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Washington, DC (LR ambasados
JAV, LR Ūkio ministerijos info) –
Penki didžiausi JAV miestai, susiti-
kimai su Jungtinių Valstijų įmonių
atstovais, investuotojais į rizikos ka-
pitalą, lietuvių bendruomenėmis,
JAV valdžios pareigūnais ir Lietuvos
atstovybės Silicon Valley oficialus
atidarymas – visa tai numatyta ūkio
ministro Rimanto Žyliaus lankymosi
JAV šią savaitę darbotvarkėje. Kartu
su R. Žyliumi JAV rinkai investicines
galimybes Lietuvoje pristato ir Ūkio
ministerijos kontroliuojamų viešųjų
įstaigų „Investuok Lietuvoje” ir
„Versli Lietuva” vadovai. 

JAV viešintis ūkio ministras R.
Žylius jau susitiko su Seattle ir San
Francisco Lietuvių Bendruomenės
atstovais, dalyvavo Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dienos – Va-
sario 16-osios – iškilmingame minėji-
me Seattle, bendravo su dideliuose
JAV informacinių technologijų susi-
vienijimuose dirbančiais JAV lietu-
viais. 

R. Žylius taip pat susitiko su JAV

Washington valstijos Ekonominio
vystymosi komisijos vykdomuoju
direktoriumi Egils Milbergs. Komi-
sija vienija Seattle veikiančius uni-

versitetus, tyrimų institutus, labora-
torijas, IT sektoriaus įmones, verslo
plėtrą skatinančias vietos instituci-
jas, politikus ir naujai besikurian-
čias aukštą pridėtinę vertę medicino-
je, IT, inžinerijoje, energetikoje ku-
riančias įmones. 

Vienas svarbiausių R. Žyliaus
viešnagės JAV tikslų – oficialus Lie-
tuvos atstovybės Silicon Valley atida-
rymas. Ūkio ministro vadovaujama
Lietuvos atstovų grupė dalyvaus Los
Angeles, Seattle, Washington, DC ir
New York rengiamuose verslo foru-
muose, Vasario 16-osios minėjimuose
su lietuvių bendruomenėmis. Taip
pat numatyti susitikimai su JAV
Kongreso nariu John Shimkus, o
Washington, DC rengiamame šventi-
niame Lietuvos nepriklausomybės
minėjime dalyvaus ir JAV Transpor-
to sekretorius Ray LaHood. Pasak
Lietuvos ambasados JAV, kuri prisi-
deda organizuojant šią viešnagę, JAV
sekretorius pirmą kartą dalyvauja
Lietuvos renginyje, ir tai – istorinis
įvykis. 

Amerikos lietuvių taryba paminėjo Vasario 16-ąją

• Tema: Politinė kultūra – 2 
• Esame savo laimės kalviai! – 3
• Įkalinti domkrato istorijoje?

– 3
• Kultūrinė popietė, skirta Čiur -

lioniui, Los Angeles, CA – 4
• St. Petersburg, FL lietuvių

nau  jienos – 4
• Pal. J. Matulaičio metai Mar -

quette Park – 5
• K. Kasparavičius: gimęs piešti

pasakas vaikams  – 6
• Šventadienis – 8
• Ruošiamės Kybartų gimnazi -

jos 100-mečiui – 8, 9
• Paskutinė kadencija (3) – 9
• Saldus valentinukas iš Saulės

miesto – 10–11 

Aptartas pasiruošimas NATO vadovų susitikimui Čikagoje

JAV lankosi Lietuvos ūkio ministras R. Žylius

Vienas svarbiausių R. Žyliaus viešnagės
JAV tikslų – oficialus Lietuvos atstovybės
Silicon Valley atidarymas.     Delfi.lt nuotr.

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų viceministrė Asta Skaisgiry-
tė Liauškienė vasario 13 d. su Lietu-
voje besilankančiu NATO generali-
nio sekretoriaus padėjėju gynybos
investicijų klausimais Patrick Auroy
aptarė pasirengimą NATO vadovų
susitikimui Čikagoje. 

A. Skaisgirytė Liauškienė susiti-

kime pabrėžė išmaniosios gynybos
projektų svarbą ir NATO oro polici-
jos misijos Baltijos šalyse reikšmę
regiono saugumui.  „Lietuva taip pat
siekia prisidėti prie organizacijos
veiksmingumo didinimo. Mūsų ku-
riamas Energetinio saugumo centras
nagrinės inovatyvius energijos aprū-
pinimo sprendimus NATO pajėgoms

ir taip prisidės prie organizacijos
operacinių pajėgumų stiprinimo”, –
sakė viceministrė.

NATO pareigūnas Vilniuje taip
pat susitiko su LR krašto apsaugos
ministre Rasa Juknevičiene ir apsi-
lankė Energetinio saugumo centre,
skaitė paskaitą  Jono Žemaičio Lietu-
vos karo akademijos kariūnams. 

Dievo Apvaizdos parapijoje  –
,,Grybų balius” – 5 psl.

Čikaga (,,Draugas”) – Šių metų
vasario 12 dieną, sekmadienį, Jau-
nimo centre, Čikagoje, Amerikos lie-
tuvių taryba (ALT) kartu su Šiaurės
Amerikos lietuvių studentų sąjunga
ir Lietuvos Respublikos generaliniu
konsulatu Čikagoje paminėjo Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 94-
ąsias metines. 

Į minėjimą susirinkusius pasvei-
kino svečias iš Lietuvos – LR užsie-
nio reikalų ministerijos transatlanti-
nio bendradarbiavimo ir saugumo po-
litikos departamento direktorius Ge-
diminas Varvuolis. Minėjime dėl svei-
katos negalėjusio dalyvauti JAV se-
natoriaus Mark Kirk sveikinimo žodį
perskaitė jo atstovas Robert Johnson.
Raštu minėjimo dalyvius pasveikino
JAV Kongreso narys Daniel Lipinski,
LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis, LR gen. konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė, Illinois valstijos
Cook apygardos iždininkė Maria Pa-
ppas, Jungtinis Amerikos Pabaltijie-
čių komitetas ir kiti. 

Šventės prelegentas, Amerikos
lietuvių Respublikonų federacijos
pirmininkas Andrius Anužis savo
kalboje išsakė susirūpinimą Lietu-
vos kaimynės Rusijos vedama užsie-

nio politika ir nesidrovėjimą kaimy-
ninėse šalyse naudoti energetinį šan-
tažą bei kvietė JAV gyvenančius lie-
tuvius nenustoti domėtis Lietuvos
įvykiais ir būti jos stipriu užnugariu
Amerikoje. 

ALT’o pirmininkas Saulius Kup-
rys susirinkusiems perskaitė rezo-

liucijas, kurios bus pasiųstos JAV
Kongreso nariams, politikams, ži-
niasklaidos priemonėms.

Meninę programą atliko šiuo me-
tu Manhattan School of  Music besi-
mokančios muzikantės Agnė Radze-
vičiūtė (fortepijonas) ir Barbora Va-
liukevičiūtė (smuikas).

Šaulių įneštas vėliavas pagerbė (iš d. į k.): ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, URM atsto-
vas Gediminas Varvuolis, minėjimo prelegentas Andrius Anužis, LR gen. konsulė Čika-
goje Skaistė Aniulienė, senatoriaus Mark Kirk atstovas Robert Johnson, Jaunimo cent-
ro tarybos pirmininkė Marytė Utz, fil. Jūratė Variakojienė.                  Jono Kuprio nuotr.
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Praėjusią�savaitę�Lietuvos�,,Cari-
to”� išplatintame�pranešime� spaudai
sakoma,� jog�skurdas� iš�Lietuvos dar
nesitraukia,� ir� Lietuva� išlieka� vienu
skurdžiausių� Europos� Sąjungos� re-
gionų.�Skurdo�mastelį�nurodo�ir�toks
pavyzdys:� Kauno�„Caritas“� labdaros
valgykloje�2011�metais�buvo�pamai-
tinti�87,883�žmonės.�Turint�tai�ome-
nyje,�kitaip�atrodo� ir�šių�metų�vasa-
rio�10�dieną�Lietuvoje�leidžiamo�žur-
nalo� ,,veidas”� paskelbtos� mintys
apie�emigraciją.�Tos�dienos�numery-
je�rašoma,�jog�emigracija�yra�,,Dievo
ir� Europos� Sąjungos� dovana� Lietu-
vai”.� �vien�2010�metais� lietuviai,�gy-
venantys�svetur,�namo,� į�Lietuvą,� iš-
siuntė� vieną�bilijoną� eurų� (1.324.00
bilijonų� JAv� dol.),� kas� sudaro� net� 4
proc.�Lietuvos�bendrojo�vidaus�pro-
dukto!� Kaip� pastebi� ,,veidas”,� į� šį
skaičių�neįeina�nedarbo�ir�socialinei
rūpybai�skirti�pinigai,�kurių�Lietuvo-
je� likę� lietuviai,� sulaukiantys� para-
mos� iš�užsienyje�dirbančiųjų,�nepa-
ėmė�iš�valstybės�kišenės.

vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

ATSILIEPIMAS Į L. RAGO LAIŠKĄ

Turbūt visi esame girdėję JAV
prezidentą Ronald Reagan sakant:
„Pasitikėk, bet ir pa si tikrink.” Šis
posakis tinka ir kasdie niniame gyve-
nime – tiek mirtingųjų, tiek ir galiū-
nų pasaulyje. Jei kas mums, lietu-
viams, per daugelį metų ir iki šių die-
nų neparodė supratimo ir užuojau-
tos, kaip mes galime jais pasitikėti? 

„Jei mane kas apgauna, tam gė-
da, o jei mane antru kartu ap gauna,
man didžiausia gėda, kad bu vau kvai-
las” – ši patarlė tinka visiems ir vi-
siems laikams. Mes turime mo kytis
iš praeities klaidų ir jų neuž miršti.
Mažas kraštas turi būti tobu lesnis,
daryti mažiau klaidų, nes nuo to pri-
klauso jo išlikimas. Lietuva gyvuos
tol, kol ji bus budri, kol galės išvengti
konfliktų tarp didžiųjų banditų.

Ačiū Leonidui Ragui už pastabas
(„Draugas”, 2012 m. sausio 19 d.).

Algis Virvytis
Boston, MA 

IR KUR TŲ BULVIŲ NĖRA!

Neseniai baigiau skaityti vokie -
čių rašytojo Günter Grass pirmąjį
romaną „Die Blechtrommel” (liet.
,,Skardi nis būgnelis”, angliškai „The

Tin Drum”), išleistą 1959 m., už kurį
autorius gavo Nobelio premiją.
Skaičiau (ar bandžiau skaityti) vo-
kiečių kalba, bet 60 metų tos kalbos
nevartojus, sekėsi sunkiai, tai teko
dažnai pasiramstyti žodynu. Knygoje
autorius kelis kartus vartojo žodį
„Bulvė” (vokiečių kalboje vienaskai-
ta ir daugiskaita „Bulve” ir „Bul -
ven”). Šio žodžio vokiečių kalbos žo-
dyne neradau, bet manau, kad tai yra
įdomus skolinys iš lietuvių kalbos.
Angliškame šios knygos vertime
(Breon Mitchell, 2009) šis žodis ver -
čiamas kaip „spud”. Knygoje pasako-
jama, kaip apie 1900 metus darganą
rudens dieną senolė kepa bulves
sausų bulvienojų laužo pelenuose.
Štai keletas teksto palyginimų vokiš-
kai ir angliš kai (visi paryškinimai
mano).

„Weit genug schob sie die Bulve
neben den schwellenden Krautberg,
damit der Wind sie streifte und
abkühte” (p. 13).

„She shoved the spud far enough
from the smoldering mound of  tops
for the breeze to caress and cool it”
(p. 7).

„(...) griff  vier rohe aus dem
Korb unter ihrem rechten Ellenbo-
gen, schob die rohen Bulven nachei-
nander in die heisse Asche...” (p. 15).

