiekė Pie-
tų polių, ten įsmeigdami Norvegijos
vėliavą. Tikėdamas, kad anksčiau ar
vėliau ten atsiras ir ang las Scott, pa-
lapinėje Amundsen pali ko laišką
Norvegijos karaliui Haakon VII, ang-
lo prašydamas jo laišką perduoti ka-
raliui. Apie tą Amundsen žygį suži-
nojo visas pa saulis. Ypatingai tuo
džiaugėsi nor vegų tauta, dar visai ne-
seniai, 1905 m., atsiskyrusi nuo Šve-
dijos, valdžiusios norvegiją nuo 1814
metų. Norvegijos karalius, buvęs
Danijos princas, apdovanojo Amund-
sen aukš čiausiais ordinais.

Daug tragiškiau baigėsi anglų
jūrų karininko Robert F. Scott (1868–
1912) kelionė į Pietų polių. Scott irgi
norėjo būti pirmuoju ten nuvy kusiu.
Trejus metus ruošęsis žygiui, jis,
priešingai negu Amundsen, nutarė
pasitikėti žmogaus patvarumu ir
jėga, atsisakydamas daug ėdan čių

šunų pagalbos. Kitaip nei įgudęs
Amundsen, naudojęs šunų traukia-
mas roges, Scott, kartu su savo ketu-
riais vyrais, nusprendė pasitikė ti
vien tik savo jėgomis, patiems tem-
piant roges.

Scott pagrindinę grupę sudarė
penki vyrai. Ruošiantis žygiui spalio
23 d. atėjo žinia, kad prieš ke lias die-
nas žygį į tą patį Pietų polių pradėjo
Roald Amundsen grupė. Bai gęs visus
pasirengimus, Scott savo 800 mylių
žygį pradėjo 1911 m. lapkričio 1 d. Bu-
vo jau vidurvasaris, bet temperatūra
nukrito iki nulio F. Prasi dėjo sniego
audros, labai sulėtinusios žygio tem-
pą. Maisto pradėjo trūkti dar nepa-
siekus tikslo. Scott 1912 m. sausio 17
d. pasiekė Pietų polių, kur atrado pa-
lapinę, ant ku rios plevėsavo Amund-
sen palikta Norve gijos vėliava. Di-
džiulis nusi vyli mas apėmė Scott ir jo
vyrus, bet grįžti juk reikėjo, nors ir
be tikros pergalės!

Grįžtant atgal, siautėjusios nepa-
prastos pū gos kartais ištisomis die-
nomis juos išlaikydavo palapinėse.
Vasario 17 d. mirė psichiškai paveik-
tas Edgar Evans. Išbadėję keliautojai,
kankinami audrų, šalčio, skorbuto ir
visiško jėgų išsekimo, vis dar turėjo
vilties. Maisto atsargoms vis mažė-
jant, kenčiantis nuo šalčio Lawrence
Oates karžygiškai pasiaukojo kitų
labui – per kovo 16 d. siautusią pūgą
paliko grupę ir nie kada negrįžo.

Scott ir likusius jo žygio draugus
mirtis pasitiko pala pinėje kovo 27 d.
Jie mirė nuo bado ir šalčio.

Gelbėtojų grupė žuvusiųjų pala -
pinę atrado tik tų pačių metų lap-
kričio 12 d. Joje buvo ir iki paskuti-
nės die nos Scott vedamas dienoraš-
tis, šiurpiai aprašęs jų paskutines
gyve nimo dienas. Toks nepaprastas
Scott tragiškas heroizmas sukrėtė
Angliją ir visą pasaulį. Nuo to laiko
praėjo 100 metų, bet iki šiandien, jei
kalbama apie Antarktikos tyrinėto-
jus ir keliautojus, pirmiausia yra
paminimas anglas Robert Scott, o ne
pirmasis Pietų polių penkiomis sa-
vaitėmis anks čiau pasiekęs norvegas
Amund sen.

Geriau pasisekė anglui Ernest
Shackleton, kuris, nors niekada ne -
pa  siekė Pietų poliaus, bet ir nežuvo
tai bandydamas padaryti. Jo planas
buvo ne tik pasiekti „Žemės galą”,
bet ir kirsti skersai visą Antarktiką.
Pra dėjęs kelionę laivu 1914 m. rude-
nį, įšalo į ledus, kurie po kiek laiko
laivą sutraiškė į šipulius. Pergyvenę
žiemą laivo likučiuose, kitą vasarą
visa 27 vyrų įgula stebėjo, kaip jų lai-
vas nu grimzdo jūros dugnan. Vyko
Pirma sis pasaulinis karas, todėl nie-
kas jų nepasigedo ir neieškojo. Vyrai
liko ant plaukiančios ledo lyties. Jai
sutirpus, jie sėdo į mažus laivelius ir
po savaitę trukusio irklavimo pasie-
kė negyvenamą Elephant salą. Čia
Sha ckleton paliko įgulą ir tik su ke-
liais vyrais išplaukė 800 mylių kelio-
nėn į South  Georgia salą, kur buvo
bangi nių medžiojimo stotis. Ten ra-
dęs pagalbos, grįžo prie savo vyrų tik
1916 m. rugpjūtį, taip išgelbėjęs visus
27 jūrininkus, nepraradęs nė vieno
savo vyro. Tai buvo nepaprasto he-
roizmo, pasiryžimo ir užsispyrimo
nepasiduoti gamtai istorija.

,,Žavingiausia  indėnų 
gėlė” skelbiama šventąja
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sniegu užpustyta 
tragedija
ALEKSAS VITKUS
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Marquette�Park,�Chicago,�IL

2012-uosius Viešpaties metus Lie -
tuvoje paskelbėme Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio metais. Kai prieš 25
metus popiežius pal. Jonas Paulius II
mūsų kraštietį arkivyskupą Jurgį
Matulaitį paskelbė palaimintuoju, tai
buvo neeilinis įvykis Lietuvai, tada
šventusiai 600 metų Krikšto jubiliejų.
Pal. Jonas Paulius II arkivyskupo
Jur   gio Matulaičio beatifikaciją aiš   -
kiai susiejo su Krikštu, kuris suvieni-
ja su Jėzumi Kristumi ir tampa naujo
gyvenimo, naujo kelio pradžia. (...) 

Šie Pal. Jurgio Matulaičio metai,
sekant jo pavyzdžiu, teįkvepia visus
tikinčiuosius didesne meile Kristui ir
Bažnyčiai. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
pastangos taikyti ir į  vienybę  vesti
įvairių tautų  žmones tepaskatina ir
mus stengtis, kad kaip vieno Dievo
vaikai ir vieno tikėjimo žmonės rody-
tume taikaus sugyvenimo, pagarbos
vieni kitų kalbai ir kultūrai, bendros
atsakomybės už savo krašto gerovę
pavyzdį.

Mūsų  pastangas telydi malda,
prašant pal. Matulaičio užtarimo, o
jų vaisiai tebūna ženklu, liudijančiu
Dievo darbus mūsų gyvenime ir su -
teikiančiu Bažnyčiai pagrindą šį mū -
sų Palaimintąjį paskelbti šventuoju.

Nesileiskime blogio nugalimi, ne-
pasiduokime nevilčiai ir abejingu-
mui, bet nugalėkime blogį gerumu,
kurį Viešpats, nors ir kaip mažą grū -
delį, tikrai yra pasėjęs kiekviename iš
mūsų.

(Iš Lietuvos vyskupų laiško ti-
kintiesiems Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio metų proga, 2012 m. sau sio 8
d.)

* * *
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio

paskelbimo palaimintuoju 25-mečio

Pal. Matulaičio metams – mozaikinis palaimintojo portretas

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Nuo šių metų vasario 1-os iki ba-
landžio 1-os dienos Vasario 16-osios
gimnazijoje vyksta registracija po-
kalbiui dėl priėmimo mokytis. 

Vasario 16-osios gimnazija yra:

• valstybės pripažinta privati
mokykla, kurioje mokomasi pagal
Hesseno žemės Švietimo ministerijos
programą, papildytą lituanistine pro-
grama. Gimnazijos atestatas pri-
pažįstamas visame pasaulyje. 2010 m.
Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės
Švietimo ministerijos gabių vaikų
ugdymo sertifikatas. 

• dvikalbė, jaunus žmones krikš-
čioniška dvasia ugdanti mokykla.

Moderni ir tuo pačiu sauganti bei
puoselėjanti unikalią Gimnazijos
istorinę atmintį ir lietuviškas tradi-
cijas. 

• mokykla, kurioje daugumai
anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir
vokiečių kalbas dėstančių  mokytojų
ši kalba yra gimtoji.

• mokymosi įstaiga, kurioje jau-
ni žmonės dalyvauja tarptautiniuose
meno, sporto, ekonomikos ir politi-
kos projektuose, kasdien mokosi būti
sąmoningais ir tolerantiškais Euro-
pos piliečiais. 

Vasario 16-osios gimnazija siūlo:

• draugišką ir šeimynišką ap-
linką, kurioje ypač didelis dėmesys
skiriamas solidarumui, buvimui
kartu ir vienas kito pažinimui. 

• mažas klases, kuriose mokyto-
jai gali atsižvelgti į kiekvieno moki-
nio poreikius ir gebėjimus.

• moderniai ir jaukiai įrengtą
bendrabutį, kuriame vaikams, globo-
jamiems bendrabučio vedėjų, sutei-
kiamos puikios sąlygos mokytis ir
tobulėti.

Vasario 16-osios gimnazija ieško
smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų
mokinių, motyvuotų aktyviai daly-
vauti mokykliniame gyvenime bei
atkakliai siekiančių savo tikslų. 

Mokslo kaina

Mokslas Gimnazijoje vieneriems

Mokytis kviečia Vasario 16-osios gimnazija
Prasideda�mokinių�priėmimas�2012–2013�metams

Š.�m.�birželio�28�d.�sukanka 25-eri�metai�nuo�arkivysk.�Matulaičio�paskelbimo�palaimintuoju

proga žinoma išeivijos menininkė
Ada Sutkus, turinti nemažą patirtį
kuriant keramikos kompozicijas, mo -
zaikas, vitražus, scenografijas ir teat -
ro kostiumus, akvareles, modernias
skulptūrines tekstilės kompozicijas
kartu su dukra Rasa pažadėjo sukur-
ti mozaikinį pal. Matulaičio portretą,
kuris bus pritvirtintas viename iš
šoninių Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo bažnyčios altorių. Šį darbą mote -
rys atliks nemokamai – tai bus dai-
lininkių auka Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčiai. 

• Sausio 27 d., penktadienį, mi-
nėsi me Lietuvos palaimintojo ir Vil-
niaus vyskupo  (1918–1925 m.), arki-
vyskupo (1925–1927 m.) Jurgio Matu-
laičio mirties metines (1871 m. balan-
džio 13 d. – 1927 m. sausio 27 d). Šiai
datai atminti 6:30 v. v. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo baž ny čioje bus
aukojamos šv. Mišios. Vargonuos Ri-
čardas Sokas, giedos Giedrė Sokienė.
Po šv. Mišių visi  kvie čiami į parapi-
jos salę pasivaišinti, pabendrauti,
pasiklausyti seselės Laimutės pasa-
kojimo apie pal. Jurgio Matulaičio
gyvenimą.

• Sausio 28 d., šeštadienį, 4 v. p. p.,
šv. Mišių metu vargonuos Jūratė
Lukminienė, giedos parapijos cho-
ras. Po Mišių parapijos salėje bus
rodo mas dokumentinis filmas apie
pal. Matulaitį. Bus vaišės, vyks pa-
bendravimas.  

• Sausio 29 d., sekmadienį, 10:30
v. r. šv. Mišios. Giedos parapijos cho-
ras ir vaikų choras ,,Svajonė” (vado-
vė Ali na Šimkuvienė). Parapijos sa-
lėje vaišinsimės pietumis.

Kviečiame visus kuo gausiau
dalyvauti bendroje maldoje, vaišėse.

Pal. J. Matulaičio metų renginių komiteto nariai prie portreto su dailininke Ada
Sutkus (šalia portreto, dešinėje) ir jos dukra (stovi už dailininkės antroje eilėje).
Komiteto pirmininkas dr. Linas Sidrys – pirmas antroje eilėje.         Joe Kulys nuotr.

metams kainuoja 1500 eurų, antram
vaikui – 750 eurų, trečiam vaikui
mokslas nemokamas. Gyvenimas
bendrabutyje su visu aprūpinimu
kainuoja 410 eurų per mėnesį. Bend-
rabučio mokestis mokamas tik 10
mėnesių per metus. 