„(...) took four raw ones from the

basket by her right elbow, shoved the
raw spuds into the hot ashes one by
one...” (p. 9).

„Am Feuer fanden sie wieder die
mehligen, heissduftenden Bulven
und entschlossen sich friedfertig,
auch etwas abgekämpft, die rohen
Bulven in jene Körbe wieder zu sam-
meln, welche umzustürzen zuvor
ihre Pflicht war” (p. 17).

„Back at the fire they recovered
their mealy, hotly aromatic spuds,
and pacified as well as somewhat
war-weary, they decided to gather up
the raw spuds and return them to the
baskets they had overturned earlier
in the line of  duty” (p. 11).

„(...) und lies mich zwischen
Wirsingkohl,  Rosenkohl, Rotkohl
und Weisskohl, zwischen Wrucken
und Bulven stehen...” (p. 79).

„(...) and left me standing among
Savoy cabbages, red cabbages, white
cabbages, among sugar beets and
spuds...” (p. 76).

Labai norėčiau, kad šiuo klausi -
mu pasisakytų mūsų lingvistai-ger-
manistai, ypač kad pirmų trijų pa -
vyzdžių atveju veiksmas, atrodo, vyk-
sta kažkur ne per toliausiai nuo Lie -
tuvos, gal Dancigo apylinkėje. Ir kur
tų bulvių nėra!?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

laiŠkai 

Tema: PoliTinė kulTūra

Prof. Vytautas Vardys
(1924–1993), įdomus poli-
tologas ir įžvalgus anali-

tikas, paskutinę savo knygą, iš -
leistą netrukus po Lietuvos
nepriklau somybės paskelbi-
mo, pavadino la bai simboliš-
kai: ,,Lithuania: The Re bel Na-
tion’’. Ant viršelio – ,,sukilė lių
tautos’’ nuotaiką būdingai at-
spin dinti nuotrauka: Sąjūdžio
minia, vė lia vos, garsiakalbiai,
euforija... Laimė jimas...

Yra laimėjimų, apie kuriuos sa -
ko ma: Piro pergalė. Vadinasi, laimė-
jai mūšį, bet nustojai kariuomenės.

Kai Sąjūdžio pakilimo metais ro -
dėme pasauliui savo žaizdas, skųsda -
miesi, kad okupantas net 350,000, t. y.
10 proc. tautos, pasiuntė prie Ledy -
nuotojo vandenyno ir į Sibiro spei-
gus, baisėjomės patys ir varėme siau -
bą apie tai išgirdusiems vaka rie -
čiams. 

Šiandien, kai mažiausiai dvigu -
bai tiek – 700,000 žmonių – patys pa-
bėgo iš krašto, negalėdami čia išsilai -
kyti, niekam nė motais! Politiniame
lygmenyje ši socialinė katastrofa,
įvy kusi nepriklausomybės metais,
net neapmąstoma. Tai viską pasako
apie valdančiojo elito politinės iš-
min ties pajėgumą.

Prof. Vardį prisiminiau neatsi-
tiktinai. Pažinojau jį asmeniškai nuo
1989 m. Nepaisant sąjūdinės euforijos
ir ano meto entuziazmo, į Lietu vos
perspektyvas jis žvelgė su dides niu
kiekiu atsargumo, nei buvo įprasta
tuomet apie tai kalbėti. 1993 m. ge -
gužės mėnesį jis paskutinįsyk atvyko
į Lietuvą. Faktiškai – atsisveikinti.
Jau rimtai sirgo. Tačiau aktyviai do -
mėjosi ir įdėmiai sekė politinius įvy -
kius Lietuvoje. Daugiausiai rūpesčio
jam kėlė ne tiek LDDP (buvusių ko -
munistų) sugrįžimas į valdžią po 1992
m. rinkimų, kiek bendras Lietuvos
politinės kultūros lygis. 

Politinė kultūra – tai veiklos ir

elgesio pobūdis, kuriuo politikuoja-
ma, kuriuo tvarkomi valstybės reika -
lai. Jokia politinė visuomenė nėra
vie nalytė, natūralu, kad ir įvairių jos
sluoksnių politinė kultūra skiriasi.
Tačiau vargas tai politinei sistemai,
kurios, pasak Vardžio, nejungia pa -
kan kamai vieninga politinė kultūra.
Tokia sistema tampa nepajėgi tar-
nauti žmogui ekonominiu ar kultūri -
niu progresu bei gerove. Šita prasme
jis ir matė didžiausią pavojų Lietuvos
visuomenės ir valstybės ateičiai.

Praėjus dviems dešimtmečiams,
akivaizdu, kad profesoriaus nuogąs-
tavimai pasitvirtino su kaupu. Tai,
dėl ko sielojosi nepriklausomybės
pra džioje lietuvių politologas, du rai-
dos dešimtmečiai suformavo bruožus
santvarkos, kurią taikliai apibūdino
Vytautas Rubavičius: kleptokratija.
Vardžiui nuo pat pradžios ypač didelį
nerimą kėlė, jo žodžiais, ,,kavalieriš -
kas’’ konstitucijos traktavimas. So -
vietams konstitucija buvo ne teisinės
valstybės pagrindas, bet išskirtinai
politinis instrumentas. Todėl konsti-
tuciją buvo įprasta ,,lankstyti” politi -
niais tikslais, jos nekeičiant, kad ne -
būtų sunaikintas simbolių ir pažadų
formulavimas. 

Nepriklausomos Lietuvos poli-
tikai veikė taip pat. Ir tuo pasižy-
mėjo, deja, tiek Sąjūdžio, tiek LDDP
žmo nės. Pasekmės dėsningos: ,,šven-
ta’’ šiandien ne Konstitucija, bet
,,šventas’’ Konstitucinis Teismas.
Jis, akty viai įsitraukęs į politiką, ir

Konsti tuciją naudoja kaip po-
litinį, ne teisi nį instrumentą:
vienus asmenis arba grupes
nužemina ir baudžia, kitus –
iškelia ir ,,išteisina’’. Žmonės
tai, Vaiž ganto žodžiais, ,,per
skūrą jau čia’’. To išraiška –
visuomenės susvetimėjimas
politikai, valdžios autori te tui,
apatija, atsisakymas dalyvau-
ti politikoje, ekonomikos per-
sipynimas su politinės kultū-

ros nuostatomis, asmeninio pasipel-
nymo sąlygotas po litinis elgesys.
Kadangi privilegijos perkamos poli-
tiniais sprendimais.

Ekonominė įtaka, persipynusi su
mafijinėmis struktūromis ir neatsa -
komybe (vengimu mokėti mokes čius,
visišku nebaudžiamumu dėl pik tnau -
džiavimo tarnyba), sudarė sąlygas
su sisluoksniuoti elitinei, nuo tautos
ati trūkusiai ekonominių iš nau dotojų
klasei. Įvyko tai, dėl ko Vardys įspėjo
dar 1993 m.: ,,Ekono minis nusikalti-
mas, sujungtas su politine jėga, pa -
naudojant valstybinius svertus, veda
į neteisingos vals tybės kūrimą. Vals -
tybė be teisingumo, kaip šv. Augus ti -
nas yra sakęs, yra tik plėšikų gauja.’’

Rezultatas – supriešintos visuo -
me nės sukūrimas. Vidurinioji, kons -
titucine tvarka bandanti gyventi kla -
sė jeigu ne visiškai, tai beveik su nai -
kinta. Ar esama politinės galios su -
kurti kitokiais idėjiniais-vertybi -
niais pagrindais veikiantį politinės
konkurencijos modelį Lietuvoje? Ar
galima rasti pakankamo politinio
susitarimo kitokiam kūrybiniam val-
stybiniam darbui? Vardys manė, kad
galima. Reikia nepasaulėžiūrinės po -
litikos. Kas tai? Ir kaip tai veikia?
Jau kito straipsnio tema.

,,Lietuvos žinios”

Vidmantas Valiušaitis – Lietuvos
filologas, žurnalistas, publicistas,
politikos ir kultūros apžvalgininkas,
redaktorius, visuomenės veikėjas.

Reikia
nepasaulėžiūrinės

politikos
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
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Ir vėl vasario 14-oji – Valentino
die na. Prieš akis ar bent vaizduo-
tėje mir ga gėlės, šokoladai, kve-

palai, šam panas. Verslo pasaulis tą
dieną  ne tik palaiko, bet ir skatina.
Skatina daugiau visko pirkti. O mums
reikia pasistengti, kad su meile ir
draugyste susijusios mintys išliktų
kuo ilgiau. 

Metams bėgant gavau krūvą pa -
ta rimų, kaip savo meilę kuo plačiau
pa skleisti ir kuo giliau išgyventi. Va -
lentino dienos proga noriu jais pasi-
dalinti su gerbiamais skaitytojais.

Iš vienos gyvybės draudimo ben-
drovės gavau Naujųjų metų sveikini -
mą. Prie jo buvo prirašyta visas tu-
zinas gerumo proveržių pavyzdžių,
ku riais galime vadovautis ištisus me -
tus:

,,Be jokios priežasties ar progos
pa siųskime atvirukų draugui… Iš -
kepkime pyragaičių kaimynui… Nu -
pirkime kavos puodelį senam drau-
gui… Pagirkime restorano patarnau-
toją už aptarnavimą... Įeidami į par-
duotuvę atidarykime duris nepažįs-
tamajam… Pakelkime šiukšlę nuo ša -
ligatvio… Parašykime padėkos laiš -
ku tį... Visą dieną  šypsokimės  praei -
viams… Stovėdami eilėje savo vietą
užleiskime kitam… Iš savo turimo su -
venyrų rinkinio draugui padova no -
 kime ką nors prasmingo... Pa kvies -
kime kaimyną pietums… Paskam-
bin kime šeimos nariui ir pasakyki-
me, kiek mes jį ar ją vertiname.”

Gavau vieno ūkininko išminties
žodžius, parašytus visiems supranta-
ma kalba. Štai dalis jo apibendri-
nimų apie gy ve nimą: 

,,Gyvenimas bus paprastesnis,
jei ardami žemę apeisime kelmą…

At leis kime savo priešams. Tai su-
maišys jų sugebėjimą protauti… Ne-
reikia bū  ti milžinu, kad turėtume
neapy kan tos… Kiekvienas kelelis
turi savo balučių… Kai voliojamės su
kiaulė mis, neišvengsime purvo… Ne-
teis ki me žmonių pagal jų gimines…
Jeigu atsirandame duobėje, svarbiau-
sia  nu stoti toliau sau duobę kasti…
Di džiausias neklaužada, su kuriuo
rei kia kovoti, kiekvieną rytą žiūri į
mus veidrodyje… Gerkime vandenį
tik prieš srovę, paėję kiek nuo ban-
dos… Paleisti katę iš maišo yra daug
leng viau, negu ją į maišą sugrąžinti.”

Pabaigai palikau Regina Brett
su kauptą išmintį. Ji – man niekada
negirdėta 90 metų amžiaus ,,Plain De -
a ler” dienraščio bendradarbė.  Vie no -
je savo skiltyje, tapusioje populia-
riausia iš jos visų rašytų skilčių,
Brett sukaupė 45 patari mus. Pami-
nėsiu man įdomiausias pastabas. 

,,Gyvenimas nėra teisingas, bet
jis yra geras… Gyvenimas yra per
trumpas, kad gaišintume laiką kitų
ne kęsdami… Kai susirgsime, darbas
mūsų neprižiūrės. Tai atliks šeima ir
draugai. Likime arti jų… Nereikia
laimėti kiekvieno ginčo. Sutikime
nesutikti… Išsiverkime su kuo kitu.
Tai geriau negu verkimas vienumo-
je… Nelyginkime savo gyvenimo su

ki tų, nes tikrai nežinome, koks jis
jiems yra… Jeigu santykiai su kuo
nors yra slapti, neturėtume juose iš
vi so būti… Atsikratykime visko, kas
nėra reikalinga, gražu ar džiu gu…
Tai, kas mūsų nenumarina, mus
padaro stipresniais… Deginkime žva -
kes, naudokime gražias paklodes, ne -
šiokime puošnius rūbus. Jų nelaiky -
ki me specialioms progoms, nes šian-
diena yra speciali diena… Tik mes
patys esa me savo laimės kalviai…
Atleiski me visiems už viską… Ką kiti
žmonės apie mus galvoja, nėra mūsų
reika las… Nepervertinkime savęs.
Niekas kitas mūsų nepervertina…
Dievas mus myli, nes jis yra Dievas, o
ne dėl to, kad mes ką nors atlikome ar
ko nors atsižadėjome… Gyvenimo
saulėlydyje svarbiausia žinoti, kad
mes kažką mylėjome…” Pagaliau
paskutinis Brett gyvenimo išminties
deiman čiu kas – ,,Nors gyvenimas
nėra papuoštas kas pinu, jis vis tiek
yra dovana.”  

Gal viena ar kita čia išsakyta
mintis įstrigs ir mūsų galvoje, ras
tinkamą dirvą ir žydės ištisus metus.
To vi siems linkiu Valentino dienos
proga. 

* * *
Metams baigiantis gavau du

Ame rikoje išleistus kalendorius lie -
tuvių kalba. Pirmasis – iš Dainavos
fondo. Pridėtame laiške džiaugiama -
si, kad Dainavos fondas auga ir jau
turi stiprų pagrindą. ,,Šiais metais
mes kreipėmės į mūsų stovyklaujantį
jaunimą ir surengėme nuotraukų
kon kursą. Parinkome temą – ‘Dai -
navos stovyklos dvasia’. Nors atsilie -
pi mai buvo gausūs, deja, turėjome
atrinkti tik mažą saujelę nuotraukų,
kurios dabar puošia kalendoriaus
puslapius.” Kalendoriuje – 25 nuo-
traukos. Jų autoriai – 8 jaunuoliai:
Vik toras Rušėnas, Amber Ambramo -
wicz, Gytis Kriaučiūnas, Andrius
Dun čia, Augustinas Sandoval, Daiva
Daulytė, Juozas Zenkevičius ir And -
rius Kriaučiūnas. Vien mano dviejų
anūkų pakliuvo net 9 nuot raukos.
Smagu seneliams matyti savo atžalas
Dainavoje.

Antras gautas kalendorius buvo
iš ,,Draugo” laikraščio. Įvadiniame
žodyje Audronė V. Škiudaitė ir hab.
dr. Algirdas Girininkas apžvelgia lie -
tuvio-kario tematiką tautos istorijo-
je. ,,Nėra šimtmečio, kad nebūtų
pralie tas lietuvių kraujas. Kiekviena
karta turėjo savo didvyrių, pasiauko-
jusių už Tėvynės laisvę… Lietuviai
nėra linksma tauta, jų dainos liūd-
nos, o jų pasakos skausmingos, nes jų
yra to kia istorija. Kartų kartos gimė
ir bren do kovoje už teisę būti lietu-
viu.”  Į kalendorių pakliuvo 14 pras-
mingų nuotraukų. Visos spal vo tos,
geros kokybės, tik gaila, kad nepažy-
mėti jų autoriai. 

Ačiū kalendorių leidėjams už
prasmingus kalendorius! Kad tik ne -
už mirščiau už juos atsilyginti.                                            

Neseniai teko bendrauti su iš-
kiliu Vokietijos politiku, para-
gavusiu ir aukščiausių postų

skonio, gerai išmanančiu Europos
Sąjungos užkulisius. Kalbėjomės ir
apie tai, ko lietuviams, ypač mūsų po-
litikams, vertėtų pasimokyti iš vokie-
čių, apie tai, kad krizių laikotarpiu
itin svarbu naujai permąstyti poli-
tinio ir ekonominio gyvenimo pama-
tus, jog per sunkmetį ekonominės ir
politinės etikos vaidmuo labai sustip-
rėja. Mano pašnekovas vis pabrėžė,
kad jam nesinorėtų kalbėti tarsi tur-
inčiam įgaliojimą mokyti kitus, sakė,
jog nevalia aklai kopijuoti kitų vals-
tybių patirtį, dalinosi sunkumais,
kuriuos teko spręsti po Vokietijos su-
sijungimo, kai buvusios socialistinės
valstybės gyventojai ypač piktinosi
dėl sudėtingų reformų, reikalavo,
kad valdžia viskuo pasirūpintų.

Kai pradėjau dalintis problemo-
mis, kurias matau nūdienos Lietu-
voje, pašnekovas įdėmiai išklausė,
tačiau paskui pasakė, kad permainų
laikotarpiu ypač svarbu kantrybė ir
geranoriškumas. Nevalia pamiršti,
kad milžiniškos permainos yra ilgas
procesas, svarbu matyti ne tik prob-
lemas, bet ir tai, kas jau padaryta,
pasiekta. Jo vertinimas privertė su-
simąstyti, nes labai skyrėsi nuo Lie-
tuvoje populiaraus šūkio – „Ne už
tokią Lietuvą kovojome”. Tuo labiau
kad Vokietijos politikas, kaip įsitiki-
nau, labai gerai susipažinęs su padė-
timi Lietuvoje, žino mūsų bėdas, po-
litikų silpnybes, besikartojančius
skandalus. Kita vertus, jis visiškai
teisus dėl to, kad piktinimasis prob-

lemų neišsprendžia, bet veikiau vie-
šąją erdvę paverčia nesibaigiančiu
nuoskaudų srautu. Jei problemas
galima būtų išspręsti vien pasipik-
tinimu, Lietuvoje jau seniai neturė-
tume jokių problemų. Deja, pasipik-
tinimas ir kaltų paieškos paprastai
atima tiek laiko ir energijos, jog net
nepereinama prie konstruktyvesnio
klausimo: ką daryti šiomis aplinky-
bėmis?

Keikti kitus – didelio proto nerei-
kia. Daug sunkiau diskutuoti. Tam
reikia noro įsiklausyti į kito nuomo-
nę, priimti ją ne kaip išpuolį, bet kaip
paprasčiausiai kitokią nuomonę. De-
ja, persisunkę negatyvizmo sultimis,
kurias mums kasdien gausiai tiekia
dauguma žiniasklaidos priemonių,
mes esame linkę matyti ne dialogo
dalyvį, bendražygį, bet priešininką
ar problemą.

Psichologė Janette Rainwater
tokią nuostatą vadina gyvenimu
domkrato (kėliklio) istorijoje. Įsivaiz-
duokime atvejį, kai žmogus važiuoja
praktiškai negyvenama vietove, ir
jam subliūška automobilio padanga.
Atsarginė padanga yra, tačiau nėra
domkrato pakelti automobiliui. Vie-
nintelė galimybė – nusipirkti ar pasi-

skolinti domkratą degalinėje, kuri tu-
rėtų būti už penkių kilometrų. Eida-
mas degalinės link, vairuotojas pra-
deda nervintis, kas bus, jei degalinė
nedirbs, ar jos savininkas pasirodys
savanaudis ir piktas žmogus. Jo gal-
voje vyksta maždaug toks monologas:
„Galbūt jis pradės reikalauti didelės
pinigų sumos už pagalbą. Jis juk ži-
no, kad vairuotojas visiškai nuo jo
priklausomas ir gali pareikalauti
astronominės sumos. Iš tiesų, kokie
žmonės nesolidarūs ir linkę naudotis
kito nelaime. Ak, kokiais laikais gy-
vename. Dabar žmonėms rūpi tik
pinigų kuo daugiau iš kito ištrauk-
ti...” Kai vairuotojas priartėja prie
degalinės, iš jos išeina draugiškai be-
sišypsantis šeimininkas, ištiesia ran-
ką pasisveikinti, tačiau įtūžęs vai-
ruotojas jam rėžia: „Užsprink, niek-
še, tuo savo domkratu.”

Pasak psichologės Rainwater, tai,
kaip mes reaguojame į aplinką, kaip
elgiamės su kitais, priklauso ne tik
nuo aplinkos, kurioje esame, bet ir
nuo to, koks monologas vyksta mūsų
galvoje. Deja, šiandien mūsų galvose
kur kas daugiau įtūžio, pretenzijų,
keiksmų ir nepasitikėjimo, nei gera-
noriškumo ir noro bendradarbiauti.

Tokiomis aplinkybėmis politika neiš-
vengiamai tampa rietenomis, proble-
mos sprendimų paieškas užgožia tar-
pusavio kaltinimai. Krizė visada pir-
miausia prasideda galvoje, o tik pas-
kui išplinta santykiuose, politikoje
ar ekonomikoje. Tai reiškia, jog ir
krizė negali būti įveikta vien ekono-
minėmis ar politinėmis priemonė-
mis. Jei žiūrėdamas į lysvę darže ma-
tai vien piktžoles, tai nusvyra ran-
kos, jei matai daržovių daigus, ku-
riuos bando užgožti piktžolės, tai pa-
dedi jiems nuo jų laisvintis.

Kantrybė, apie kurią kalba vo-
kiečių politikas, nereiškia abejingu-
mo ar žvelgimo į pasaulį per rožinius
akinius. Tai veikiau patirties sub-
randintas supratimas, jog daug svar-
biau kiekvienu atveju padaryti viską,
kas nuo mūsų priklauso, o ne visa
energiją skirti skundams, jog visuo-
menė, kurioje gyvename, nėra tobu-
la. Vokietija, visiškai sugriauta po
Antrojo pasaulinio karo, per trumpą
laiką sugebėjo tapti viena iš stip-
riausių valstybių Europoje. Daugiau-
sia ir dėl to, kad jos gyventojai siekė
bendro tikslo, o ne paprasčiausiai
ieškojo kaltų ir piktinosi, jog sunku
gyventi. Tai pamoka, kurią mums
šiandien labai svarbu išmokti.

Ypač nesinorėtų, kad jau faktiš-
kai prasidėjusi Seimo rinkimų kam-
panija taip pat tebūtų drabstymasis
purvais ir pasibaksnojimais, o ne tik-
ra diskusija apie tai, ką ir kaip turi-
me daryti, jog gyventume bent kiek
teisingesnėje ir solidaresnėje valsty-
bėje.

Bernardinai.lt

Įkalinti domkrato
istorijoje?
ANDRIUS NAVICKAS

Esame savo laimės 
kalviai!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje  www.draugas.org
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Telkiniai

St.�Petersburg,�FL

Kūčių vakarienė 
Lietuvių klube

2011 m. gruodžio mėn. 24 d., šeš-
tadienį, 5 val. p. p. į Lietuvių klubo
salę Kūčių vakarienei susirin ko apie
140 žmonių. Prie įėjimo juos pasitiko
Klubo valdybos nariai, o scenoje pui-
kavosi graži šiau dinukais papuošta
eglutė, liepsnojo židinys. Pradedant
Kūčių vakarienę, Šv. Kazimiero misi-
jos vadovas kun. kan. Bernardas
Talaišis paskaitė iš Šv. Rašto apie
Kristaus gimimą ir pa linkėjo visiems
susirinkusiems ma loniai praleisti
Kalėdų šventes. Da ly viai laužė kalė-
daičius ir dalinosi lin kėjimais drau-
gams ir pažįsta miems.

Kūčių vakarienę – tradicinius 12
valgių – paruošė Klubo šeimininkė An-
 gelė Straukienė su pagalbininkė mis.

Klubo pirmininkė Vida Meilu-
vie nė pasveikino visus su šv. Kalė-
domis, linkėdama laimingų ir geros
sveika tos kupinų Naujųjų metų. Po
vakarie nės susirinkusieji pagiedo-
jo keletą lietuviškų kalėdinių gies-
mių.