Priėmimui reikalingi dokumentai: 

Į 5-tą klasę: 4 klasės trimestriniai
pažymiai; klasės vadovo charakteris-
tika ir prašymas (prašymo formą ga-
lima gauti gimnazijos sekretoriate
arba adresu www.gimnazija.de)

Į 6-tą – 9-tą klases: dviejų pasku-
tinių klasių semestriniai ir metiniai
pažymiai; klasės vadovo charakteris-
tika ir prašymas

Privalumas – geros vokiečių kal-
bos žinios. Į 10-tą ir vyresnes klases
priimami tik gerai besimokantys ir
vokiečių kalbą mokantys mokiniai.

Susipažinimo pokalbis

Pokalbiui registruojame nuo šių
metų vasario 1 iki balandžio 1 d. Po-
kalbis vyksta po to, kai Gimnazijoje
gauti priėmimui reikalingi doku-
mentai. Pokalbyje dalyvauja kandi-
datas į Gimnazijos mokinius, vienas
arba abu tėvai (globėjai) bei mokyk-
los direktorė. 

Pokalbiui registruojame Gimna-
zijos sekretoriate: tel. +49 6256 85990-
0; fax: +49 6256 1641; el. paštas: sekre-
tariat@litauischesgymnasium.de
Apie priėmimą jums pranešime raš-
tu iki 2012 m. balandžio 28 d.

Daugiau informacijos rasite ad-
resu: www.litauischesgymnasium.de
| www.gimnazija.de

Vasario 16-osios
gimnazijos info



Po sveikinimų išsamų praneši-
mą apie Klaipėdos 1923 metų sukili-
mą ir pasipriešinimo organizavimą
paruo šė ir su juo supažindino Ernes-
tas Lu koševičius.

Klaipėdos sukilimas 1923 metais
– tai drąsiausias Lietuvos žingsnis
XX amžiuje. Tuo metu Vokietija po
patirtų nesėkmių nebuvo linkusi
jėga brautis į Klaipėdos kraštą, o
Lietuva, tada dar tik beatsikurianti
valstybė, nero dė noro susidurti su
vokiečiais ir prancūzais, saugoju-
siais Klaipėdą. Tuo laiku klastin-
giausias Lietuvos priešas buvo Len-
kija. Kaimynai buvo agresyvūs, o jų
siekiai – be ribų. Lenkų netenkino
užgrobtas Vilnius ir Vilniaus kraš-
tas, todėl jų žvilgsniai krypo į Klai-
pėdos kraštą, į Klaipėdos uostą. Jų
politiniai siekiai buvo bet kokiomis
aplinkybėmis prisijungti Klaipėdos
kraštą ir uostą, kuris taptų vartais į
pasaulį, nes taip būtų užtikrintas
eksportas ir importas. Lenkija net

siekė sudaryti atski rą prekybos su-
tartį dėl naujų planų. 

Nepalaužus tokių Lenkijos sie-
kių, Lietuvai Klaipėdos krašto pra-
radimas būtų reiškęs visišką su silp-
nėjimą ir ryšio praradimą su kitomis
Europos šalimis. Lietuva tai suprato,
todėl buvo pradėta ruoštis sukilimui
Klaipėdos kraštui ir uostui iš lais vin -
ti. Šiam tikslui įgyvendinti susijungė
labai patriotiškos Lietuvoje jėgos,
kurias palaikė iškilios asmenybės,
pritarusios ir skatinusios kovai. Pla-
ną ruošė Užsienio reikalų ministeri-
jos ir Lietuvos ge ne ralinis štabas.

Vadovais buvo paskirti kovą iš -
manantys žmonės: kar. J. Budrys ir J.
Žilys, JAV atstovas. Pagrindinis šių
va dų sumanymas buvo į kovą įjungti
šaulius. Kovos būrius pradėta for-

muoti 1922 m. gruodį. Kaune įvyko
slaptas pasitarimas, kurio dėka iki
1923 m. pradžios iš visų šaulių rink-
tinių buvo sukviesti 700 šaulių ir
apmokyti išlaisvinimo kovai Klaipė -
dos kraštui iš pagrobėjų. Šiai opera -
cijai vykdyti 1923 m. sausio pradžioje
buvo paruošta ypatingosios paskir-
ties rinktinė. Rinktinę sudarė 455
šauliai, 548 kariai, 40 karininkų ir 2
karo gydytojai. Kovotojai turėjo 21
kulkosvaidį, patys buvo apginkluoti
šautuvais.

Priešų kovotojų rinktinę sudarė
250 prancūzų karių ir 400 žandarų
vokiečių. Ji ginklų turėjo daugiau už
lietuvius – net 40 kulkosvaidžių.

Lietuvos kovotojų rinktinė, pa -
siruošusi šiai nelengvai išlaisvinimo
kovai, privalėjo rizikuoti. Ji buvo su -
skirstyta į 3 grupes: Klaipėdos, Pagė -
gių ir Šilutės. Iki sausio 14 d. buvo
išlaisvintas Klaipėdos kraštas, o 1923
m. sausio 15 d. Lietuvos kariuomenė
ir šauliai nugalėjo okupantus ir
išlaisvino Klaipėdos uostą.

Šioje išlaisvinimo kovoje žuvo
kau nietis šaulys Algirdas Jasaitis, o
puolant profektūrą žuvo dar du šau -
 liai: J. Pleškaitis ir F. Lukšys. Visi
kovotojai, laisvinant Klaipėdos uos -
tą, pasižymėjo ypatinga drąsa, suma -
numu ir kovingumu, todėl prancūzų
kariai buvo nugalėti, kapituliavo ir
iškėlė baltas vėliavas. Iš Klaipėdos jie
pasitraukė 1923 m. vasario 19 d.

Ši laimėta kova prieš Klaipėdos
krašto okupantus įžiebė viltį kovai
už Vilniaus krašto išlaisvinimą iš
lenkų okupacijos. Suprantama, kad
ir len kai pajuto stiprų smūgį jų no -
rams okupuoti ir kitus svarbius Lie -
tuvos miestus.

Klaipėdos kraštas yra amžinai
su Lietuva, dabar ,,esame viena tau-
ta, viena žemė, viena Lietuva” – šiais
lie tuvių rašytojos Ievos Simonaitytės
žo džiais savo pranešimą  už bai gė E.
Lukoševičius.

Po pranešimo visi šventės da ly -
viai nuoširdžiai padainavo visų
mėgs tamą dainą ,,Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos…” Po to visi turėjo
progos pamatyti filmą apie Klaipėdos
krašto išlais vi nimą.

Ačiū visų kuopų šauliams, sve -
čiams ir rengėjams už padovanotą
šventę. Ypatingai nuoširdų ačiū ta -
 ria me E. Lukoševičiui už pra nešimą,
atsakymus į klausimus, pa bendra-
vimą.

Jūrų šaulių kuopa ,,Klaipėda”
nuoširdžiai dėkoja Sigutei Žemaitie -
nei už 100 dol. auką savo vyro Juozo
Žemaičio ,,Klaipėdos” kuopos įstei gė -
jo ir pirmojo kuopos pirmininko
atmi nimui.
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Šventės dalyviai dainavo ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”                                                                                                                                                                                       Jono Kuprio nuotr.

Cicero,�IL

JAV LB Cicero apylinkės ir Jūrų
šaulių kuopos ,,Klaipėda’’ pastango -
mis įvyko iškilminga šventė, skirta
Klaipėdos krašto metinėms paminėti
ir Sausio 13-osios įvykiams Lietuvoje
prisiminti. Į šventę atvyko Čikagos
apylin kių šaulių kuopos su vadais,
daug ki tų garbingų svečių.

Šventė prasidėjo Cicero Šv. Anta -
no bažnyčioje, kuri buvo pastatyta
lie tuvių pastangomis prieš 100-tą me -
tų, arkivyskupo Jurgio Matulaičio
pašventinta 1926 metais. Tai erdvi go -
tiško stiliaus bažnyčia, su spalvingo -
mis freskomis, įkvepianti apmąsty-
mui ir maldai.

Sausio mėn 15 d., sekmadienį,
prieš prasidedant šv. Mišioms, kurias
aukojo dr. kun. Kęstutis Trimakas,
prie altoriaus pakiliai nusiteikę su
vėliavomis kariškai žygiavo šauliai.
Įspūdinga, nes tąsyk į mus tarsi by -
lojo viena psalmės eilutė: ,,Ateinu,
Viešpatie, vykdyti Tavosios valios.”

Vargonų muzika, choro atlieka -
mos giesmės (vadovė Vilma Meiluty -
tė) pripildė mūsų širdis dieviškos
palaimos, ramybės ir maldos.

Iškilminga šv. Mišių auka. Pa -
moksle kun. K. Trimakas mums, ti -
kin tiesiems, atskleidė daug ne visai
suvokiamų tikėjimo tiesų. Aiškino
Dievo avinėlio mistinę galią nekaltu
krauju nuplauti žmonių nuodėmes.
Norėdami pajusti Dievo avinėlio
mistinę galią šv. Mišių eucharistijoje,
savo gyvenime turime siekti ir
laikytis teisingumo, džiaugtis artimo
meile, o per atgailos sakramentą
visur ir visada pajusti Dievo malo-
nes.

Šv. Mišių aukoje kunigas kvietė
visus prisiminti ir pasimelsti kartu
už žuvusiuosius, vaduojant Klaipė -
dos kraštą, o taip pat ir už Sausio 13-
osios aukas ir suluošintus žmones
prie TV bokšto ir Parlamento. Šita
lietuvių kova ir nekaltų žu vu siųjų
krauju aplaistyta Lietuvos žemė – tai

įrodymas ir noras, kad Tė vynė
Lietuva būtų laisva. O mūsų visų
dalyvavimas šioje šv. Mišių aukoje ir
nuoširdi malda už žuvusiuosius –
prasmingas jų prisiminimas.

Dabar, kai pasaulyje taip veržiasi
blogis, šv. Mišias kun. Trimakas pa -
siū lė užbaigti malda už žmones Lie -
tuvoje, kad tikėjimas ir laisvė vi -
siems būtų svarbiau už materialinę

gerovę. ,,Viešpatie, pasigailėk ir
įžiebk žmonių širdyse tikėjimą, viltį,
teisingumą  ir meilę.”

• • •
Po šv. Mišių iškilmingas minėji-

mas buvo tęsiamas parapijos salėje. Į
visus susirinkusius kreipėsi Jūrų
šaulių kuopos ,,Klaipėda” vadas Juo-
zas Mikulis, jis nuoširdžiai pasveiki-
no ir pakvietė šaulius įnešti vėliavas.
Įžygiavus šauliams buvo sugiedoti
Amerikos ir Lietuvos himnai. Toliau
programą tę sė kuopos vado pavaduo-
tojas Gied rius Bikulčius.

Buvo uždegtos žvakutės už Sau -
sio 13-osios ir Klaipėdos krašto atva-
davimo žuvusiuosius. Jas uždegė Jū -
rų šaulių kuopos ,,Baltija” vadas
Julius Butkus ir Vytauto Didžiojo
rinktinės šaulė Dalia Blekienė. 

Kuopos vado pavaduotojas pa k -
vietė pasisakyti iškilius visuome ni -
ninkus: advokatą Saulių Kuprį ir Ci -
cero LB pirmininkę Mariją Remienę.
ALT’o pirmininkas Kuprys nuo šir -
džiai pasveikino visus susirinkusius,
pasidžiaugė švente ir palinkėjo šau-
liams kūrybingos veiklos. Marija
Remienė kvietė pri si minti žuvusiuo-
sius už Klaipėdos kraš tą, nes labai
svarbu mums kal bėti, prisiminti ir
neužmiršti tų, ku rie gyva siena stojo
prieš grūmojan čius tankus ginti
Tėvynės Lietuvos. 1991-ųjų Sausio 13-
osios liūdna dra ma – 14-a žuvusiųjų
ir per 700 su luošintų žmonių – mus
skatina ir įpa reigoja mylėti savo
Tėvynę Lietuvą, branginti jos laisvę
ir nepasiduoti jo kioms intrigoms –
savo sveikinimą baigė Remienė.

Išgirskime praeities balsus

Pranešimą skaitė Ernestas Lukoševičius.

ALDONA BIKULČIENĖ

Pakiliai nusiteikę šauliai.