Kan. Bernardo Talaišio 
sukaktis

Šv. Kazimiero misijos vadovo
kun. kan. Bernardo Talaišio 60-ties
metų kunigystės sukaktis buvo įspū -
dingai atšvęsta gruodžio mėn. 29 d.,
trečiadienį, Lietuvių klube. Staigme -
nos puotą surengė Šv. Kazimiero mi   -
sijos komitetas. Jubiliatą salėje pa -
sitiko komiteto atstovės su baltų ro -
žių puokšte ir susirinkusių, kurių
bu vo apie 80, plojimai. Misijos komi-
teto pirmininkas Vilius Juška ati-
darė šven tę, pakviesdamas visus, pri-
sipil džius taures, pakelti tostą ir su-
giedoti ,,Ilgiausių metų...’’

Kun. dr. Matas Čyvas trumpai
papasakojo, kaip kan. Talaišis atsira-
do St. Petersburg. Loreta Kynienė
supažindino su sirinkusius su kan.
Talaišio gyveni mu Lietuvoje – kur jis
gimė, augo, kaip pasirinko kunigys-
tės kelią. Sukaktuvių proga sveikino
vietinių organizacijų atstovai, linkė-
dami geros sveikatos ir dar ilgai gy-
vuoti tarp mūsų.

Kan. Talaišis padėkojo visiems

Lietuvių naujienos
sveikintojams ir plačiau bei su hu -
moru nupasakojo savo kunigystės gy -
venimo kelią.

Besivaišindami skania Klubo
šeimininkės Angelės Straukienės pa -
ruoš ta vakariene, susirinkusieji ma -
 loniai bendravo su jubiliatu.

,,Saulutės’’ mokyklos
kalėdinė šventė

Gruodžio mėn. 18 d., sekmadienį,
Lietuvių klube surengta ,,Saulu tės’’
mokyklos kalėdinė šventė, ku  rio je
gražiai pasirodė mokiniai. Didelė
padėka mokyklos vedėjai Jūratei Na -
vickas ir renginio organizatorei Ra -
sai Kay už mokinių paruošimą. Dai -
noms ir giesmėms akompanavo se -
sutės Aistė ir Indrė Zalepūgaitės. At -
silankęs Kalėdų senelis apdovanojo
visus vaikučius dovanėlėmis.

Klubo pirmininkė Vida Meilu-
vie nė nuoširdžiai padėkojo mokini-
ams ir mokytojoms už pasirodymą, o
su sirinkę pietums Klubo nariai ir
sve  čiai džiaugėsi gražia mokyklos
programėle.

Prof. dr. P. Karoblio 
kalba

Sausio mėn. 15 d., sekmadienį
Lie tuvių klube lankėsi Lietuvos
olimpinės akademijos prezidentas
prof. dr. Povilas Karoblis, kuris su-
pažindino dalyvius su jo parašyta
knyga apie Lietuvos Olimpinės aka-
demijos raidą, skirtą Lietuvos olim-
pinės akademijos 20-mečiui.

Naujųjų metų pietūs

2012 m. sausio mėn. 1 d., sekma -
die nį, Lietuvių klubo valdyba suren -
gė Naujųjų metų pietus. Prie gražiai
papuoštų ir vyno buteliu praturtintų
stalų Klubo nariai ir svečiai buvo
pir mininkės Vidos Meiluvienės pa -
svei kinti su Naujaisiais. Po Klubo
šeimi ninkės Angelės Straukienės pa-
ruoštų pietų Mečys Šilkaitis pra-
džiugino susirinkusius paskaityda-
mas savo paruoštus prisiminimus
apie mūsų Klubą.

,,Lietuvių žinios”, nr. 427

Los�Angeles,�CA

Janina Šaltis

Šių metų sausio 22 d., saulėtą sekma -
die nio popietę, Los Angeles, CA
lietuvių išeivija gausiai susirinko

pami nėti mūsų žymaus dailininko ir kom-
pozitoriaus Mikalojaus Konstan tino
Čiurlionio 100-ąias mirties meti nes. Kul-
tūrinė popietė, kurią puikiai suorganizavo
ir paruošė Los An geles ateitininkai, įvyko
Šv. Ka zimiero parapijos viršutinėje salė-
je.

Prieš prasidedant renginiui, su si rin -
ku sieji apžiūrėjo nedidelę meno parodą,
su rengtą Lietuvių paveldo draugijos.
Įdomius tapybos paveiks lus pristatė Lina
Puš kaus kaitė, Ro lan das Kiaulevičius ir
Dave Matke. Dieną prieš dailininkas Kiau -
le vičius kartu su šeštadieninės mo kyk los
mokiniais tapė 3 drobes Čiurlionio te -
matika. Tie darbai buvo pris tatyti pa -
rodoje. 

Įžanginį žodį tarė ir svečius – dr. Stasį
Goštautą ir dr. Eglę Janulevi čiū tę – pri-
statė Šv. Kazimiero šešta dieninės litu-
anistinės mokyklos di rek torė Marytė
Newsom.

Dr. Goštautas perskaitė įsimin tiną
paskaitą ,,Dvasingumo ryšys tarp Čiurlio-
nio muzikos ir tapybos’’. Jo kalba buvo
paįvairinta Čiurlionio kūriniais ekrane.
Jis apžvelgė kūrybingiausius Čiurlionio
darbo metus, palygino jį su kitais to meto
dailinin kais ir pažymėjo, kad Čiurlionis
savo kūryba, ypatingai tapyboje, toli pra -
lenkė savo laiką.

Čiurlionio tapyba gana glaudžiai yra

susijusi su jo muzika. Deja, labai daug jo
kūrinių liko neužbaigti. Tik profesoriaus
Vytauto Landsbergio, kuris pakoregavo,
užbaigė ir išleido Čiurlionio muzi kinių
kūrinių knygą, dėka mes dabar gali me
klau sytis Čiurlio nio fortepijoninės mu zi -
kos.

Muzikė pianistė dr. Janulevičiūtė pa -
gro jo septynis Čiurlionio preliu dus ir
koncertą pabaigė ,,Fuga Op 34’’.

Po įspūdingos programos visi da -
lyviai galėjo pasivaišinti skaniais už -
kandžiais, kava, pabendrauti su sve čiais.

Los Angeles lietuvių bendruo me nė
ilgai prisimins šį puikų kultūrinį ren-
ginį.

Viršutinėje nuotraukoje – muzikė dr.
Eglė Janulevičiūtė. Kairėje popietės
prelegentas dr. Stasys Goštautas.
Žemiau – dalis minėjimo dalyvių iš
k.: Dan guo lė Navickienė, Birutė ir dr.
Arvydas Kliorės, Rita Sa lia mo nie nė,
Viltis Jatulienė, Vytas Sa lia mo nas; už
jų – Angelė Vaiče kaus kienė. 

Inos ir Min dau go Petokų
nuotraukos

Kultūrinė popietė, skirta

M. K. Čiurlioniui

Mečio Šilkaičio humoristinį eilėraštį apie St. Petersburg Lietuvių klubą
skaitykite 11 psl.
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Iš kairės: Rita Selenienė, Dana Nau jokaitienė, kun. Gintaras Joni kas, Izabelė Korsakienė,
Roma Radze vi čienė ir Elena Alkuvienė.                              Pauliaus Jurgio Jankaus nuotr.

Joe Kulio nuotr.

Penktadienį, sausio 27 d., vaka ri -
nes šv. Mišias aukojo parapijos admi -
nistratorius kun. Jaunius Kelpšas,
jam talkino St. Augustine seminari-
jos trečio kurso studentas Bernard
Cissell. Vargonais grojo Ričardas So -
kas, giedojo Giedrė Sokienė. Po šv.
Mišių parapijos salėje susirinku -
siems parapijiečiams, besivaišinan -
tiems karšta arbata, karštomis ban-
delėmis ir pyragėliais, kun. Jaunius
pristatė seselę Laimutę, kuri kiek
pla čiau papasakojo apie pal. Jurgį
Ma tulaitį, ir dr. Liną Sidrį, pasidali-
nusį prisiminimais, kai jis, išrinktas
pal. Matulaičio beatifikacijos komite-
to pirmininku, su grupe tikinčiųjų
vie šėjo  Vatikane.   

Sausio 28 d., šeštadienį šv. Mišias

aukojo kun. Kelpšas. Giedojo parapi-
jos choras, vadovaujamas Jūratės
Luk minienės. Parapijos salėje sese -
lės Judita ir Laimutė kalbėjo apie
arki vyskupo Matulaičio nuveiktus
darbus. Buvo parodyta vaizdajuostė,
skirta palaimintojo gyvenimui.

Sausio 29 d., sekmadienio rytą –
iškilmingos šv. Mišios. Giedojo solis-
tai Margarita ir Vaclovas Momkai,
pa rapijos choras. Po šv. Mišių, para-
pijiečiams tradiciškai susirinkus į
pa rapijos salę dr. Sidrys kalbėjo apie
pal. J. Matulaičio nuveiktus darbus
tikintiesiems, nepaprastą palaimin -
tojo asmenybę.  

Pasivaišinę cepelinais, kava, ma -
lo niai pabendravę, parapijiečiai liko
patenkinti prasmingu savaitgaliu,
skirtu pal. Matulaičio mirties meti -
nių paminėjimui.                                             

AUDRA ZAKARAUSKIENĖ

Marquette�Park,�Chicago,�IL

Southfield,�MI

Parapija  su  dabartiniu klebonu
kun. Gintaru Joniku  atsiga-
vo. Kada yra rūpestingas vado-

vas, tada ir pa val diniai stengiasi.
Visokio judėjimo, įdomių prašmatny-
bių dabar turime pa rapijoje. Nėra
kada nuobodžiauti. 

Viena iš daugelio kun. Gintaro
su galvotų naujovių – kiekvieną mė-
nesio antrą sekmadienį po pamaldų
švęsti  tą mėnesį gimusių gimtadie-
nius. Krikščioniškos komisijos mo te -
rys sužinojo, kad šiemet kun. Gin ta -
ras savo gimtadienį praleis Lietuvo-
je, mat tą datą buvo numatyta jo ma-
mytės sun ki operacija. Todėl veiklios
moterys su pirmininke Elenute   Al -
kuviene priešakyje sugalvojo kun.
Gintaro gimtadienį atšvęsti tada, ka -
da jis sugrįš iš Lietuvos. 

Galvojo, kaip tą gimtadienį pada-
ryti išskirtinį. Ir sugalvojo padary-

ti  ,,Grybų ba lių”. Tai įvykdyti nė-
ra  taip paprasta ir lengva. Todėl
smarkiosios moterys – pirmininkė
Elena  Alkuvienė ir Izabelė Korsa-
kienė – išsiruošė į miš kus grybauti.
Kaip jos sako, grybavo vi są rudenį. 

Žinoma, jų grybavimą pa įvairi-
no nuotykiai, ne visi geri, bet pasi-
ryžimas buvo toks tvirtas, kad niekas
jų neišgąsdino. Man juokingiausias
jų nuotykis atrodė, kai lietus ėmė pil-
ti kaip iš ki biro, bet jos, nuvažiavu-
sios apie šim tą mylių, net negalvojo
grįžti.  Jos taip peršlapo, kad nuo jų
vanduo varvė jo.  Bandydamos rasti
kokią nors pa guodą, sugalvojo, kad
bent jau grybai labai švarūs tapo –
mažiau rei kės  juos plauti parsive-
žus.  

Parapijiečiai, sužinoję, kad bus
pavaišinti grybais, kugeliu, ,,Napo -
leo nu”, į mažąją salę nesutilpo, rei kė -
jo atidaryti ir didžiosios salės duris.
Jau pažadėta, kad ir kitais metais

Dievo Apvaizdos parapijoje  –
,,Grybų balius”

Pal. Jurgio Matulai čio metai
Mirties�metinių�paminėjimas�Švč.�Mergelės�Marijos�Gimimo�parapijoje

ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

kunigo gimtadienio proga būsime
pavaišinti grybais. 