Filmas „Tadas Blinda. Pradžia”
padarė tai, kas atrodė neįmanoma ir
tapo daugiausiai pajamų surinkusiu
filmu Lietuvoje. Stulbinamai ambi -
cingus tikslus užsibrėžę filmo „Tadas
Blinda. Pradžia” kūrėjai gali džiaug -
tis iš širdies – jų Lietuvai ir pasauliui
pristatyta kino juosta sumušė visus
šalies lankomumo rekordus ir įveikė,
atrodė, nepajudinamai daugiausia
pajamų surinkusių, Lietuvoje rodytų
filmų sąrašo viršuje įsitaisiusį Ja -
mes Cameron „Įsikūnijimą” (angl.
„Ava tar”).

Dar lapkritį filmas „Tadas Blin -
da. Pradžia” aplenkė visus varžovus
ir tapo žiūrimiausiu Lietuvos filmu
per visą šalies Nepriklausomybės lai -
kotarpį. Dabar jį jau peržiūrėjo be -
veik 300,000 žmonių. Šiomis dieno -
mis buvo pasiektas ir kitas rekordas
– juosta surinko daugiau kaip 3 mln.
700 tūkst. Lt pajamų ir užnugaryje
paliko „Įsikūnijimą”.

Istorinio nuotykių filmo „Tadas
Blinda. Pradžia” režisierius Donatas
Ulvydas neslėpė tikėjęs savuoju „kū -
dikiu” ir patyliukais vylęsis sėkmės.
„Tai labai asmeniška, bet prisimenu,
kad dar kuriant filmą netrūko po -
kalbių apie planuojamus pasieki -
mus, žiūrovų skaičių. Daug kas
numatė, kad pajamos neviršys 2 mln.
Lt. Pats visada susilaikydavau nuo

komentarų, nes tokie mano prietarai.
Tik tyliai sau viduje pagalvodavau:
‘Tikiu, kad bus daugiau.’ To garsiai
nesu pasakęs. Tačiau dabar, kai taip
atsitiko, esu dukart laimingesnis –
dėl to, kad pasiekėme puikų rezultatą
ir dėl to, kad įsitikinau – svajoti ir
tikėtis reikia tyliai, romiai savo vidu-
je”, – sakė jis.

Filmo „Tadas Blinda. Pradžia”
kino seansai jau aplankė Didžiąją
Bri taniją, Airiją, JAV, Norvegiją, nu -
matomos kino juostos peržiūros Da -
nijoje, Vokietijoje ir Švedijoje. „Jaus -
mas išties neeilinis, kai iš emig -
rantų, ambasadorių ir ambasadų
dar buotojų žodžių supranti, kokią
didelę reikšmę užsienio lietuviams
turi šis filmas ir jo rodymas. Ši juos-
ta tapo bene geriausia Lietuvos am -
basadore, privertusia ją mačiusius
pa sakyti ‘didžiuojuosi, kad esu lietu-
vis’”, – pasakojo D. Ulvydas.

Tiki pralaužę ledus naujos
kartos lietuviškam kinui

Įvairiausio amžiaus, skirtingų
socialinių klasių ir įsitikinimų žiū -
rovus pritraukęs „Tadas Blinda. Pra -
džia”, pasak filmo prodiuserio Žilvi-

no Naujoko, yra išties unikalus. „Ne -
daug nacionalinių filmų gali pasigir-
ti tuo, kad savo šalyse pagal žiūrovų
skaičių aplenkė kinogigantą ‘Tita ni -
ką’. Mes surinkome net 20 proc. dau-
giau žiūrovų. Veikiausiai dar mažiau
kitų šalių nacionalinių filmų pagal
surinktų pinigų skaičių pranoko
‘Įsikūnijimą’. O juk filmas kino teat -
ruose sukosi kone penkis mėnesius!”
– milžiniškais pasiekimais didžiavosi
jis.

Pasak Ž. Naujoko, filmo „Tadas
Blinda. Pradžia” sėkmė yra įrody-
mas, kad Lietuvai buvo reikalinga to -
kia juosta. „Šalis 20 metų laukė tokio
filmo ir nežinia, kada dar bus sukur-
ta kas nors panašaus. Daugumai šios
juostos kūrėjų, įskaitant ir pagrin-
dinį vaidmenį atlikusį Mantą Janka -
vičių, tai buvo kone pirmas kino pro-
jektas. Džiaugiamės nerealia sėkme
ir tikime, kad ji taps naujo kelio, tiek
Lietuvos kinui, tiek lietuviško kino
kū rėjams, pradžia”, – kalbėjo pro diu -
seris.

Dalį gautos paramos 
grąžino valstybei

Daugiausia pajamų surinkusios
ir žiūrimiausia tapusios juostos biu -
džetas buvo apytikriai 1 mln. eurų.
(apie 3,45 mln. Lt). Filmo kūrėjai ne -

slepia, kad prie didingo projekto pri -
sidėjo daugybė žmonių, dėl kurių ge -
ranoriškumo ir pagalbos jo įgyvendi -
nimas tapo įmanomas. Įprastomis są -
lygomis tokios kino juostos filmavi-
mas būtų atsiėjęs tris ar keturiskart
brangiau.

„Beveik visi į šią juostą įdėti val-
stybės ir privačių rėmėjų pinigai bu -
vo išleisti Lietuvoje – atsiskaitėme už
paslaugas ir mokėjome atlyginimus.
Vien nuo kino teatruose parduotų bi -
lietų į valstybės biudžetą kaip pridė -
tinės vertės mokestis (PVM) nuke -
liaus apie 700,000 Lt. Kadangi nuo šių
metų lietuviško kino finansavimui
yra skiriama 60 proc. PVM mokesčio
surinkto už kinuose rodomus filmus
– apie 400,000 Lt grįš kaip parama ki -
no kūrėjams”, – sakė Ž. Naujokas.

Netrukus, kai „Tadas Blinda.
Pra džia” paliks Lietuvos kino teat -
rus, planuojama išleisti filmo DVD.
Daugybę klausimų apie galimybę
kur ti šios juostos tęsinį sulaukę D.
Ulvydas ir Ž. Naujokas artimiausiu
metu vėl grįžti į „svieto lygintojo” pa -
saulį neketina – Lietuvai reikia sub-
ręsti antrajam tokio masto kino įvy -
kiui.

www.lrytas.lt 
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„Fluxus“ judėjimas persikelia į Kauną
Vilniuje didelio pasisekimo su -

laukęs „Fluxus Ministerijos” projek-
tas šiemet atkeliauja į Kauną. Anot
projekto vadovo Edgaro Stanišausko,
tai turi ir simbolinės reikšmės – šiais
metais sukanka penkiasdešimt metų
„Fluxus” judėjimui, kurio vienas
pradininkų yra pasaulyje žinomas
me nininkas Jurgis Mačiūnas, gimęs
Kaune. Čia veiksianti „Fluxus Mi -
nisterija” prisidės prie New York,
London, Paryžiuje, Tokijuje vyk-
siančių „Fluxus” judėjimo penkias-
dešimtmečiui skirtų renginių.

„Pavasarį duris atversiančioje
„Fluxus Ministerijoje” jau prasidėjo
pirmosios talkos. Kartu su jaunai -
siais menininkais ir projekto drau-
gais pradėjome tvarkytis buvusio
„Lituanicos” batų fabriko erdves,
išnešėme apie 30 kubinių metrų
šiukšlių, aptarėme būsimą projek-
tą”, – teigė projekto vadovas E. Sta ni -
šauskas.

„Pastebėjome, kad kauniečiai –
tiek kūrėjai, tiek meno vartotojai –
yra išalkę alternatyvios kultūros,
todėl tikimės, jog projektas bus gai -
vus vėjas Kauno gyvenime, paskatin-
siantis miesto kūrybinį potencialą”,
– kalbėjo „Fluxus Ministerijos” vi -
ceministras.

„Fluxus Ministerija” Kaune pla -
nuoja įsikurti ir veikti pusantrų me -
tų – tiek pat, kiek projektas veikė Vil -
niuje, sovietmečio laikus menan -
čiame pastate Gedimino pr. 27. Ant -
rieji „Fluxus Ministerijos” „na -

mai” – tai keturių aukštų buvęs „Li -
tuanicos” batų fabrikas, esantis ne -
toli Nemuno ir Neries santakos.

Per pusantrų metų ketinama su -
rengti daugiau nei tūkstantį įvairių
kultūrinių renginių, parodų, koncer -
tų, kitų pasirodymų. Projekte daly-
vaujantys jaunieji menininkai kurs
įvairaus pobūdžio meną, projektas
taip pat suteiks patalpas įvairiems
festivaliams, kitoms iniciatyvoms.
„Fluxus Ministerijoje” yra laukiami
ne tik kauniečiai, bet ir aplinkinių
miestelių, rajonų kuriantys ir savo
idėjas siekiantys įgyvendinti žmo -
nės.

„Vilnius ir Kaunas turėtų dau-
giau bendradarbiauti tiek kultūros
srityje, tiek kitose sferose. Labai daž-
nai žmonės linkę įžvelgti skirtumus
ar netgi priešpriešas tarp šių miestų,
nors daugiau laimėtume, jeigu kartu
dirbtume ir mokytumėmės vieni iš
kitų”, – teigė E. Stanišauskas, šiuo
me tu taip pat vadovaujantis Vilniaus
ir Kauno dvimiesčio strateginio pla -
navimo komisijai Vilniaus miesto
savivaldybėje.

E. Stanišauskas pažymi, kad
„Flu xus Ministerija” yra pirma mi -
nisterija, kuri iš Vilniaus perkeliama
į Kauną. Projekto sumanytojai teigia,
jog artimiausiu metu traukinyje Vil -
nius-Kaunas, at si ras specialus vago-
nas, kuriuo iš vieno miesto į kitą ga -
lės keliauti „Fluxus” menininkai.

BNS
Filmo „Tadas Blinda. Pradžia” kino seansai jau aplankė Didžiąją Britaniją, Airiją, JAV,
Norvegiją.                                                                               Filmo kūrėjų archyvo nuotr.

Kaune „Fluxus Ministerija” įsikurs buvusiame „Li tuanicos” batų fabrike.

Filmo „Tadas Blinda. Pradžia” sėkmė

Naujas dokumentinis filmas ,,Ledo vaikai”
Baigiantis 2011-iesiems, lapkri -

čio mėn. pabaigoje Lietuvoje ir Lat -
vijoje įvyko dokumentinio filmo ,,Le -
do vaikai” premjera. Scenarijaus au -
toriai – Inga Berulienė ir istorikas
Ed gars Engizers (Ryga), režisierius
Justinas Lingys filmavimo aikštelė-
je. 

,,Ledo vaikai” – tai  tarptautinis
projektas, siekiantis  supažindinti vi -

suomenę su rečiau nagrinėjama te -
ma – so vietinio teroro metu iš Bal -
tijos šalių ištremtų ar tremtyje  gi -
musių vaikų patirtimis ir likimais.

Tarptautinė filmo kūrėjų grupė
iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos nufil-
mavo Pabaltijo valstybių gyventojų
prisiminimus apie namų praradimą
per didžiuosius trėmimus (prieš ar
po Antrojo pasaulinio karo), tremtį į
Sibirą ar prie Laptevų jūros. Inty -
mūs buvusių tremtinių prisimini-
mai atskleidžia tragišką vaikystę,
suasmenina kraupią statistiką – tūk-
stančiai ištremtų ar tremtyje gi mu-
sių vaikų mirė šalčio ir bado gniauž-
tuose, daugybė liko našlaičiai. 

Filme į lietuvių ir anglų kalbas
verčiami nufilmuoti interviu su  Lie -
tuvoje ir Latvijoje gyvenančiais bu -
vusiais tremtiniais, kurių vaikystė
buvo paženklinta „liaudies priešo”
sąvoka. 

Filmas „Ledo vaikai” jau išleis-
tas DVD formatu. Daugiau informa-
cijos rasite apsilankę tinklalapyje
www.childrenoftheice.eu.

Paruošė L. A. 
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Varšuva (BNS) – Programišių
grupuotė ,,Lenkijos pogrindis” suga-
dino Lenkijos vyriausybės tinklala-
pį, tęsiantis išpuoliams, kurie sukėlė
Varšuvos vyriausybės planai pasira-
šyti tarptautinę sutartį dėl kovos su
internetiniu piratavimu.

Praeitą savaitgalį kompiuterinių
įsilaužėlių grupuotė ,,Anonymous”
pradėjo išpuolius prieš Lenkijos pre-
zidento, premjero ir parlamento sve-
taines, taip pat protestuodama prieš
planuojamą pasirašyti Tarptautinį
prekybos susitarimą dėl kovos su
klastojimu (Anti-Counterfeiting Tra-
de Agreement, ACTA). 

JAV pareigūnai nurodė areštuoti
daugiau nei 350 domenų vardų, prieš
daugiau nei pusantrų metų pradėjus
kovos su internetiniu piratavimu
kampaniją ,,Operacija mūsų tinkla-
lapiuose” (Operation in Our Sites), o
neseniai buvo uždarytas tarptautinė
dalijimosi rinkmenomis tinklalapis
Megaupload.com.

Tačiau JAV Kongreso vadovai
sustabdė naujo teisės akto prieš in-
ternetinį piratavimą svarstymą, ki-
lus protestų bangai, vadovaujamai
interneto milžinių ,,Google” ir ,,Wi-
kipedia”, skelbiančių, jog šie teisės
aktai kelia pavojų interneto laisvei.

Lietuvos plaukikė iškovojo kelialapį į olimpiadą

N. Gingrich laimėjo pirminiuose 
respublikonų rinkimuose

Programišiai puola Lenkijos vyriausybės
internetinius puslapius

Tokijas (BNS) – Japonijoje, Fu-
kušimos prefektūroje, sausio 23 d.
įvyko 5,1 balo žemės drebėjimas.  Aiš-
kinamasi, ar žemės drebėjimas turė-
jo įtakos padėčiai jėgainėje.  Žemės
drebėjimo epicentras buvo Ramiaja-
me vandenyne netoli pakrantės, o ži-
dinys – 50 kilometrų gylyje po vande-
nyno dugnu. Bendrovė „Tokyo Elect-

ric Power” (TEPCO), kuri yra avari-
nės Fukušimos atominės elektrinės
operatorė, aiškinasi, ar žemės drebė-
jimas turėjo įtakos padėčiai jėgainė-
je. Požeminius smūgius juto visų
šiaurinės Honsiu salos dalies prefek-
tūrų gyventojai. Daugelyje geležinke-
lio linijų buvo laikinai nutrauktas
traukinių eismas.

Vilnius (ELTA) – 14-metė Lietu-
vos plaukikė Rūta Meilutytė Nansi
mieste (Prancūzija) vykstančiose
tarptautinėse plaukimo varžybose
laimėjo 100 m plaukimo krūtine
rungtį. Ji atkarpą įveikė per 1 min.
7,72 sek. ir pagerino Lietuvos rekor-
dą bei įvykdė olimpinį A lygio reika-
lavimą (1 min. 8,49 sek.). Mūsų šalies
plaukikė su Prancūzijoje pasiektu re-
zultatu praėjusių metų pasaulio čem-
pionate Šanchajuje (Kinija) finale bū-
tų užėmusi aštuntą vietą. R. Meilu-
tytė, atstovaujanti Didžiosios Brita-
nijos klubui ,,Plymouth Leander”,
antrą vietą užėmusią prancūzę Clai-
re Polit aplenkė net 2,84 sek. Rūta
nuo praėjusių metų liepos 29 d. sau
pačiai priklausiusį Lietuvos rekordą
pagerino 0,24 sek. R. Meilutytė, ku-
riai kovo 19 d. sukaks 15 metų, 50 m
plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje
užėmė trečią vietą. Lietuvė atkarpą

įveikė per 25,96 sek. ir įvykdė olimpi-
nį B lygio reikalavimą (26,15 sek.). R.
Meilutytė nusileido tik olimpinėms
estafetės varžybų čempionėms iš
Olandijos – 26 metų Inge Dekker,
(25,13 sek.) bei 24 metų Femke
Heemskerk 925,51 sek.).

Vilnius (Delfi.lt) – Lietuvos pa-
reigūnai pastebi, kad vis dar dažni
atvejai, kai Lietuvos piliečiai, įgiję
kitos šalies pilietybę, apie tai nepra-
neša atsakingoms institucijoms tvir-
tindami, kad apie šį būtinumą nežinojo.

Ką reiškia Lietuvos pilietybė?
Tai – asmens nuolatinis teisinis ry-
šys su Lietuvos Respublika, grindžia-
mas abipusėmis teisėmis ir parei-
gomis, – tokia nuostata įteisinta Pi-
lietybės įstatyme. 

„Informuojame gyventojus, kad
nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojo
naujas Pilietybės įstatymas. Šio įsta-
tymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad Lietuvos pilietis, įgijęs kitos val-

stybės pilietybę, privalo per 2 mėne-
sius nuo kitos valstybės pilietybės
įgijimo dienos raštu pranešti apie tai
migracijos įstaigai arba Lietuvos
diplomatinei atstovybei ar konsuli-
nei įstaigai”, – sakoma Kauno polici-
jos pranešime spaudai.

Asmuo, laiku neįvykdęs šios pa-
reigos ir nepranešęs apie kitos vals-
tybės pilietybės įgijimą, gali būti
traukiamas administracinėn atsako-
mybėn pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 202 straipsnį „Ne-
pranešimas apie kitos valstybės pi-
lietybės įgijimą”. Už šio straipsnio
pažeidimą numatyta bauda nuo 1,000
iki 5,000 litų.

Fukušimos prefektūroje įvyko  žemės drebėjimas

Gėlas Arkties vanduo gali atšaldyti Europą

Nepranešus apie kitos šalies pilietybę, 
bus skiriama bauda 

Vilnius (ELTA) – Seimo opozici-
jos vadovas Valentinas Mazuronis
viešai kreipėsi į Seimo pirmininkę
Ireną Degutienę, ragindamas ją kuo
greičiau viešai atsakyti į klausimus,
kurie arba paneigtų, arba patvirtintų
kaltinimus apie galimai neskaidrius
sandorius, vykdytus su UAB ,,Novo-
tersa” dėl kredito, buvusio banke
,,Snoras”, padengimo.

,,Tereikia  atsakyti į du klausi-
mus ir atsakymus patvirtinti doku-
mentais”, – sako politikas. Jis klau-
sia parlamento vadovės, ,,ar buvo ka-
da nors UAB ‘Novotersa’ kreditas
banke ‘Snoras’ dengiamas iš šios fir-
mos einamosios sąskaitos, kokio

nors indėlio ar kitų šaltinių”. ,,Jeigu
toks kredito dengimas buvo, tai kada
tai buvo daryta paskutinį kartą, ko-
kia suma buvo padengta ir iš kokių
lėšų?” – teiraujasi V. Mazuronis.

Seimo nario V. Mazuronio nuo-
mone, tokią informaciją bei ją pa-
tvirtinančius dokumentus Seimo pir-
mininkės I. Degutienės sūnus gali
pateikti visuomenei labai greitai ir
sustabdyti gandų ir prielaidų, kurie
yra visiškai nereikalingi, sklidimą.
,,Jeigu Seimo vadovė ar jos sūnus to
nepadarys, tai sustiprins prielaidas,
kad tokie galimai neteisėti veiksmai
banke ‘Snoras’ vyko”, – teigia parla-
mentaras V. Mazuronis.

I. Degutienės prašoma atsakyti į klausimus
dėl galimų sandorių ,,Snore”

Tytuvėnai (ELTA) – Baigti dvejus
metus trukę Tytuvėnų Švč. Mergelės
Marijos bažnyčios ir bernardinų vie-
nuolyno ansamblio vienuolyno ir kop-
lyčios stogų tvarkybos darbai. Nauji
stogai buvo finansuojami Kultūros pa-
veldo departamento ir Privatizavimo
fondo lėšomis. Jų atnaujinimas kaina-
vo per 2 mln. litų. Tytuvėnų vienuolyno
ansamblis – vienas didžiausių ir vertin-
giausių XVII–XVIII a. baroko sakralinės
architektūros paminklų ne tik Lietuvoje,
bet ir visoje Šiaurės Rytų Europoje. Pas-
taraisiais metais Tytuvėnų ansamblis
buvo atnaujintas ir pritaikytas turizmo
reikmėms, panaudojant Europos Są-
jungos fondų lėšas. ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – Newt
Gingrich pirminiuose respublikonų
kandidatų į JAV prezidentus rinki-
muose South Carolina valstijoje įti-
kinama persvara nugalėjo savo var-
žovą Mitt Romney. Suskaičiavus 95
proc. balsų N. Gingrich gavo 41 proc.,
M. Romney – 27 proc.

Buvo manoma, kad M. Romney
yra populiariausias respublikonų

kandidatas, bet, pasak žinovų, po šių
rezultatų kova dėl galimybės daly-
vauti prezidento rinkimuose gali pa-
sidaryti ilga ir sunki. Kiti respubli-
konų kandidatai, buvęs Pennsylva-
nia valstijos senatorius Rick Santo-
rum ir Texas valstijos atstovas Ron
Paul stipriai atsilieka. South Caroli-
na valstijoje už juos balsavo atitinka-
mai 17 ir 13 proc. rinkėjų.

Londonas (BNS) – Arkties vande-
nyne daugėja gėlo vandens, dėl to gali
atvėsti orai Europoje, pranešė Britani-
jos mokslininkai. Remdamiesi palydo-
vų sistemų duomenimis nuo 1995 iki
2010 m. Londono universitetinio kole-
džo ir Nacionalinio okeanografijos
centro tyrėjai apskaičiavo, kad vande-
nyno vakarinės dalies jūrinis pavir-
šius per pastaruosius 10 metų pakilo

maždaug 15 centimetrų.
Gėlo vandens padaugėjo beveik

8,000 kubinių kilometrų, tai atitinka
beveik 10 proc. visos gėlo vandens ap-
imties vandenyne. Gėlo vandens šalti-
nis yra tirpstantys ledynai ir upių
srautai. Šių pokyčių priežastis gali bū-
ti stiprūs Arkties vėjai, sklaidantys
Beauforto sūkurį – vieną mažiausiai
ištirtų vandens srautų Žemėje.

Ryga (ELTA) – Kairuoliška Eu-
ropos Parlamento grupė ,,Europos
laisvasis aljansas” (EFA) pritarė eu-
roparlamentarės iš Latvijos Tatjana
Ždanok siūlymui siekti rusų kalbai
oficialios Europos Sąjungos kalbos
statuso. 

T. Ždanok sakė, kad oficialų
sprendimą dėl parašų rinkimo pla-
nuojama priimti kovo pabaigoje EFA
suvažiavime. Kampanija prasidės ba-
landžio 1 d. ir truks metus. Kampa-
nija vyks Didžiojoje Britanijoje,
Prancūzijoje, Ispanijoje, Nyderlan-
duose, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje,
Airijoje ir Lietuvoje. Anot T. Ždanok,
ji atsieis nebrangiai, kadangi pa-
reikšti paramą rusų kalbai bus gali-
ma ir internetu. Parašų rinkimą fi-
nansuos kai kurios partijos ir visuo-
meninės organizacijos.

Kampanija rengiama ne tik dėl
rusų kalbos. Taip pat siekiama, kad
oficialių ES kalbų statusas būtų su-

teiktas tradicinių Europos tautų, ne-
turinčių savo valstybingumo ES teri-
torijoje, kalboms. Tai – baskų, breto-
nų, velsiečių, galisų, katalonų, korsi-
kiečių, rusų ir fryzų kalbos. Aukštes-
nio statuso suteikimas šioms kalboms
yra vienas iš EFA politinių tikslų. EFA
priklauso 41 partija, atstovaujanti šių
ES tautų etniniams siekiams.

Kampanija rengiama vadovau-
jantis 2012 m. balandžio 1 d. įsigalio-
siančiomis ES taisyklėmis ,,Dėl Eu-
ropos piliečių iniciatyvos”. Pagal jas,
Europos sutarties straipsniui dėl kal-
bų pakeisti reikia surinkti 1 mln. pa-
rašų septyniose ES šalyse. Jeigu
kampanija bus sėkminga ir išvardy-
toms kalboms bus suteiktas oficia-
lios ES kalbos statusas, jos netaps ofi-
cialiomis visoje ES teritorijoje. Jos
bus tik ES institucijų oficialios darbo
kalbos ir oficialaus ES šalių gyvento-
jų bendravimo su šiomis organizaci-
jomis kalbos.

Į kovą dėl rusų kalbos ketinama 
įtraukti ir Lietuvą

Plaukikė Rūta Meilutytė.    ELTA nuotr.