Kaip gražu ir miela, kada  visus
ly di tarpusavio meilė.  Tegu geras
Die vas globoja mūsų parapiją, mūsų

kleboną kun. Joniką, visus pa sišven-
tusius, dirbančius parapijos tarybo-
je. Krikščioniškos komisijos mote-
rims – sveikatos, kad grybaujant oras
būtų gražus.
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Kęstutis Kasparavičius: gimęs piešti pasakas vaikams
TOMA PAGOJUTĖ

Vos įžengęs į Guadalajara knygų
mugę Meksikoje jis išgirsta garsius
plojimus. Keli šimtai vaikų, studentų
ir pagyvenusių žmonių trypia, rėkia
ir ploja. Neša suskaitytas vaikystės
knygas, prašo pasirašyti. Vienas po
kito ilgai krato jo ranką ir vis karto-
ja: „Niekada netikėjau, kad pamaty-
siu gyvą Kęstutį Kasparavičių!”

Taip meksikiečiai neseniai su -
tiko savo mylimą dailininką – 57
metų lietuvį K. Kasparavičių. Trys
šimtai vaikų mojavo, laikydami po -
pierinius kiaušinius su prilipdyto -
mis judančiomis kojytėmis ir ran -
kelėmis, išpieštais veidais: Kęstučio
iliustracijų knyga „Kiaušinių pasa -
kos”, kurioje beveik nėra tek-
sto – po puliariausia Meksikoje.
Į susitiki mus atėjo ištisos kar-
tos – jo iliust ruotas knygas pri-
simena suaugę, skai to vaikai.
,,,Kasparavičio mani ja”, – sako
jie.

Dailininku tapti neįmanoma

K. Kasparavičiaus iliust-
ruotos knygos išleistos dvide-
šimt keturio mis kalbomis. Jo
sukurti tekstai kar tu su ilius-
tracijomis išversti į ketu rio -
lika kalbų, tarp kurių  – kat-
alonų, ispanų, korėjiečių, kinų,
turkų bei arabų. Dailininko
iliustracijų galima rasti visose
Europos šalyse, Lotynų Ame-
rikoje, JAV, Brazilijoje, Azijoje,
Rusijoje ir Ukrainoje.

Kur yra jo sėkmės priežas-
tis? Kęstutis valandėlę susi-
mąsto. „Vaikų dailininku tapti
neįmanoma, juo rei kia gimti, –
sako jis. – O visa kita – at sitiktinu-
mas, laimė”. Kęstutis tik baigdamas
mokyklą suprato, kad labai nori mo-
kytis Dailės institute (dabar Vilniaus
dailės akademija). Būtinai turėjo ten
patekti – kitaip lau kė sovietinė armi-
ja. Tris mėnesius papaišęs ir paliejęs
akvarelių Kęstutis apsisprendė stoti
į tuo metu pačią nepopuliariausią
specialybę – pramoninį dizainą. „Kas
netiko į grynuosius menus, stojo
ten”, – sako jis. Įstojo paskutiniu –
šešioliktuoju nu meriu.

Dailės institutas nuo kareiviškų
batų neišgelbėjo: 1970 metais ilga -
plaukį laisvės ištroškusį hipį išspyrė
iš trečiojo kurso, užvilko chaki spal -
vos švarką su antpečiais, nukirpo
plaukus. Kęstutis mintyse nuklysta į
hipių laikus: „Gal per daug panirę į
tą reikalą buvom, – susimąsto, o pas -
kui užtikrintai sako: Ne! Tiek, kiek
reikia!”

Kaip užsidirbti butui?

Kartą mosuodamas teptuku grū -
dų sandėlio elevatoriaus palubėje
Kęstutis susimąstė apie prabėgusius
metus: „Dvejus metus paišiau sovie-
tinį propagandinį šlamštą, dabar tep -
lioju sienas. Gana!”. Elevatoriaus du -
rys buvo ryžtingai užtrenktos ir sū -
nus paklydėlis grįžo į institutą. Čia
rektorius jo nelaukė išskėstomis ran -
komis: „Pabandyk, nors nemanau,
kad kas išeis”.

Tapęs dizaineriu Kęstutis įklim -
po į rutiną – nuo ryto iki vakaro tech-
nikos bibliotekoje vartė storiausias
knygas – tikrino, ar pasaulyje nėra
pre kės ženklų, panašių į neseniai
sukurtus. Knygų daug, ženklų jose –

milijonai. „Iš pradžių žiūri atidžiai,
po to tik perverti, vėliau dėlioji kny-
gas iš vienos krūvos į kitą”, – pasako-
ja Kęstutis. – Bet man labai reikėjo
bu to.”

Užsidirbęs butą metė darbą ir
ėmė piešti atvirukus. Siuntė juos į
konkursus, pelnė daug laimėjimų.
Kartą jam pasiūlė iliustruoti žemės
ūkio darbų vadovėlį – piešti darbų
sche mas, augalėlius ir vabalus. Ne t -
rukus iliustravo knygą „Žilo šilo
darbininkai” – vaikų mylimo poeto
A. Matučio eilėraščius. 

„Norėjosi dirbti ir dieną, ir nak -
tį”, – prisimena Kęstutis. Darbo vietą
dailininkas susikūrė mažučiame vie -
no kambario bute Vilniuje. Piešdavo
Kęstutis virtuvėje, ant jo darbo stalo

tilpo nespalvotas „Šilelis”, už
nuga ros nuolat krykštavo du
maži vaikai. Ar netrukdyda-
vo? „Veikiau aš jiems truk-
džiau”, – vėl nusijuokia jis. 

Gėdijasi pirmosios knygos

1987-aisiais dailininko darbai pa -
teko į didžiausią pasaulyje Bolonijos
knygų mugę. Iš 2,500 darbų penki ko -
misijos nariai kasmet išrenka aštuo-
niasdešimt. Laimingųjų iliustracijos
spausdinamos parodos kataloge, kurį
būtinai nusiperka iš viso pasaulio su-
važiavę leidėjai: per pastaruosius
dvidešimt metų Kęstučiui net trylika
kartų pavyko patekti tarp tų laimin -
gųjų. Po Bolonijos parodos jo darbais
susidomėjo „Esslinger” leidykla Vo -
kie tijoje. Tuomet prasidėjo pasauli-
nė Kęstučio šlovė. Leidėjai pakeitė ir
Kęs tučio stilių: iš pradžių viską sma-
giai štrichavęs su plunksna pagal se -
nųjų graviūrų stilistiką dailininkas
ėmė naudoti daugiau spalvų. Leidė -
jas iš „Esslinger” net akvarelinių da -
žų atsiuntė.

Pirmoji spalvingai iliustruota jo
knyga buvo „Brėmeno muzikantai”.
„Tai vienas prasčiausių kūrinių. Bu -
vo gėda kam nors rodyti”, – prisipa -
žįsta dailininkas. „Iki šiol negaliu pa -
tikėti, kad ši knyga-rekordininkė lei-
džiama jau dvidešimt vienerius me -
tus – ispaniškai, prancūziškai, korė -
jie tiškai, daniškai, japoniškai, de -
vyni leidimai anglų, aštuoni – vokie -
čių kalba!”

Didelė Kęstučio kūrybos dalis
su sijusi su Kinija. Nupiešęs iliustra -
cijas šešioms ten išleistoms knygoms
lietuvis gavo pasiūlymą šalia vienos

savo iliustracijos parašyti pasakoji -
mą. Sukūręs trumputę istoriją apie
paukščių turguje įsigytą giesmi nin -
ką žmogų, dailininkas sutiko paraš y -
ti daugiau. Trisdešimt šeši pasakoji-
mai kinų kalba kartu su iliustra ci-
jomis sugulė į knygą „Kvailos is to-
rijos”. Po jų sekė „Trumpos istori-
jos”, vėliau – „Paslaptingos istori-
jos”. Už kinų kalba išleisto Dosto jev -
s kij kūrinio „Sąžiningas vagis” ilius-

tracijas Kęstutis gavo apdovanojimą
pasaulyje konkurse Kataloni jo je.

Kęstutis mąsto vaizdais, žodžiai
atsiranda vėliau. Kaip spalvotas fil-
mas – įvykių seka, kadrai, spalvos,
veikėjai. Tuomet – tekstas. Jis nieka-
da neparašo iškart, vienu metu kuria
keletą istorijų. Jei nėra minčių – pie -

šia. Niekada neduoda redaguoti teks -
to, kol nebaigia iliustracijų – piešda -
mas nuolat perrašinėja istoriją. Kū -
ry bos metu keičiasi ir istorijų pava -
di nimai” vienas iš „Papūgos” virto
„Drambliu”.

Keistos istorijos 
iš vaikystės

Į dažnai užduodamą klausimą,
ko dėl jo istorijos tokios keistos, pa s -
laptingos, jis atsako trumpai: „Vai -
kystė!” Ji prabėgo Aukštadvaryje,
Vla dislavos kaime, buvusio dvaro
pastate. Tarp kelių medinių trobelių
Kasparavičiai vieninteliai gyveno
dvare. Dailininkas ilgai pasakoja
apie smetoniškų knygų pilną palėpę,
į kurią lipdavo aukštomis girgždan -
čiomis kopėčiomis. Apie prieblandą,
balandžius ir lietų, barbenantį į skar -
dinį dvaro stogą, ežerą supantį parką
su išsikerojusiais keistais krūmais,
žvejybą ir pokalbius prie laužo. Apie
nuolat į svečius atvykstančius gar-
sius menininkus – rašytoją Kazį Sa -
ją, skulptorius Joną Mikėną, Kons -
tantiną Bogdaną.

Palėpėje jis perskaitė visas kny-
gas. Į atmintį įsirėžė aštuonių tomų
smetoniška enciklopedija su paveiks -
liukais ir spalvotomis įklijomis, va -
dovėlis „Saulutė”. Knyga visam
gyvenimui tapo „Mikė Pūkuotukas”.
Pirmąsyk perskaitęs trečioje klasėje
prie šio kūrinio Kęstutis grįžta vėl ir
vėl – smaližiaus meškino filosofija
pa darė įtaką visiems dailininko dar-
bams.

Kęstutis prasitaria, jog dabar
yra smagiausias jo gyvenimo laiko -
tar  pis. Turi viską, ko reikia, dir ba
mėgstamą darbą, daug keliauja, su -
sitinka su skaitytojais. „Nuo nieko
nebepriklausau – nepatinka herojus,
galiu nugalabyti”, – juokiasi jis.

Kartu su vaikais piešta devynių
metrų žirafa liko Kroatijoje, o balta-
sis dramblys, ant nugaros nešantis
vaikų svajones – už Atlanto. Artė jan -
čioje knygų mugėje Vilniuje Kęstutis
vėl kvies mažuosius lankytojus pieš -
ti kartu, pasakos apie savo kūrybos
ke lią – nuo teptuko iki idėjos, nuo
idėjos iki spaustuvės bei pristatys
nau ją knygą – „Sapnų katytės”.

www.lrytas.lt

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

Kęstutis Kasparavičius.
www.lrytas.lt nuotr.

Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijos.
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lieTuVoS ir PaSaulio nauJienoS

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

Amsterdamas (BNS) – Nyder-
landų policija pranešė, kad sulaikė
vyrą, kuris buvo užsirakinęs Amster-
damo Šipholo oro uosto tualete ir
tvirtino, kad turi bombą. Dėl grasi-
nimų buvo evakuoti du pagrindiniai
tarptautiniai Amsterdamo Šipholo
oro uosto terminalai. Į įvykio vietą
suvažiavo daug policininkų ir išmi-
nuotojų. Šipholo oro uostas yra vie-
nas judriausių oro uostų Europoje.

2009 m. gruodžio 25 d. studentas
iš Nigerijos nepastebėtas sprogmenis
įsinešė į lėktuvą, kuris skrido iš Šip-
holo oro uosto į JAV Michigan valsti-
jos Detroit miestą. Vaikinas prisipa-
žino norėjęs susprogdinti JAV oro li-
nijų bendrovės ,,Northwest Airlines”
lėktuvą. Šią savaitę teismas paskelbs
jam nuosprendį. Vaikinui gresia lais-
vės atėmimas iki gyvos galvos.