2012 metų antroje sausio mėne-
sio pusėje vykstančių ekumeninių
(ekumene, gr. apgyventa žemė) pa-
maldų už krikščionių vienybę įžan-
goje vadovas perskaito prasmingus
žodžius: „Pergalė reikalauja didžio
darbo ir pastangų. Jei meldžiame ir
siekiame visiškos regimos Bažnyčios
vienybės, mes – ir tradicijos, kurioms
mes priklausome, – būsime pakeisti
ir supanašėsime su Kristumi. Mes,
krikščionys, norime visi kartu siekti
vienybės nesipuikuodami, o nuolan-
kiai tarnaudami Dievui ir darydami
gera savo artimui Jėzaus Kristaus
pavyzdžiu. Siekdami vienybės trokš-
tame visi drauge melsti Dievą tokio
nusiteikimo.”

Ekumeninės krikščionių vieny-
bės dvasiniai rezultatai priklauso
asmeniškai nuo kiekvieno tikinčiojo.
Jei mums netenka nuo savo gražaus
Biblijos viršelio periodiškai valyti
nusėdančių dulkių, jeigu jos ištisus
mėnesius kaip papuošalo nelaikome
knygų lentynoje, bet ji yra ant mūsų
darbo stalo parankinė knyga, kurią
dažnai skaitome, tada išties ji pir-
miausia mums padeda vienytis su
pačiu Dievo Žodžiu, kuris ne tik mus
įkvepia nebepataikauti egoizmui, bet
moko taip atsižadėti savęs, kad kitų
konfesijų asmenis pagarbiai priim-
tume ir su jais natūraliai bei laisvai
bendrautume. 

Vatikano II Susirinkimo dekre-
tai mums primena neužmirštamą
tiesą: „Tikrasis ekumenizmas neįma-
nomas be vidinio atsivertimo.” Pa-
vieniai krikščionys ir bendruome-
nės, kasdien vis giliau įsileidžiančios
į savo vidų palaimintą Kristaus vei-
kimą, nuolatos panašėja į Jį. Kaip ka-
talikai, gyvuojantys plačiajame pa-
saulyje, nors, pavyzdžiui, dėl didelių
atstumų negali išvysti savo bendra-
žygių, dirbančių didesnei Viešpaties
garbei bei artimo labui ir žino, kad jų
bendri tikėjimo darbai juos vienija
Jame ir su kitų denominacijų krikš-
čionimis, taip ir sąmoningi protes-
tantai, veikiami dieviškos malonės,
vienybės saitus puoselėja ne tik tar-
pusavyje, bet ir su Katalikų Bažny-
čios nariais. 

Kristus meldėsi: „Kaip tu, Tėve,
manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus
viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų,
jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę,
kurią esi man suteikęs, aš perdaviau
jiems, kad jie būtų viena, kaip mes
esame viena: aš juose ir tu manyje,

kad jie pasiektų tobulą vienybę ir
pasaulis pažintų, jog tu esi mane
siuntęs ir juos myli taip, kaip mane
mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man
pavestieji būtų su manimi ten, kur ir
aš; kad jie pamatytų mano šlovę,
kurią esi man suteikęs, nes pamilai
mane prieš pasaulio įkūrimą” (Jn 17,
21 – 24). 

Nors dėl pirmapradės kaltės pa-
darinių pasaulyje yra daug skirtingų
tikėjimų, kurių išpažinėjai įvairiais
būdais kreipiasi į Dievą, tačiau visus
juos jungia Kristus, nes Jis vienin-
telis paaukojo savo gyvybę už visą
žmoniją, ir, prisikeldamas iš numi-
rusiųjų, paliudijo, kad net ir pati
mirtis Jam yra pavaldi.  Pasak šv. Jo-
no Chrizostomo, „Jis yra Galva, o
mes Jo kūnas. Argi gali tarp galvos ir
kūno būti tuščias tarpas? Jis yra
pamatas, o mes namas. Jis yra vyn-
medis, o mes vynmedžio šakelės. Jis
yra Sužadėtinis, o mes sužadėtinė.
Jis yra Ganytojas, o mes Jo avys. Jis
yra Kelias, o mes keleiviai. Mes esa-
me šventovė, o Jis tas, kuris joje gy-
vena. Jis yra Gyvenimas, o mes gy-
venantieji. Jis yra Prisikėlimas, o
mes prisikeliantieji. Jis yra Šviesa, o
mes apšviestieji.” 

Toks Dievo Sūnaus ir žmonių
artumo apibūdinimas yra įmanomas
remiantis Šventojo Rašto – knygų
Knygos – aukščiausiu autoritetu. Jė-
zus Kristus susitapatina su Evange-
lija (Mk 1, 1), ir Jo žodis yra veiks-
mingas bei aštresnis už bet kokį dvi-
ašmenį kalaviją (Žyd 4, 12). Kas mal-
dingai studijuoja Dievo žodį, tas vis
labiau suvokia, kad jo egzistencijos
kertinė uola yra Viešpats Jėzus, nes
šis pamatas jau yra padėtas (1 Kor 3,
11). 

Biblijos tiesų pažinimas tęsiasi
visą gyvenimą, nes kuo giliau pažįs-
tame Išganytoją, tuo labiau Jį pamil-
stame ir suprantame, kad Jis yra vi-
sų pasaulio vaikų (didelių bei mažų,
šventų ir klystančių) centrinė Ašis,
kuri link savęs kilnesniam gyveni-
mui traukia visus piligrimus – šios
Žemės laikinus svečius.

Kam patikėsime savosios būties
raktą? Yra tik vienas tikrasis Moky-
tojas, kuris nebara savo mokinių, kai
jie dar nemoka elementarios daugy-
bos lentelės, tai yra dar nesuvokia,
kad tik su Juo bendraujant ir Jam
tarnaujant savaime pasidaugina ma-
lonė, jungianti dieviškosios vienybės
– žmogaus ir Dievo širdžių – krantus.
Tai – visų krikščionių tarpusavio vi-
suotinės gerovės pagrindas.

Delfi.lt
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3 Eilinis sekmadienis

Kristuje yra tikrosios vienybės ašis

ŠveNTaDieNis

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Lietuvoje pastaruoju metu didė-
jant nedarbui ir organizuotų grupuo -
čių veiklai, vis daugiau žmonių tam -
pa prekybos žmonėmis aukomis. Ypa -
tingai tai paplitę tarp jaunų merginų
ir moterų. Kadangi apie 80 proc. Lie -
tuvos jaunuolių svajoja išvykti dirbti
į užsienį, nesunku į Vakarus parduo-
damas merginas įvilioti apgaulės bū -
du, pažadėjus joms legalų darbą už -
sienyje, dažniausiai – dirbti auklė -
mis, indų plovėjomis, namų darbi-
nin kėmis, siuvėjomis. Jeigu joms pa-
vyksta pabėgti iš užsienio viešnamių
ir jos parsiunčiamos į Lietuvą, mer-
gi noms būtina neatidėliotina socia-
linė, psichologinė, teisinė, moralinė
ir medicininė pagalba. 

Lietuvos ,,Caritas’’ projektas
„Pa galba prostitucijos ir prekybos
moterimis aukoms’’ pradėtas vykdy-
ti nuo 2001 metų. Pagalba teikiama
tiek moterims ir vaikams, tiek arti-
miau siems jų šeimos nariams. Pagal-
ba teikiama visoje Lietuvoje mote-
rims ir vaikams, kurie patyrė smur-
tą, pa žeminimą, prievartą, išnaudo-
jimą, pa tyčias, kurie prekeivių žmo-
nėmis buvo ar yra išvežti į užsienio
šalių ar Lietuvos viešnamius. Nuo
2001 m. į mus kreipėsi daugiau kaip
700 nukentėjusiųjų, iš kurių 60 proc.
buvo pre ky  bos žmonėmis aukos už
Lietuvos ribų (Vokietija, Anglija,
Ispanija, Graikija, Čekija, Italija,
Olandija), o 40 proc. buvo įsitrauku-
sios ar įtrauktos į prostituciją Lie-
tuvoje. Nuken tė jusių aukų amžius
12–42 m. 

Dėl savo pažeidžiamumo, skur-
džios ekonominės bei socialinės pa -
dėties žmonės, nukentėję nuo pri-
vers tinės prostitucijos ir prekybos
žmo nėmis, neturi galimybės moky-
tis, sa varankiškai lavinti įgūdžius
ieškotis darbo. Labai dažnai jie, norė-
dami keis ti savo gyvenimą, praktiš-
kai jo kios pagalbos nesulaukia – vi-
suome nė linkusi kaltinti, atstumti,
pasmerkti „pati kalta’’, o ne padėti at-
sitiesti. 

Lietuvos ,,Caritas’’ projekto „Pa -

gal ba prostitucijos ir prekybos mote -
rimis aukoms’’ pagrindinės teikia -
mos pagalbos kryptys – krizinė pa-
galba; psichosocialinė reabilitacija
(pastogė, materialinė pagalba, socia-
linio darbuotojo, psichoterapeuto,
teisi nin ko konsultacijos, darbinės
kvalifika cijos įgijimas); palaikomoji
tar nyba baigusioms programą. Taip
pat didelis dėmesys skiriamas socia-
linio teisingumo atstatymui, nes yra
nepaprastai svarbu sutenerius ir
prekei vius žmonėmis atvesti į teisia-
mųjų suolą, jog jie atsakytų už pa-
darytus nusikaltimus.

Mitas: merginos laisvai 
pasirenka prostituciją

Remiantis socialinio darbo prak-
tika galime teigti, jog 97 proc. mergi -
nų, įtrauktų į prostituciją, šeimoje
yra patyrusios seksualinį, psicholo -
ginį, emocinį, fizinį smurtą. Daugelis
jų jau ankstyvoje vaikystėje patyrė
seksualinį priekabiavimą, buvo iš -
prie vartautos.

„Viskas prasidėjo, kai man buvo
14 metų. Tais metais patyriau daug
žalos, skausmo, praradau daug svei -
katos. Tais metais mane išprievarta-
vo patėvis. Tada pirmąkart pabėgau
iš namų, miegojau kur papuola, sa -
vaitę beveik nieko nevalgiau... viską
papa sakojau mamai, bet ji nepati kė-
jo.... pa tėvis mane žiauriai sumu šė...
na muose visiškai nebesijaučiau nei
sau gi, nei laukiama” (Dominy ka).

Žemas palaikymas šeimoje, trapi
savivertė lemia tai, kad mergaitės
atsiduria sutenerių pinklėse.

Mitas: prostitucija gali būti 
jaudinantis ir žavingas gyvenimas,
užtikrinantis merginoms turtus

Mitas apie turtus tik padeda su-
teneriams įtraukti merginas į prosti-
tucijos tinklą. Stengiantis įvilioti
merginas, parodoma geroji pusė – ge-
ri pinigai, daug pažinčių, kelionės,
bet visiškai nutylima blogoji – žemi-
nimas, smurtas, prievarta, sugadinta
sveikata.

,,Ir tuomet per draugę susipaži -
nau su vyru, jis buvo suteneris. Man
jis pažadėjo aukso kalnus, kad aš tu -
rėsiu visko, ko panorėsi. Jo pažadai
mane sugundė, klientų sumokėtus
pi ni gus nunešdavome barmenui, o
po darbo paskaičiuodavo pusę barui,
pusę – mums. Mes tuos pinigus ati -
duodavome suteneriui, jis pirkdavo
drabužių, kosmetikos, maisto” (Sil -
vija).

Norintys sužinoti daugiau apie
Lietuvos ,,Caritas’’ projektą „Pa gal -
ba prostitucijos ir prekybos mote-
rimis aukos” bei galintys pri sidėti
prie teikiamos pagalbos nukentėju-
sioms moterims ir vai kams, apsi-
lankykite mūsų svetai nėje adresu:
www.anti-trafficking.lt.

Lietuvos ,,Caritas’’ info

Prekyba�moterimis,�vaikais�Lietuvoje�
ir�užsienyje�sparčiai�plinta��

Bronius Seliukas, gyvenantis Rancho Palos Verdes, CA, pratęs-
damas metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Vytas Šuopys, gyvenantis Melrose Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame,
kad mus skaitote ir remiate.

Anthony Daukantas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. Labai Jums
ačiū už paramą.

Marie Mikonis, gyvenanti Richmond Heights, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Labai Jums ačiū.

Projekto plakatas ,,Sos! Prekyba žmo-
nėmis”.

Teodoras Mitkus, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol.  Esame dėkingi, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Aldona Juozevičienė, gyvenanti Oak Lawn IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus re-
miate.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Pasaulio pažinimas vertas pastangųPasaulio pažinimas vertas pastangų
arba kelionė po Artimuosius Rytus

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Nr. 8

Raimondo Šenausko nuotr.

Pas beduinus

Anksti ryte autobusu jau rieda-
me į Wadi Rum. Taip vadinasi vie-
tovė dykumose. Jau autobuse susi-
randame nakvynę. Paprastai tu ristai
būna dieną pavėžinami po dy kumą, o
apnakvydinami pas beduinus dyku-
moje. Vietovė primena Amerikos
pietvakarius – begalinė dykuma su
spal votomis uolomis. Su mumis vi-
surei gyje važiuoja geros kilmės ang-
lų jaunimėlis. Jie studijuoja arabų
kalbą ir kultūrą Sirijoje. Jauni,
linksmi ir mandagūs pakeleiviai. 

Visą dieną trankomės po dyku-
mą. Bet turime laiko ir pailsėti, pasi-
grožėti šia nuos tabia vieta. Saulėlydį
pasitinkame jau apsistoję kempinge.
Patogumai minimalūs, bet ne to čia
atvažiavome. Dykumoje tylu, tolumo-
je matyti nu tolstantis karavanas.
Besileidžianti  saulė gamtovaizdį nu-
dažo raudona spalva. Iš mažo name-
lio išeina mo teris ir kiek paėjusi
parpuola ant ke lių ir iškėlusi rankas
atsisveikina su saule. Taip tylu, kad
girdisi malda.

Vakarienė soti ir skani. Kempin -
go šeimininkas Zinadinas su keliais
draugais surengia koncertą. Ne kiek -
vieną vakarą tai vyksta. Bet jiems
šiandien gera nuotaika. Ką ir besa -
kyti, miegame gerai po svetimomis
žvaigždėmis.

Kitą dieną pasitinkame saulę sė -
dėdami ant kalvos ir apsispren džia -
me pasilikti dar vienai parai. Ta
neišpasakyta kalnų ir dykumų trau-
ka. Pa  pusryčiaujame ir atsisveikina -
me su bendrakeleiviais britais. Tiek
trumpai bendravome, o atrodo, kad
esa me seniai pažįstami. 

Kalnai, smėlis, vėjas ir jokio 
vienatvės jausmo

Kempingas ištuštėja, laikas pa-
sižvalgyti po apy linkes. Klaidžioju
vienas visą pusdie nį. Kalnai, pavirtę
į akmenis, raudo nas, geltonas, juo-
das smėlis. Kartais mane atpažįstan-
tis vėjas. Ir jokio vie natvės jausmo.
Malonu grįžti į tuščią kempingą.
Pavalgau ir užmiegu maloniu dienos
miegu. Vakare nepatingiu užlipti į
kal  ną palydėti saulės. Atsiveria
nuos tabūs vaizdai. Ir saulė čia atrodo

di d esnė. 
Temstant, pakeliui į kempingą,

su sitinku juodaodį beduiną, kuris
vedasi kupranugarį. Vienas kitą nu -
fotografuojame ir palinkime sėkmės.
Vakarieniaujant aptariame įspū -
džius, susipažįstame su naujais sve -
 čiais. Amerikietė Kristina čia apsis-
toja kelioms savaitėms. Jai nepatiko
ke  liauti vienai po Jordaniją, nes per
daug arabai kabinėjasi. Kristina ke-
liauja aplink pasaulį, ir prieš kelionę
į Ne palą dar yra laiko. Pasakiau, kad
ne pakartojama patirtis pagyventi
dykumoje, dienas leisti vienatvėje ir
kas vakarą sutikti visus kitus žmo-
nes iš viso pasaulio. Laužo liepsna
sušildo ne tik kūnus, bet ir sielas.
Jaukus va karas nepastebimai perei-
na į naktį. Pasigėrėję žvaigždėmis,
nueiname poilsiui.

Kitas rytas panašus į praeitą, –
tik jau laikas palikti svetingas Zina -
dino valdas. Kažkaip susidraugavo -
me su šeimininku. Jis papasakojo
apie save, savo rūpesčius, pasiūlė pa -
silikti padirbėti pas jį, jei noras yra.
Pastebėjo, kad čia man labai patiko.
Priėjusi Kristina paklausė, ar ji ne -
išprotės čia per dvi savaites. Atsa -
kiau, kad žmonės nuprotėja didmies -
čiuose, o dykuma gydo. Kiek kartų
buvo, kad tik pradedi susidraugauti
su žmonėmis, o jau laikas skirtis... 

Sindbado kelionių takais

Ir štai mes stabdome pakeleivin-
gus auto mobilius link Raudonosios
jūros. Neilgai trukus jau važiuojame
su dviem kalbiais vietiniais. Prie
Aga bos miesto, tiesiog bevažiuojant
greit keliu, vairuotojas sustabdo
mums taksi. Perkeliant lagaminus
dar spėju nusiderėti puse kainos.
Mūsų tikslas – maža gyvenvietė prie
Raudonosios jūros. Tiksliau, du vieš-
bučiai ir penki namai. O aplink kal-
nai, smėlis ir jū ra. Keista vieta, kur
iš paplūdimio ma tosi kelios šalys –
Saudo Arabija, Egiptas ir Izraelis.
Porą dienų tiesiog deginamės, mau-
domės, nardome. To kio poilsio mums
jau reikėjo. Vaikš tant tuščiu paplū-
dimiu, atsimenu vai  kystėje skaitytą
ir patikusią kny gą apie Sindbado ke-
liones. O išplau kė jis būtent iš šios
vietos.                            Bus daugiau.

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga�moteris�padėti�78�m.�moteriai,
gyventi�kartu�Long�Island,�New�York.
Privalo�skaniai�gaminti�maistą,�kalbėti

itališkai�ar�angliškai.�Atlyginimas�$100�per
dieną.�Tel.�631-371-9954 
arba�arrowooddrive@msn.com

Reikalinga moteris 
prižiūrėti

senesnio amžiaus moterį 
Floridoje. 

Tel. 954-876-1153

Birutė Peleckas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Jolanta A. Peckus, gyvenanti Northfield, IL pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė mums 50 dol. auką ir taip pat pridėjo 50
dol. auką už kalėdinius atvirukus. Labai nuoširdžiai dėkojame, kad mus
skaitote ir remiate.

Ona Zukas Norkus, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė  mums 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Aniceta Januška, gyvenanti Milton, MA, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir paaukojo 50 dol. auką, taip pat atsidėkodama už
kalendorių atsiuntė 50 dol. Nuošir džiai Jums dėkojame.



tais ir miesteliais, kelionėje sutiktus
žmones. Po to kar tu su autore grįž-
tame į Italiją, kurios Amalfio pakran-
tėje, Kaprio saloje ir Pompėjoje ji
lankėsi dar 1962 metais ir vėl sugrįžo
pernai. Tokie sugrįžimai į praeitį
visada būna labai jaudinantys. 

Kitame skyriuje – jau Graikija ir
odisėja Egėjo jūroje, Rhodes salos
grožis, romantiška Myconos sala ir
Santorini. Iš Graikijos skaitytojas
per keliamas į Turkiją, kur autorė
pra leido beveik tris savaites. Čia jai
teko pasivaikščioti Stambulo gatve -
lėmis, apsilankyti nedidelio kaimo
pra dinėje mokykloje ir stebėtis jau-
nimo patriotiškumu. Nemažai dėme-

sio skirta Tur-
kijos gamtos
grožiui, vie tos
gyventojų tra-

dicijoms ir pa -
pro čiams. Au-
torė pateikia
ir įdomiausius
faktus apie Tur-
kiją.

Toliau – Izraelis, kiekvienam
krikščioniui svarbios vietos, Jeruza -
lė ir Raudų siena, Jordano upė ir Ne -
gyvoji jūra, Tel Avivas ir Golano
aukš tumos. Autorė apie tai rašo labai
įtaigiai, pastebėdama detales, kurios
daugeliui gal praslįstų pro akis. Visa
tai iliustruota įspūdingomis ir labai
spalvingomis nuotraukomis. 

Ne mažiau įdomūs ir įspūdžiai iš
Azijos – Indijos, kur keliauta, stebėta
ir stebėtasi dvi savaites. Po to skaity-
tojas perkeliamas į Kiniją, kurioje,
tarp kitų įspūdžių, įdomu skaityti ir
apie apsilankymą pandų tyrinėjimų
bazėje. Kitas skyrius – apie dar mažai
pažįstamą egzotišką Tibetą. Trumpi,
bet įdomūs pastebėjimai iš Galapagų
salų, Kosta Rikos, daugiau dėmesio

skiriant Čilės fjordams ir Patagonijai
su jos milžiniškais ledynais. Toliau –
Andų kalnai, Peru, įspūdingasis in-
kų Machu Picch miestas, Amazonės
upės platumos ir šioje šalyje, turga -
vietėje aptiktos rūtos, nesiskirian -
čios nuo lietuviškų ir taip pat kve -
piančios…

Kitame skyriuje autorė skaityto-
ją perkelia į Afriką, pasakoja apie
apsilankymą Serengečio draustinyje,
apie įspūdingą gyvūniją, apie susi-
tikimus su Tanzanijos masajų gen-
ties gyventojais.

Apsukus didelį ratą, pradėjus
nuo Amerikos, pasidairius po Euro -
pą, Aziją ir Afriką, vėl grįžtama į
gim  tinę, jo pėdsakų randant ir Šiau -
rinėje Lenkijoje. Pradėjus knygą sky -
riumi, kuriame cituojamas Mairo-
nis, ji baigiama pasakojimu apie Lie-

tuvą, apie joje esančias šir-
džiai brangias vietas. 

Paskutiniame knygos
skyriuje, pavadintame ,,Tė-
vynės ilgesio me daus ra-
gaujant…”, autorė bent
minti mis vėl grįžta į Lietu-
vą ir regi Dzūki jos miškus,
Mančiagirės senas kapi nai-
tes, Zervynų etnografines
sodybas juosiančią dulkėtą
ulyčaitę, Mekšri nio ežero
skaidrų vandenį skro džian -
tį kragą. ,,Aukšti Ūlos upės
krantai, baltos samanos ir
ledinis Išrūginio upelis su
kvepiančiom mėtom laukia,
kada sugrįšiu, kai ten vėl
žydės gelto nos katpėdėlės ir
mėlynų čiobrelių jū ros…”, –
tokiais žodžiais baigiama

kny ga. Ar galima dar gražiau pasa-
ky ti apie savo gimtinę, prieš kurią
nu blanksta visas egzotiškų šalių gro-
žis?

Savo lėšomis išleistą knygą auto -
rė nutarė skirti ir padovanoti Lietu -
vos jaunimui, ,,kuris, svajodamas
apie būsimas keliones, dar tik pra dė -
jo augintis ir skleisti savo sparnus”.
Beveik visas knygos tiražas išdalin-
tas Lietuvos mokykloms, bibliote -
koms, Čikagą pasieks tik visai ne -
daug jos egzempliorių. Šia savo kny -
ga, kurios įžanginė dalis vadinasi
,,Pa ti gražiausia šalis – Lietuva” ir
pra sideda Bernardo Brazdžionio žo -
džiais apie iš tolo mylimą Lietuvą
auto rė atidavė pačią didžiausią duok-
lę Lietuvai ir gimtajai Marijampolei,
kurios bibliotekai jau anksčiau yra
padovanojusi daug įvairių vertingų
knygų, parėmusi ir miesto centre
esan čio paminklo ,,Tautai, Kalbai ir
Lietuvos 1000-mečiui paminėti” sta-
tybą.
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Knyga ,,Iš kelionių užrašų’’ tik
ką išvydo dienos šviesą Lie-
tuvoje. Jos autorė – žinoma

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių
bendruomenės vei kė ja, ilgametė
,,Draugo” bendradarbė, Lemonte
gyvenanti Ritonė Rudai tienė. 

1949 metais į JAV atvykusi Rito -
nė Tonkūnaitė-Rudaitienė baigė bio -
lo gijos studijas, dirbo bakteriologe
įvairių ligoninių laboratorijose, vė -
 liau įsigijo specialiosios pedagogikos
diplomą ir 25-erius metus dirbo su
įvairią negalią turinčiais vaikais.
Daug metų ji paskyrė darbui
su jaunimu Lietuvos skau-
čių seserijos or ga nizacijoje,
kur ėjo įvairias parei gas.
Lietuvos skautų sąjunga yra
apdovanojusi Rudaitienę
,,Už nuopelnus” ir ,,Lelijos”
ordinais.