JAV išdalinti ,,Grammy” apdovanojimai

Šių metų Nepriklausomybės stipendijos 
laureatas – A. Svarauskas

Telšiuose ir Kaišiadoryse – nauji vyskupai

Washington, DC (BNS) – Iranas
turi paruošusi laivų, kurie gali būti
naudojami mirtininkų išpuoliams,
bet JAV karinės jūrų pajėgos jokiu
būdu neleis Teheranui uždaryti Or-
mūzo sąsiaurio. Tai pareiškė ameri-
kiečių viceadmirolas, JAV penktojo
laivyno vadas Mark Fox. Pasak ka-
riškio, nedideliuose laivuose buvo
įrengtos kovinės galvutės, kuriomis
tikriausiai naudosis mirtininkai. Be
to, Teheranas padidino nedidelių po-
vandeninių laivų skaičių, dabar jų
yra 10.

Viceadmirolas pabrėžė, kad
Amerikos laivynas pasirengęs duoti

atkirtį priešiškiems Irano veiks-
mams. Tačiau M. Fox pažymėjo, jog
būtų geriau išspręsti prieštaravimus
diplomatinėmis priemonėmis.

Teheranas ne kartą grasino už-
darysiąs Ormūzo sąsiaurį, kuriuo iš
Persijos įlankos gabenama nafta, jei-
gu bus imtasi apribojimų prieš jo naf-
tos eksportą. JAV pareiškė nelei-
siančios uždaryti sąsiaurio. Žinovų
nuomone, Persijos įlankoje budintys
JAV penktasis laivynas savo galia ge-
rokai pranoksta Irano karines jūrų pa-
jėgas. Bet amerikiečiai vis dėlto būgš-
tauja, kad Teheranas gali panaudoti
laivus su teroristais mirtininkais.

Londonas (BNS) – Tūkstančiai
europiečių ėmėsi protestuoti prieš
prieštaringai vertinamą Prekybos
susitarimą dėl kovos su klastojimu
(Anti-Counterfeiting Trade Agree-
ment, ACTA). Dideli protestai su-
rengti Vokietijoje, Lenkijoje ir Ny-
derlanduose. Apie 200 protestuotojų
susirinko Londono centre priešais
biurus, kuriuose įsikūrę vieni di-
džiausių intelektinės nuosavybės tei-
sių turėtojų. Demonstracijos vyko ir
kituose Jungtinės Karalystės mies-
tuose. 

Protestuotojai tvirtina, kad AC-
TA sutartis suvaržys laisvą interne-
tą, o palaikantys naująją tarptautinę
sutartį teigia, kad ji nepakeis jau ga-
liojančių įstatymų. Anot jų, doku-
mentas skirtas apsaugoti kūrėjų tei-
ses, kurios vis dažniau pažeidžiamos

interneto piratų. Sutartį jau yra pa-
sirašiusios 22 Europos Sąjungos na-
rės, tačiau dokumentą dar turės pa-
tvirtinti Europos Parlamentas, ku-
riame nuo birželio bus rengiamos
diskusijos šiuo klausimu. 

Vokietija atidėjo ACTA pasira-
šymą, kad, anot šalies atstovo, ,,būtų
galima daugiau laiko skirti diskusi-
joms”. Pasidavusios jaunimo spaudi-
mui, Lenkija, Čekija ir Slovakija taip
pat atidėjo sutarties pasirašymą.
Prekybos susitarimą dėl kovos su
klastojimu 2011 m. spalio 1 d. pirmo-
sios pasirašė JAV, Kanada, Australi-
ja, Naujoji Zelandija, Japonija, Sin-
gapūras, Marokas ir Pietų Korėja.

Lietuvos sostinėje Vilniuje vasa-
rio 11 d. prieš ACTA protestavo dau-
giau kaip 600 žmonių.

Kaunas (ELTA) – Vasario 12 d.
Kauno ,,Žalgirio” arenoje vykusiame
steigiamajame susirinkime  įsteigta
Lietuvos žmonių partija. Susirinki-
me dalyvavo 1,393 žmonės, keli iš jų
balsavo prieš partijos steigimą. Par-
tijos pirmininke išrinkta Joana Ši-
manauskienė, neįgaliųjų bendrijos
,,Viltis” vadovė, poetė, šiuo metu dir-
banti Ūkio banko sistemoje.

Susirinkime kalbėjo partijos idė-
jinis vadovas Vladimiras Romano-
vas. ,,Jei mes šiandien to nepadarysi-
me, tai rytoj skaitysime svetimą isto-

riją”, – apie partijos steigimo būtiny-
bę sakė jis. V. Romanovas kalbėjo,
kad partija steigiama dar ir todėl,
kad dažnai neįvertinama meno, kul-
tūros, sporto reikšmė, nėra susikal-
bėjimo. 

Susirinkimas patvirtino ir parti-
jos programą bei įstatus. Programoje
sakoma, kad Lietuvos žmonių parti-
jos uždavinys yra išsaugoti valsty-
bės, tautos ir piliečių nacionalinį sa-
vitumą, ugdyti nacionalinę kultūrą
ir sportą, stiprinti visuomenės sau-
gumą, tausoti aplinką. 

Įsteigta Lietuvos žmonių partija

Europoje plečiasi protestai prieš ACTA

Sostinės Kirtimų tabore nugriauti nelegalūs statiniai

Sulaikytas Amsterdamo oro uostą 
susprogdinti grasinęs vyras

Los Angeles (ELTA) – Vasario 12
d. Los Angeles buvo išdalinti ,,Gram-
my” muzikos apdovanojimai. Dau-
giausia apdovanojimų pelnė atlikėja
Adele. Tačiau šių metų apdovanoji-
mų iškilmes aptemdė netikėta žinia
apie muzikos legendos ir aktorės
Whitney Houston mirtį. 

Britų soul muzikos atlikėja Ade-
le, kuriai praėjusiais metais  buvo at-
likta balso stygų operacija, gavo 6
apdovanojimus. Geriausiu naujuoju
metų atlikėju tapo JAV folkloro gru-
pė ,,Bon Iver”. ,,Grammy” apdovano-
jimą už geriausią roko muzikos dai-
ną ,,Walk” pelnė grupė ,,Foo Fighters”.
Ši grupė liko antroje vietoje, pripa-
žinta geriausia penkiose kategorijo-
se. Grupė ,,Lady Antebellum” laimė-
jo apdovanojimą už geriausią count-
ry muzikos albumą ,,Own the Night”.
Jay-Z ir Kanye West buvo apdovanoti
už geriausią repo muzikos kūrinį
,,Otis”. K. West tai buvo ketvirtas ap-

dovanojimas. Chris Brown pelnė
,,Grammy” apdovanojimą ir surengė
puikų pasirodymą. Per apdovanoji-
mų iškilmes dainavo  Rihanna, grupė
,,Cold Play”, Alicia Keys, Bruno
Mars, Paul McCartney, Katy Perry,
,,The E Street Band”, Taylor Swift ir
kiti atlikėjai.

JAV žada atremti Irano laivų 
su mirtininkais išpuolius 

Vilnius (ELTA) – Vykdant teis-
mo nutartį, Valstybinė teritorijų pla-
navimo ir statybų inspekcija (VTPSI)
ir Vilniaus miesto savivaldybės tar-
nybos Kirtimų tabore, Čigonų gatvė-
je, nugriovė tris nelegalius statinius.
Laukiama teismo sprendimo dar dėl
7 pastatų tabore.

VTPSI teigimu, savavališkai pas-
tatus pasistatę gyventojams jau prieš
kurį laiką buvo pranešta, jog bus ša-
linami savavališkų statybų padari-
niai. Visi pastatai – negyvenami. Pa-
tys romai tvirtina, kad šie pastatai
yra gyvenamieji. Esant poreikiui,

Vilniaus miesto savivaldybė žada pa-
sirūpinti, kad taboro gyventojai su-
sitvarkytų dokumentus ir galėtų
gauti gyvenamąją vietą. 

Romų bendrijos vadovas Stepo-
nas Vysockis, palaikomas vietinių gy-
ventojų, kaltino savivaldybės atstovus
žiemą imantis tokių veiksmų. Iš viso
Kirtimų čigonų tabore stovi apie 100
pastatų. Prieš kelerius metus tabore
irgi buvo griaunamos lūšnos. Taboro
gyventojai ilgai teisybės ieškojo teis-
me, reikalavo atlyginti nuostolius. Iš
savivaldybės buvo prisiteista 100,000
litų neturtinei žalai atlyginti.

Vilnius (ELTA) – Valstybės Ne-
priklausomybės 2012 metų stipendija
paskirta Artūrui Svarauskui. Kon-
kursui reikalingus dokumentus buvo
pateikę du kandidatai: A. Svarauskas
iš Lietuvos istorijos instituto ir To-
mas Lazdauskas iš Lietuvos eduko-
logijos universiteto.

A. Svarauskas konkursui patei-
kė mokslinės monografijos ,,Krikš-
čioniškoji demokratija Nepriklauso-
moje Lietuvoje: politinė galia ir jos

ribos 1918–1940 metais” projektą. T.
Lazdausko projekto tema – ,,Išsisky-
rimo su tėvais psichologiniai efektai
vaikui”. Konkursą laimėjusiam kan-
didatui stipendija skiriama į dvi da-
lis. Pirmoji stipendijos dalis įteikia-
ma Nepriklausomybės atkūrimo die-
ną – kovo 11-ąją. Antroji stipendijos
dalis skiriama po metų, kai laureatas
pateikia įgyvendintą tyrimo projek-
tą. Stipendija yra 300 bazinių sociali-
nių išmokų dydžio.

Britų soul muzikos atlikėja Adele gavo
6 apdovanojimus.               EPA nuotr.

Vilnius (Krikščionybės žinia-
sklaidos tarnyba) –  Vasario 11 d. įvyko
pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažny-
čios vadovybėje: Popiežius Benediktas
XVI Telšių vyskupu augziliaru pasky-
rė brolį pranciškoną Genadijų Liną
Vodopjanovą, OFM. Benediktas XVI

taip pat priėmė Kaišiadorių vyskupo
Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš
pastoracinio vadovo pareigų prašymą
ir naujuoju Kaišiadorių vyskupu pa-
skyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos
augziliarą vyskupą Joną Ivanauską.

Vilnius (ELTA) – Didžiuosiuose Lietuvos pašto skyriuose galima įsigyti Užga-
vėnių atributikos. O pasitinkant vieną linksmiausių lietuvių švenčių – Užgavėnes –
Lietuvos paštas kartu su įmone ,,Unikalu LT” ir etnologu profesoriumi Libertu
Klimka priminė, kaip šią dieną švęsdavo senovėje. Vasario 13 d. Vilniaus centri-
niame pašte vyks speciali paskaita apie Užgavėnių tradicijas, kurią vedė L. Klimka
ir ,,Unikalu LT” vadovas skulptorius Tadas Gutauskas. Paskaitoje buvo prisimintos
lietuvių tradicijos, kalbama, kaip senovėje buvo gaminamos Užgavėnių kaukės ir
ką jos simbolizavo. Renginio metu buvo galima įsigyti ir T. Gutausko sukurtų Už-
gavėnių kaukių, magnetų, segių, lipdukų, kuriuose pavaizduoti lietuvių tautosa-
kos populiariausi veikėjai.                                                              ELTA nuotr.



Brangūs broliai ir seserys! 

2012 m. vasario 11-ąją, Lurdo Die-
vo Motinos dieną, švenčiamos Pasau-
linės ligonių dienos proga trokštu at-
naujinti savo dvasinį artumą su vi-
sais ligoniais, esančiais medicinos
priežiūros įstaigose ar prižiūrimais
šeimų, ir išreikšti kiekvienam visos
Bažnyčios rūpestį bei meilę. Dosniai
ir kupinas meilės sutinkantis kiek-
vieną žmogiškąją gyvybę, pirmiau-
sia silpną ir sergančią, krikščionis
išreiškia svarbų Evangelijos liudiji-
mo aspektą, sekdamas pavyzdžiu
Kristaus, kuris pasilenkė prie fiziš-
kai ir dvasiškai kenčiančio žmogaus,
kad jį išgydytų. 

1. Šiemet norėčiau pabrėžti „gy-
dymo sakramentus”, tai yra Atgailos
bei Sutaikinimo ir Ligonių patepimo
sakramentus, kuriuos savaimingai
atbaigia Eucharistinė bendrystė.
Šventojo Luko evangelijoje pateikia-
mas Jėzaus susitikimas su dešimčia
raupsuotųjų (plg. Lk 17, 11–19) ir
ypač žodžiai, kuriais Viešpats krei-
piasi į vieną iš jų: „Kelkis, eik! Tavo
tikėjimas išgelbėjo tave” (19 eil.), pa-
deda mums suvokti, koks svarbus
yra tikėjimas tiems, kurie, slegiami
kančios ir ligos, artinasi prie Viešpa-
ties. Susitikdami su juo jie realiai ga-
li patirti, jog tas, kuris tiki, niekada
nėra vienas! Juk Dievas savo Sūnuje
mūsų nepalieka skausmui ir kan-
čioms, jis yra šalia, padeda mums tai
pakelti ir trokšta mus išgydyti mūsų
širdžių gelmėje (plg. Mk 2, 1–12). 

Tikėjimas vienintelio raupsuoto-
jo, kuris, pamatęs, jog yra išgydytas,
kupinas nuostabos ir džiaugsmo,
kitaip negu kiti, iškart grįžo pas Jėzų
padėkoti, leidžia mums įžvelgti, kad
atgauta sveikata žymi šį tą branges-
nio negu vien fizinis išgydymas, žy-
mi išgelbėjimą, Dievo dovanojamą
mums per Kristų ir išreiškiamą Jė-
zaus žodžiais: tavo tikėjimas išgelbė-
jo tave. Tas, kuris kentėdamas ir
sirgdamas malda kreipiasi į Viešpatį,
yra tikras, jog Dievo meilė jo niekada
nepaliks ir kad taip pat netrūks Baž-
nyčios meilės, kuri yra Viešpaties
išganomojo darbo tąsa laike. (...)

2. Atgailos sakramentas dažnai
yra Bažnyčios ganytojų apmąstymų
šerdis pirmiausia dėl jo didžiulės
svarbos krikščionio gyvenimui, tu-
rint prieš akis, kad „visa atgailos
veikmė yra ta, kad mums sugrąžina
Dievo malonę ir mus su juo suvienija
didžia draugyste” (Katalikų Bažny-
čios katekizmas, 1468). Bažnyčia, to-
liau skelbianti Jėzaus žinią apie at-
leidimą ir sutaikinimą, nepaliauja-
mai kviečia visą žmoniją atsiversti ir
įtikėti Evangelija. Ji vadovaujasi
apaštalo Pauliaus raginimu: „Taigi
Kristaus vietoje einame pasiuntinių
pareigas, tarsi pats Dievas ragintų
per mus. Kristaus vardu maldauja-
me: Susitaikinkite su Dievu!” (2 Kor
5, 20). Jėzus savo gyvenime skelbė ir
įgyvendino Tėvo gailestingumą. Jis
atėjo ne pasmerkti, bet atleisti ir iš-
gelbėti, suteikti vilties giliausioje
kančios ir nuodėmės tamsybėje, do-
vanoti amžinojo gyvenimo. (...)

3. Skaitant evangelijas, akivaiz-
džiai aikštėn iškyla, kad Jėzui visada
ypač rūpėjo negaluojantys žmonės.
Jis ne tik išsiuntė mokinius gydyti jų
žaizdų (plg. Mt 10, 8; Lk 9, 2; 10, 9), bet
ir įsteigė jiems specialų sakramen-
tą – Ligonių patepimą. Šio sakra-
mentinio akto buvimas jau pirmojoje
krikščionių bendruomenėje paliudy-
tas Jokūbo laiške (plg. 5, 14–16): Ligo-
nių patepimu, lydimu vyresniųjų
maldos, visa Bažnyčia patiki ligonius
kentėjusiam ir pašlovintam Viešpa-
čiui, idant jis palengvintų jų kančias
ir juos išgelbėtų, taip pat ragina juos
dvasiškai vienytis su Kristaus kan-
čia ir mirtimi, taip prisidedant prie
Dievo tautos gerovės. (...)

4. Kalbėdamas apie „gydymo
sakramentus” šventasis Augustinas
teigia: „Dievas gydo visas tavo nega-
lias. Todėl nebijok: visos tavo nega-
lios bus išgydytos. Turi tik leisti save
išgydyti ir neatstumti jo rankų”
(Com. in Ps 102, 5: PL 36, 1319–1320).
Tai įstabūs Dievo malonės įrankiai,
padedantys sergančiajam visapusiš-
kiau supanašėti su Kristaus mirties
ir prisikėlimo slėpiniu.

Kartu su šiais dviem sakramen-
tais norėčiau pabrėžti ir Eucharis-
tijos svarbą. Priimama ligos metu, ji
nepakartojamai prisideda prie tokio
perkeitimo, Kristaus kūno ir kraujo
maitinamą asmenį sujungdama su
atnaša, Jo paties paaukota Tėvui vi-
sų išgelbėjimo labui. Visa Bažnyčios
bendruomenė ir ypač parapijų ben-
druomenės privalo laiduoti galimybę
dažnai priimti Šventąją Komuniją
tiems asmenims, kurie dėl sveikatos
ar amžiaus negali nukakti į kulto
vietą. Per tai broliams ir seserims
bus suteikta galimybė sustiprinti
savo ryšį su nukryžiuotu ir prisikėlu-
siu Kristumi, savo gyvenimu, aukoja-
mu iš meilės Kristui, dalyvauti Baž-
nyčios misijoje. Šiuo požiūriu svar-
bu, kad kunigai diskretiškai darbuo-
damiesi ligoninėse jaustųsi esą tikri
„ligonių tarnai, Kristaus, kuris turi
pasiekti kiekvieną kančios pažen-
klintą žmogų, užuojautos ženklai ir
įrankiai” (Žinia 18-osios Pasaulinės
ligonių dienos proga, 2009 11 22). (...)

5. Šios žinios 20-osios Ligonių
dienos proga tema „Kelkis, eik! Tavo
tikėjimas išgelbėjo tave” taip pat
žvelgiama į ateinančius Tikėjimo
metus, prasidedančius 2012 m. spalio
11-ąją ir teikiančius tinkamą bei
vertingą progą iš naujo atrasti tikėji-
mo jėgą ir grožį, giliau pažinti jo tu-
rinį ir liudyti jį kasdieniame gyve-
nime (plg. Apaštališkasis laiškas Por-
ta fidei, 2011 10 11). Trokštu padrąsin-
ti, kad visi sergantieji ir kenčiantieji
visada rastų patikimą pagrindą tikė-
jime, maitinamame Dievo žodžio, as-
meninės maldos ir sakramentų, ir pa-
kviesti ganytojus būti vis labiau pa-
sirengusius teikti juos ligoniams. (...)

Visiems besidarbuojantiems šio-
je sveikatos apsaugos srityje, taip pat
šeimoms, kurios savo artimuosiuose
regi kenčiantį Jėzaus Kristaus veidą,
savo ir Bažnyčios vardu iš naujo dė-
koju už tai,                  Nukelta į 9 psl.
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Popiežiaus žinia Ligonių dienai:
„Kelkis,�eik!�Tavo�tikėjimas�išgelbėjo�tave“
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Kybartų vidurinė mokykla, kuri
dabar vadinasi Kristijono Donelaičio
gimnazija, jau kuris laikas rimtai
ruo  šiasi 100 metų gyvavimo sukak-
ties paminėjimui.

Kai kurie buvę kybartiečiai, mo -
kęsi šioje mokykloje (ji vadinosi įvai -
riais vardais), gavo dabartinio gim-
nazijos direktoriaus Sauliaus Span -
ge vičiaus laišką, kuriame jis kviečia
į Mokyklos Kybartuose įkūrimo 100-
me čio minėjimo renginius. Su kak tis
bus švenčiama šių metų gegužės 4–5
dienomis. Pasak direktoriaus, ,,ši
šventė – tai ne tik mūsų gimnazijos,
bet ir visos Kybartų bendruomenės
susitelkimo ir geranoriš kumo rezul-
tatas”. Planuojami ne tik šventiniai
koncertai, minėjimai, bet ir mokyk-
los laidų susitikimai.

Toliau laiške rašoma: ,,Prašome
Jūsų, esant galimybei, pagarsinti
apie šią organizuojamą šventę Ame-
rikoje gyvenantiems lie tu viams, o
ypač buvusiems kybartiečiams, Ky-
bartų gimnazijos (vidu rinės mokyk-
los) mokiniams. Būtume dėkingi, jei
trumpą žinutę paskelbtumėte per
vietinę spaudą arba kitas informa-
cines priemones. Maloniai tikimės
Jūsų pagalbos ir bendradarbiavimo.”

Į mokyklos istoriją pažvelgus

Pildydami gimnazijos direkto -
riaus pageidavimą, skelbiame dau -
 giau žinių apie šią mokyklą, pateik-
dami istorinių faktų iš jos tur tingos
praeities. 1912 m. Kybar tuose buvo
įkurta caraičio Alekse jaus ber niukų
gimnazija, kurioje bu vo pa ruošia-
moji, pirmoji ir antroji klasės (iš viso
86 mokiniai). Prasi dėjus Pir majam
pasauliniam karui, mokykla buvo
uždaryta.

1919 m. „Žiburio’’ draugija buvu-
sioje Kybartų klebonijoje įkūrė vidu -
rinę mokyklą, kuri išaugo į gimnazi-
ją. Pirmuoju jos direktoriumi buvo
paskirtas Juozas Prapuolenis. 1925

m. pastatytas mūrinis gimnazijos
pastatas, o 1934 m. sausio 27 d. gim-
nazija tapo valstybine įstaiga.

Vokiečių okupacijos metais mo -
kyklos patalpas vokiečiai naudojo sa -
viems reikalams, o gimnazija tada
va dinosi Kybartų valstybine gimna -
zija. Šių eilučių autorius turi išlikusį
1943 m. balandžio 2 d. išduotą direk-
toriaus V. Čepulio IV b klasės
mokinio pažy mėjimą. Šioje gimnazi-
joje teko moky tis dvejus metus iki
1944 m., kai, artėjant rusams, man,
kaip ir daugeliui kitų, reikėjo trauk-
tis iš tėvynės.

Po Antrojo pasaulinio karo gim-
nazijos pastatas dar ilgai stovėjo ap -
griuvęs. 1945 m. Kybartų vidurinė
mo kykla pradėjo veikti mažiau nu -
kentėjusiame 1923 m. statytame rau -
donų plytų name. Anksčiau šiame
pastate glaudėsi protestantų bažny -

čia ir vidurinė mokykla, kurioje
buvo tik 4 gimnazijos klasės. Pirmuo-
ju Kybartų vidurinės mokyklos di-
rektoriumi buvo paskirtas J. Norkus.

Už darbus, puoselėjant K. Done -
lai čio atminimą, meninę saviveiklą,
estetinį mokinių auklėjimą 1964 m.
Kybartų vidurinei mokyklai suteik-
tas Kristijono Donelaičio vardas.
1961 m. pastatytas mokyklos bendra-
butis. Direktorius Juozas Jurkynas,
atvy kęs iš Virbalio vidurinės mokyk-
los, pradėjo priestato projektavimo
darbus. 2004 m. mokyklai suteiktas
gimnazijos statusas.