Rudaitienė daug metų
aktyviai dalyvavo ir tebeda-
lyvauja visuome ninėje veik-
loje – ji buvo Vydūno fon do
tarybos sekretore, yra dir-
busi Amerikos Lietuvių Ta-
rybos raštinėje, taip pat mo-
kytojavo lituanistinėje Kris-
tijono Donelaičio mokyklo-
je. Naujosios knygos autorė
daug metų remia lietuviškas
organizacijas, o lie tuviškoje
žiniasklaidoje ji bendradar-
biauja nuo 1960 metų. 

Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę, Rudaitienė kar-
tu su organizacijos A.P.P.L.E.
(,,Amerikos pedagogų talka
Lietuvos švietimui”) daug
kartų buvo sugrįžusi į tėvy-
nę. Ji buvo šios organizaci-
jos tarybos narė, dėstė vasa-
ros kursuose, bendravo su
Lietuvos mo ky tojais. Itin jaudinan-
tys buvo apsilankymai Marijampolė-
je, kurioje Ru daitienė gimė, kur
Vytauto gatvėje dar tebestovi gimta-
sis namas, o mies to senosiose kapi-
nėse ilsisi jos se ne liai. 

Jau daug metų Rudaitienės po -
mėgis – kelionės. Kartu su vyru inži -
nieriumi Teodoru Rudaičiu per tuos
dešimtmečius ji aplankė daugybę ša -
lių – kažkada jų yra suskaičiavusi
net 76. Kelionėse ji visada turi užrašų
knygelę ir rašiklį, kad galėtų užsira -
šyti įdomiausias akimirkas, įspū -
džius, pastebėjimus. Grįžus namo, tie
įspūdžiai ne kartą suguldavo ant bal -
to popieriaus lapo – daug straipsnių
apie keliones po egzotiškas šalis yra
spausdinusi skautų spauda, taip pat

ir ,,Draugas”. 
Šiemet pavasarį šių eilučių auto-

riui besilankant jaukiuose ir svetin -
guo se Rudaičių namuose Lemont šei-
mininkė parodė albumus su straips-
niais apie keliones, taip pat daugybę
įdomių ir įspūdingų nuotraukų. Kilo
mintis visa tai sudėti į knygą. Rudai -
tienė pritarė, kad knyga būtų leidžia-
ma jos gimtojoje Marijampolėje, tad
šio darbo ėmėsi čia esanti ,,Piko va -
landos” leidykla. 

Rengiant būsimą knygą, iš dau-
gybės medžiagos nelengva buvo atsi -
rinkti tai, kas būtų įdomiausia skai -
ty tojui. Vartant ir skaitant autorės
straipsnius periodikoje, krito į akis

sodrus lietuviškas žodis, jos pastabu-
mas detalėms, sugebėjimas taupiai ir
tiksliai perteikti vieną ar kitą emoci-
ją. Čia netrūko ir susižavėjimo kitų
kraštų papročiais, tradicijomis, ir
nu sistebėjimo dėl mažiau įprastų
daly kų. Ypač stebino labai graži lie-
tuviška autorės kalba, dėmesys fak-
tams, detalėms, kuriuos ji užsirašy-
davo sa vo užrašų knygelėje ir vėliau
perteikdavo skaitytojams. 

Naujai išleistos knygos geografi-
ja – labai plati. Ji prasideda nuo
įspū dingų JAV nacionalinių parkų,
po to autorė skaitytoją perkelia į
Europą ir pasakoja apie plaukimą
baržomis Bur gundijos kanalais
Prancūzijoje, įdomiai supažindin-
dama su pakeliui aplankytais mies-

Kelionių po pasaulį įspūdžiai – spalvingoje knygoje
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prieš�80�metų�žiemos�pradžia�buvo�panaši

2011 metų pabaiga ir 2012 metų
pradžia buvo visai nežiemiška. Pliu-
sinė temperatūra, lietutis labiau pri-
minė rudenį, o ne žiemą. O sausio 4-
ąją apie 10:30 val. ryto padangę net
nušvietė didelė ir ryški vaivorykštė.
Žmonės dažnai sako: „Anksčiau buvo
kitaip; mūsų laikais to nebuvo; kaž-
kas nežmoniška, o kitoniška.” Todėl
neretai žmogiškajai prigimčiai pade-
da laikraščiuose, žurnaluose įamžin-
ti faktai, reiškiniai ir įvykiai. Štai
1932 m. sausio 24 d. „Biržų žinios”
rašo: „Biržai naujuosius metus sutin-
ka be sniego ir žiemiškų šalčių. Sau-
sis mėnuo artinasi prie pabaigos, o

žiemos vis dar nematyti. Žmonės
labai susirūpinę malkų atsivežimu.
Miškuose jau klimpsta ir išvažiuoti
labai sunku.”

Bandoma ieškoti žiemos nebuvi-
mo priežasčių. O jos vietos žinovams
pasirodo itin paprastos – kaltas žydų
kalendorius. „Biržų žinios” tų pačių
metų sausio 31 d. numeryje sampro-
tauja: „Šįmet žiemos nebebus. Žino-
vai sako, kad šiais metais žiemos
nebebus, nes šįmet žydų metai turi 13
mėnesių. Sakoma, kad oro judėjimas
yra susidėjęs taip, kad niekuomet
nebūna žiemos, kuomet žydų metai
turi 13 mėnesių.”

Bet ir tais 1932 m. žiema, kad ir
pavėluotai, atėjo. Užšalo Biržų Agluo-

ANTANAS SEIBUTIS

R. Rudaitienė ir jos naujoji knyga.                                   A. Vaškevičiaus nuotr.

nos ir Apaščios upės, prisnigo. Pava-
sarį vėl kita bėda – labai staigus atši-
limas ir kiti pavojai. Balandžio 17 d.
„Biržų žinios” aprašo Biržų miestie-
čiams kilusius nemalonumus: „Ba-

landžio 5 d. pradėjo gausti ugniage-
sių aliarmo varpas. Š. m. balandžio
mėn. 5 d. biržiečiams Apaščios upė
buvo nemaža baimės įvariusi. Jau
apie pietus gaisrininkai gerokai tu-
rėjo darbo, kol išskirstė visai prie
miesto susigrūdusius ledus. Bet ledai
tą pačią dieną vakare apie 6–7 val.
pradėjo grūstis prie gelžbetoninio til-
to ir taip susispietė, kad vanduo stai-
giai pradėjo kilti.

Beregint vanduo apsėmė visą
Apaščios gatvę, pradėjo veržtis į Že-
mąją Dvareckienės ir netgi Kilučių
gatves. Namai atsidūrė ant vandens.
Apie 100 žmonių dirbo su ledais. Apie
10 val. ledai šiek tiek pavyko išsklai-
dyti ir vanduo pradėjo slūgti.”

Žiema Biržuose. Biržiečiai čiuožėjai ant
Agluonos upės ledo, XX a. IV deš. 



Viešvilės valstybiniame gamti-
niame rezervate neseniai rasta itin
reta kerpė – baltagyslė meškapėdė
(Peltigera degenii Gyeln.). Ji įrašyta
į Lietuvos raudonąją knygą 0 (Ex)
grupėje, t. y. laikoma išnykusia. Re-
zervate retoji kerpė pastebėta miš-
riame pelkiniame miške ant pūvan-
čio stuobrio.

Lietuvoje žinoma 15 meškapė-
džių rūšių. Jų gniužulai lapiški,
stambūs, plokšti, primena meškos
pėdą. Baltagyslė meškapėdė auga ant

samanų ir dirvožemio, ant apsama-
nojusių išvartų bei kelmų, paprastai
gana drėgnuose ir senuose miškuose.
Šios kerpės gniužulo viršutinė pusė
melsvai pilka, blizganti. Apatinė
pusė balta, su ryškiomis baltomis,
link centro kiek rusvėjančiomis gys-
lelėmis. Gniužulai su blizgančia vir-
šutine puse būdingi kelioms meška-
pėdžių rūšims, tačiau jų visų apatinė
pusė arba tamsi, arba be gyslelių.
Baltos gyslelės apatinėje gniužulo
pusėje taip pat būdingos šunvaistei ir
gūbriuotąjai meškapėdėms, tačiau
šių rūšių gniužulų viršutinė pusė
neblizga, o lakštų galiukuose matyti
veltiniškas paviršius.

Anksčiau buvo žinoma viena bal-
tagyslės meškapėdės radavietė Tra-
kų rajone esančiame Varnikų miške,
tačiau nuo 1930 m. jos niekur nebuvo
rasta.                                     Grynas.lt
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Dramaturgui

A † A
dr. KOSTUI OSTRAUSKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai dr. DA NU -
TEI ir sūnui DARIUI su žmona.

Mus visus lydės šviesus Jo atminimas.

Stasė ir Bronius Vaškeliai

Mylimam sūnui

A † A
ANDRIUI ALGIMANTUI BUCHUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame LTSC tarybos narį
PETRĄ BUCHĄ, žmoną BIRUTĘ, šeimą ir artimuo-
sius.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos
ir valdybos vardu

Dr.  Robertas Vitas
Tarybos pirmininkas

Dr. Augustinas Idzelis
Valdybos pirmininkas

IŠSInUOMOJA

Room for Rent with complete
use of house. Near transpor-
tation, Metra train, far south

side. Call 773-776-4367

A † A
Kun. JOHN BURKUS

Mirė 2012 m. sausio 20 d. Hot Springs, Arkansas.
Gimė 1913 m. gruodžio 3 d. Onos ir Joseph Burkus šeimoje

Linkuvoje, Lietuvoje. Įšventintas į kunigus 1940 m. birželio 16 d.
Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžyje, Lietuvoje.

1949 m. at vyko į JAV ir trumpai tarnavo Pennsylvania ir Mi-
chigan. 1955 m. buvo perkeltas į Diocese of  El Paso. Daugiau nei
20 metų kun. John tarnavo Hillsboro ir Anthony (čia padėjo sta-
tyti St. Anthony’s bažnyčią), New Mexico ir Kermit,  Texas.

1975 m. kun. Burkus išėjęs į pensiją tarnavo Hot Springs,
Arkansas ispanų ir lietuvių bendruomenėms. Daugiau nei 20
metų buvo Knights of  Columbus kapelionas. Išėjes į pensiją iš-
pil dė savo vaikystės svajonę – tapo misionieriumi rašydamas
daug religinių knygų, kurios buvo išverstos į keletą kalbų.

A. a. kun. John  Burkus bus palaidotas sausio 25 d. 12 val. Či -
kagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Gilią užuojautą reiškia Aleksandro, Stasės šeima, Jų vaikai
ir anūkai.

Kun. Joną Burkų mielai atsimename kaip gerą, nuoširdų
žmogų, visada su humoru, religingą asmenį.

Dr. Juco šeima, broliai ir seserys

A † A
STANISLAVA GRITĖNIENĖ

BILŽAITĖ

Mirė 2012 m. sausio 21 d., perkopusi garbų 96 metų amžiaus
slenkstį.

Gimė Lietuvoje, Šiauliuose.
Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje, o 1964 m. atvyko į JAV ir gy -

veno Melrose Park, IL.
Buvo žmona a. a. Juozo Gritėno ir sesuo a. a. Antaninos Po-

vilaitienės, mirusios Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesers vaikai Lietuvoje: krikšto dukra Irena

Čižauskienė, Laimė Karažinienė, Dalia Saudargienė, Alfonsas
Povilaitis ir Romas Povilaitis su šeimomis, o  Amerikoje globė-
jai Ona ir Vacys Rakauskai ir Agnė Malėlienė bei keletas drau -
gų ir pažįstamų.

Priklausė  Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Dukterų drau -
gijai ir Melrose Park lietuvių klubui.

Buvo dosni lietuviškoms organizacijoms, rėmė našlaičius
Lietuvoje.

A. a. Stanislava bus pašarvota antradienį, sausio 24 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. vakaro Bormann laidojimo namuose, 1600 W.
Chicago Ave., Melrose Park, IL.

Trečiadienį, sausio 25 d. 9:30 val. ryto velionė bus išlydėta į
Sacred Heart Church 819 N. 16th Ave., Melrose Park (kampas 15
gatvės ir Iowa gatvės), kur 10 val. ryto bus atnašaujamos ge -
dulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Stanislava bus
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia
vyro.

Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms, „Saulutei”, Vaiko
vartai į mokslą arba Lietuvos  Dukterims.

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šermenyse ir
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Richard M. Baczak, tel. 708-344-0714 arba
bormannfuneralhome.com

Daug metų dirbusiam LB valdyboje

A † A
VYTENIUI ŠILUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VIDĄ, sūnus
ALGIRDĄ ir DARIŲ su šeimomis bei visus artimuo-
sius.

LB Brighton Park apylinkės valdyba

Lietuvoje�rasta�itin�reta,�
jau�išnykusia�laikyta�kerpė

Nuo 2012 metų Kaune bus pradė-
ta vykdyti speciali programa, skirta
paprastųjų kaštonų būklei pagerinti
ir kaštoninės keršosios kandelės po-
puliacijai naikinti. Iš Balkanų į Lie-
tuvą sėkmingai atvežtas paprastasis
kaštonas yra gausiai paplitęs di-
džiuosiuose miestuose, tačiau pas-
taruoju metu dėl sparčiai plintančių
kaštoninių keršųjų kandelių pradėjo
nykti.

Specialistai parinks 2–3 vietas
miesto teritorijoje, kur bus taikomos
kaštoninės keršosios kandelės popu-
liaciją naikinančios priemonės. Dvi
iš galimų vietų yra Istorinės Prezi-
dentūros kiemelis ir Vytauto Didžio-
jo karo muziejaus sodelis. Kaštonų
apsaugos priemonių įgyvendinimui
dviejose vietose reikėtų apie 9,170 litų.

2011 metų rudenį nukritę lapai
buvo išvežti iš Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelio. Nuo balandžio iki
rugpjūčio pasirinktose vietose ant
kaštonų lajų ir kamienų bus kabina-
mos feromonines vabzdžių gaudyk-
lės, veikiančios tik kaštoninę keršąją
kandelę. Ant kiekvieno medžio bus
kabinama po dvi feromonines gau-
dykles lajų apačioje ir per sezoną du
kartus keičiamas įdėklas. Taip pat
bus tvirtinamos dvi feromoninės ka-
mieninės gaudyklės, kurios bus ap-
juosiamos aplink kamieną. Lipnų šių
gaudyklių paviršių teks atnaujinti
specialiais klijais. Šis metodas yra
išskirtinai biologinis ir nekenksmin-
gas nei žmonėms, nei gyvūnams, nei
augalams.

Grynas.lt

Vieno�kaštono�gelbėjimas�per�metus�
kainuos�200�litų
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Mirė kunigas 
Jonas (John) Burkus

JAV mirė lietuvių išeivių sielo-
vadoje darbavęsis kunigas Jonas
Burkus. Kunigas bus laidojamas
trečiadienį, sausio 25 d., Čikagoje, Šv.
Kazimiero kapinėse.

Kunigas Burkus yra gerai žino-
mas kaip žurnalistas, leidinio „Mi-
sionierų laiškai” redaktorius, kny-
gų autorius, aktyvus išeivijos sielo-
vados barų darbuotojas.

Gimė 1913 m. gruodžio 3 d. Lin-
kuvos valsčiuje, Barysų kaime. 1935
m. baigė Linkuvos gimnaziją ir įstojo
į Kauno kunigų seminariją, taip pat
studijavo Vytauto Didžiojo universi-
teto Teologijos ir filosofijos fakultete.

1940 m. įšventintas kunigu. Dir-
bo Viešintų, Aluntos ir Obelių para-
pijose. Penkerius metus praleido
tremtinių stovykloje Bavarijoje, mo-
kytojavo, dirbo sielovadinį darbą,

� Sekmadienį, sausio 29 d. Pasaulio lie -
tu vių  centro didžiojoje salėje organizacija
,,Vai ko vartai į mokslą” rengia metinį veik-
los pranešimą. Bus pateikta  finansinė
ataskaita bei  projektų  apžvalga. Savo įs -
pūdžiais pasidalins 2011 m. orga nizacijos
centruose Lietuvoje savanoriais dirbę  jau -
nuoliai. Pradžia 12:30 val. p. p. Kviečiami
organizacijos nariai, rėmėjai ir besidomin-
tys organizacijos veikla. Daugiau informaci-
jos vvm@childgate.org.

� Vasario 4 d. 7 val. v. Pasaulio lietuvių
centre Nerijos tunto jūrų skaučių tėvų ,,Bi -
čių” būrelis rengia lėšų rinkimo vajų
„Krupnikas ir kugelis”, skirtą Rako stovyk-
los atnauji nimui. Organizatoriai kviečia da -
lyvauti kon kurse ir atvykti su savo paga -
min tais kugeliu ar krupniku. Net jeigu ir ne -
turite savo recepto, atvykite, ragaukite, da -
ly vau kite, išrinkite skaniausią gaminį! Dau -
giau informacijos rasite ,,Facebook” sve-
tainėje, raktažodis – ,,krupnikas and kuge-
lis contest”. 

�  JAV senatorius Illinois valstijai Mark
Kirk dalyvaus šių metų Vasario 16-osios
minėjime, kuris vyks vasario 12 d. 1
val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje salė-
je (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). Amerikos lietuvių taryba kvie -
čia visuomenę gausiai dalyvauti. Mi nė -
jimą kartu su ALT’u ruošia Lietuvos Res -
publikos generalinis konsulatas Či ka goje
ir Šiaurės Amerikos lietuvių studentų są -
junga.

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-jame metiniame narių su -
 važiavime, vyksiančiame balandžio 14
d. Pasaulio lietuvių centre.  Kandi da tų
siūlymai priimami iki vasario 15 d.
Daugiau informacijos galite rasti mūsų
internetinėje svetainėje: www.lithuani-
anfoundation.org

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. Kon -
certo metu skambės LO solistų bei cho-
ro at lie kamos arijos iš žymiausių pasau-
lio ope rų ir operečių, linksmos dai nos, į
audringą šokio sūkurį pakvies LO cho -
reo grafinė grupė. Bus daug lai mėjimų ir
staigmenų! 6 val. v. koktei liai, 7 val. v.
kon   certas, 8 val. v. va ka rienė, loterija,
šo   kiai ir žaidimai. Veiks baras. Daugiau
infor ma ci jos – tel. 630-833-1893. 

� Vasario 19 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. lietuvių Rotary klubas kviečia į Lie tu -
viškos bibliotekos atidarymą Pasaulio
lie tuvių centre. Renginys bus jungtinis –
skirtas Vasario 16-osios ir bibliotekos
atidarymo progoms.  

� Kovo 17 d. Čikagos lituanistinė mo -
kykla Jaunimo centro didžiojoje salėje
švęs savo mokyklos 20-metį. Kviečiame
atsiliepti buvusius mokinius ir mokyto-
jus. Norinčius dalyvauti iškilmingoje va -
ka rienėje prašome rašyti el. paštu jurate
124@yhoo.com arba tel. 630-805-
4036 (mokyklos direktorė Jūratė Dovi -
lienė).

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis narių
suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo 31 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose. Suva žia -
vimas prasidės 4 val. p. p. (registracija).
Va karienė – 6 val. v. Kvietimus į  vakarienę
galima užsakyti pas Pranutę Domans-kienę
tel: 708-246-0049 po 5 val. p. p.

� Lietuvos Respublikos generalinis kon -
sulatas New York vasario 2 d., ket vir ta -
dienį, nuo 6 val. v. – 8 val. v. maloniai
kvie čia į Lai mos Reiss fotografijų paro-
dos ,,Lietuva.  Į antrąjį tūkstantmetį...”
LR generaliniame konsulate New York
(420 Fifth Ave., 3rd floor, New York, NY
10018) atidarymą. Apie dalyvavimą
pra šytume pranešti el. paštu ny@urm.lt
arba telefonu 212-354-7840.

� 2012 m. ŠALFASS Jaunučių krep ši -
nio pirmenybės įvyks gegužės 19–20 d.
Geneva, Ohio  (www.spire.org). Iš anks -
tinė komandų registracija – iki kovo 20
d. adresu: vtataru nas @gmail.com. Ga -
lutinė registracija – iki balandžio 23
d. Ren  gia Cleveland LSK ,,Žaibas”. Pir -
mi  nin kas ir pirmenybių vadovas – Vidas
Tata rūnas.

Smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė. 
www.ldm.lt nuotr.

Amerikos lietuvių taryba 
maloniai kviečia į Lietuvos ir 

tarptautinių kon kur sų laureačių, 
Manhattan School of Mu sic (New York)

studenčių 
pianistės 

AG NĖS RADZEVIČIŪTĖS
ir 

smuikininkės 
BAR BO ROS VALIUKEVIČIŪTĖS 

koncertą 
vasario 11 d., 

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

Auka – 20 dol. 
Kon certo pelnas bus skiriamas 

paremti Jungtinio pabaltiečių komiteto
Washin g ton, DC visuomeninę veiklą.

Senatorius Mark Kirk.

,,Švietimo premija – 2011”
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2011” švietėjui,

kuris ilgus metus dirbo Švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje,
vadovėlių bei knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime
ar ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. vasario 29  d. paštu Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu dona-
vickas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlote kandidatą švie timo premijai
gauti.

Vertinimo komisija – JAV LB Švietimo taryba (pirmininkė Daiva Navic -
kienė).

2010 m. ,,Švietimo premija” buvo įteikta Jūratei Dovilienei ir Audronei
Elvikienei. Laureatais yra tapę Dalilė Polikaitienė, Regina Kučienė, Danutė
Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius Širka,
Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

ieško giminių

Siūlykime kandidatus į JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovus PLB XIV Seime

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimas šaukiamas Vilniuje 2012
m. rugpjūčio 7–10 d. JAV Lietuvių Bendruomenei Seime gali atstovauti 30
atstovų, kuriuos išrinks JAV LB XIX Taryba. 

JAV LB Tarybos nutarimu, kandidatus gali siūlyti bent du JAV LB na-
riai. Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. kovo 1 d. JAV LB rinkimų komisijos pirmi-
ninkei Janinai Udrienei el. paštu udrys@sbcglobal.net arba adresu 31220
Country Ridge Cr., Farmington Hills, MI 48331. Daugiau informacijos ga-
lima gauti tel. 248-788-3417.

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:
1. Vykti į PLB Seimą Vilniuje ir susimokėti visas kelionės, apsistojimo ir

pragyvenimo išlaidas (pagal JAV IRS nuostatus kelionės ir apsistojimo, bet
ne pragyvenimo išlaidas galima nusirašyti nuo pajamų mo kesčių).

2. Dalyvauti visuose PLB Seimo posėdžiuose.
Už JAV LB XIX Tarybos trečioje sesijoje jau pasiūlytus ir visus kitus siū-

lomus kandidatus korespondencinis JAV LB XIX Tarybos narių balsavimas
vyks nuo 2012 m. kovo 15 iki 30 dienos. 30 kandidatų, surinkusių daugiausiai
balsų, taps JAV LB atstovais PLB Seime.

Jeigu išrinktas JAV LB atstovas dėl rimtos priežasties negali dalyvauti
PLB Seime, jis privalo apie tai kuo skubiau pranešti raštu JAV LB XIX Ta -
rybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu. Vietoje jų dalyvauti PLB Sei -
me bus kviečiamas kitas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Yra labai
svarbu, kad JAV LB būtų atsakingai atstovaujama PLB Seime.

JAV LB XIX Tarybos prezidiumas

Jums rašo Elžbietos Janušonytės duktė Emilija. Ieškau Janušonio Petro
ir Janušonio Juozo, Juozapo Janušonio sūnų, į JAV atvykusių apie 1918 m.
Kažkuris iš jų Philadelphia nusipirkęs žemės ir turėjo ūkį. 

Janušoniai kilę iš Medinių kaimo, Pasvalio valsčiaus, Biržų apskrities.
Iki 1940 m. šeima su jais susirašinėjo, tačiau užėjus karui, susirašinėjimas
nutrūko. Noriu, kad atsilieptų jų vaikai ar anūkai. Rašyti man el. pašto adre-
su dstungiene@vet.lt

Su pagarba,
Emilija 

rašė ir leido knygas.
Persikėlęs į JAV nuo 1955 iki

1975 m. dirbo El Paso, TX vyskupijo-
je, ten pastatė dvi bažnyčias. 1975 m.
persikėlė į Hot Springs, AR.

Kunigas Jonas Burkus parašė
nemažai knygų: „Apsireiškimai”,
„Arti tikslo”, „Dėkoju”, „Du pasau-
liai”, „Eisiu pas Tėvą”, „Gaila mi-
nios”, „Įsakymai”, „Pasitikiu” ir kt.

Bernardinai.lt

Kunigas Jonas Burkus. 
„Arkansas Catholic” nuotr.
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