Mokyklos direktoriai

Šimtmetį švenčiančios Kybartų
mokyklos direktoriais yra buvę šie
asmenys: Juozas Pra puolenis (1919–
1923 m.); kun. Pijus Ka ralius (1923–
1927 m.); V. Ambra ziejus (1927–1934
m.); kun. S. Čepulis (1921–1942 m.);
Antanas Tamulionis (1942–1944 m.);
J. Norkus (1945 m.); V. Baltrušaitis
(1945–1947 m.); Vincas Nes čiukas
(1947–1956 m.); Alfonsas Mateika
(1955–1960 m.); Feliksas Pet rauskas
(1960–1968 m.);       Nukelta į 9 psl.

Ruošiamasi Kybartų gimnazijos
100 metų minėjimui

Kviečiami�dalyvauti�visi�buvę�kybartiečiai
EDVARDAS ŠULAITIS

Dabartinis Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas.



Atkelta iš 8 psl. Jonas Dir vons kis
(1968–1985 m.); Antanas Ža kas (1985–
1990 m.); Juozas Jurkynas (1990–1995
m.); Audronė Žakienė (1995–2002 m.).
Nuo 2002 m. direktoriauja Saulius
Span gevičius, ant kurio pečių krenta
mi nė ji mo rengimo darbai.

Šią gimnaziją yra baigę daug
žymių žmonių. Čia paminėsime tik
porą jų, tai – aktorius Remigijus Vil -
kaitis ir Lietuvos futbolo rinktinės
žaidėjas bei treneris Algimantas Liu -
binskas. 

Gana daug gimnazijos mo kinių,
artėjant rusams, iš Lietuvos pabėgo į
Vakarus, ir aktyviai dalyvavo užsie-
nio lietuvių veikloje. Nemaža jų dalis
rėmė pačią gimnaziją, ypač po to, kai
Lietuvoje buvo atkurta Ne priklau-
somybė. Jų sąrašas būtų gana ilgas.

Kviečiame visus į Kybartus – 
į 100-mečio minėjimą

Gavome laišką ir iš Kybartų gim-
nazijos absolvento Vlado Burago (jis
yra Nepriklausomų rašytojų draugi-
jos pirmininkas ir išeivijos Žurna -
listų sąjungos narys), dabar gyve-

nančio Kaune. 
Jis rašo, kad yra pasirengęs Ky -

bartų gimnazijos šimtmečiui paruoš -
ti enciklopedijos „Kybartų krašto
švie suoliai’’ pirmą tomą. „Suprantu,
gal ne aš tai turėčiau daryti ir tuo
užsiimti, o profesionalūs istorikai,
kalbotyri ninkai, mokslų daktarai,
kilę iš Ky bartų krašto. Žinoma, tokių
yra, bet nėra savo gimtinei aukos
(žinių, su ge bėjimų, laiko ar net svei-
katos)’’, – teigia Kybartų patriotas,
poe tas Buragas. Jis ieško žinių būsi-
mai knygai ir, tikėtina, jam pavyks jų
rasti.

Čikagoje visai neseniai vie šėjo
Pasaulio kybartiečių draugijos pir-
mininkas Leonas Narbutis (buvęs
čikagietis), tiesa, nežinome, kiek jis
ir jo vadovaujama draugija prie šio
reikalo galės prisidėti.
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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

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 3

Įrašę šį mano pareiškimą, žur-
nalistai vis viena mėgino mane įvelti
į išsamesnį pokalbį, bet neišpešė
daugiau nė žodžio.

Įsijungęs televizorių išvydau,
kad R. Paksas jau atskubėjo į „Pano -
ra mos” laidą ir, kone visą pasaulį ap -
kaltinęs sąmokslu prieš jį, žadėjo ry -
toj atskleisti kažkokią „visą tiesą”,
todėl skubiai šaukia Valstybės gyny-
bos tarybos posėdį. Tik ką taryba gali
pasakyti? Gryna demagogija.

2003 metų spalio 31 diena,
Vilnius. Pirmieji spaudos puslapiai
mirga antraštėmis: „Prezidentas pra-
bilo apie sąmokslą”, „Prezidentūrai –
specialiųjų tarnybų dūris”, „At -
skleis  ti R. Pakso artimiausios aplin -
kos ryšiai su Rusijos nusikaltėliais”
ir panašiomis.

Rytoj, kaip ir planavau, išskren-
du į Madridą. Tačiau sutariau, kad
jei įvyktų kas nors netikėta ir itin
svarbaus, man atsiųstų koduotą ži -
nu tę telefonu ir tuomet skubiai grįž-
čiau į Vilnių. Gerai, kad rytoj – Visų
Šven tųjų diena, neišeina laikraščiai,
o iki pirmadienio gal jau viskas at-
rodys šviesiau.

Popietę žinių agentūros pranešė,
kad R. Paksas išsikvietė generolą
Joną Kronkaitį ir paprašė, kad ka -
riuomenė nesikištų, jo žodžiais, į są -
mokslą. Nesuprantama, kam reika -
lin gas toks raginimas? Negi kariuo -
menė kištųsi? Generolas J. Kronkai -
tis, išėjęs po susitikimo su R. Paksu,
prasitarė nelabai supratęs, kodėl bu -
vo iškviestas, bet pridūrė garantavęs,
kad kariuomenė nė neketina kištis į
tokius reikalus. O pats R. Paksas at-
ro dė sutrikęs ir tik keistai kartojo,
kad kariuomenė neturėtų kištis.

Pas R. Paksą buvo iškviestas ir
Algirdas Brazauskas. Nustebino, kad
po pokalbio premjeras užuominomis
kritikavo Mečį Laurinkų. Spėju, kad
R. Paksas ginsis per Valstybės tary-
bos posėdį mėgindamas priversti
Mečį Laurinkų atsistatydinti iš VSD
generalinio direktoriaus pareigų ir
jau buria sąjungininkus.

2003 metų lapkričio 1 diena,
Madridas. Į 12-ąją „Club de Madrid”
asamblėją atvyko 26 buvę preziden-
tai ir 10 buvusių ministrų pirminin-
kų. Ispanijoje dar vasariškos dienos.

Klubas balsavo, kad į jo gretas
bū tų priimti keturi nauji nariai: bu -
vęs Prancūzijos ministras pirmi nin -
kas Lionelis Jospinas, buvęs Bo livi -
jos prezidentas Jorge Quiroga, buvęs
ilgametis Sudano vyriausybės vado -
vas Sadiqas al-Mahdi ir aš.

2003 metų lapkričio 2 diena,
Madridas. Asamblėja dirbo trijose
grupėse, kiekvienoje viena šalis –
Pietų Korėja, Brazilija ir Lenkija –
pristatė savo patirtį, kaip pasinaudo-
jo Tarptautinio valiutos fondo pagal-
ba. Aš pasirinkau lenkų pristatymą.
Neblogai parengtas, bet kiek per
daug gyrėsi – galėjai pamanyti, kad
jie dirbo sėkmingiausiai. Nors Lietu -
vos pasiekimai nė kiek ne menkesni,
įsitraukęs į diskusiją negalėjau to
pa sakyti, nes būčiau suerzinęs len-
kus. Todėl diplomatiškai paaiškinau,
kad atstovauju šaliai, kuri vienintelė
iš asamblėjos dalyvaujančių valsty-
bių gali pasidalyti išskirtine patirti-
mi, – kai po penkis dešimtmečius

trukusios sovietinės okupacijos susi-
grąžino nepriklausomybę, turėjo vis-
ką pradėti nuo nulio, bet sugebėjo
per labai trumpą laiką sukurti spar-
čiai augančią rinkos ekonomiką.

Priimant baigiamąją rezoliuciją,
atkreipiau dėmesį, kad joje yra įrašy-
tas vienas paragrafas, kuriame vie -
 nintelės Lenkijos laimėjimai patei-
kiami kaip išskirtiniai, pavyzdys vi-
soms kitoms jaunoms demokrati-
joms.

Prisėdau prie asamblėjai pirmi -
ninkavusios buvusios Kanados prem-
jerės Kim Campbell ir JAV ekspre-
zidento Billo Clintono ir konfidencia -
liai atkreipiau jų dėmesį, kad toji for-
muluotė neatitinka tikrovės. Paaiš -
kinau jiems, kad viešai to pasakyti
negaliu, nes nenoriu pakenkti san-
tykiams su lenkais, bet paprašiau jų
taip perrašyti abejotiną paragrafą,
kad Lenkija nebūtų įvardyta kaip
vienintelė tiek daug pasiekusi Rytų
ir Vidurio Europos šalis. Tai ir buvo
padaryta.

Dar vieną rezoliucijos paragrafą,
paredagavome drauge su Jungtinių
Tautų žmogaus teisių komisare, bu -
vusia Airijos prezidente Mary Robin -
son. Įrašėme teiginį, raginantį TVF
daugiau dėmesio skirti kovos su ko -
rupcija problemai.

2003 metų lapkričio 3 diena,
Madridas. Šiandien ryte įeinu į vieš -
bučio restoraną ir staiga man prieš
akis išnyra Mstislavas Rostropovi -
čius. Jis nušvito ir čiupo mane į glė -
bį. Pasirodo, šį vakarą Slava griežia
karališkuosiuose rūmuose. Širdingai
kvietė atvykti į jo koncertą, deja, tu -
rėjau atsisakyti, nes buvau pakvies-
tas į priėmimą pas Ispanijos karalių
Juaną  Carlosą I. „Puiku! – šūktelėjo
M. Rostropovičius. – Perduokite ma -
no linkėjimus Jų Karališkosioms Di -
denybėms – karalienei Sofiai ir ka  ra -
liui. Jie mano geri draugai.”

Karališkoji rezidencija įkurta
netoli Madrido kokių 100 hektarų
ploto parke, po kurį laisvai laksto ne-
baugščių stirnų šeimos. Jų gal šim-
tai – stirnos su jaunikliais, stirninai
grakščiais ragais. Rūmai dunkso ant
kalvos ir nuo jų terasų atsiveria pui -
kiai sutvarkyto parko, gėlynų pano -
rama.

Ispanijos karališkoji pora kiek -
vie ną svečią sutiko asmeniškai, pas-
pausdami ranką. Aišku, aš jiems per-
daviau Mstislavo Rostropovičiaus
sveikinimus, o karalienė Sofia susi -
do mėjo, kur mes spėjome susitikti.

Po trumpų oficialių kalbų ir ben-
dros nuotraukos su karališkąja pora
laukė maloni staigmena. Kaž kas ka -
ra liui Juanui Carlosui I pasakė, kad
šiandien – mano gimimo diena. Ma ne
pirmiausia pasveikino Ispanijos ka -
 rališkoji pora, po jų priėjo Billas
Clintonas, Lionelis Jospinas ir vorele
išsirikiavę spaudė man ranką, linkė-
dami sėkmės, visi „Club de Madrid”
nariai.

Tai buvo linksmoji vakaro dalis.
Netrukus sulaukiau liūdnosios. Vie -
nas po kito klubo nariai priėję tyliai
klausdavo, kas dedasi Lietuvoje. Mat
apie R. Pakso skandalą jau buvo pra-
nešusios žinių laidose CNN,  BBC,
„Sky News” televizijos. 

Bus daugiau.

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

Atkelta iš 8 psl. kad savo profesiniu
išmanymu tyliai, net neminėdami
Kristaus vardo, jį konkrečiai parodo
(plg. Homilija per šv. Krizmos Mišias,
2011 04 21). 

Pasitikėjimo kupiną žvilgsnį ir
maldą keliame į Mariją, Gailestingu-
mo Motiną ir Ligonių Sveikatą: jos
motiniškoji atjauta, išgyventa sto-
vint mirštančio Sūnaus kryžiaus pa-
pėdėje, telydi ir tepalaiko kiekvieno
sergančio ir kenčiančio asmens tikė-
jimą bei viltį jo kelionėje į kūno ir

sielos žaizdų išgydymą! Patikinda-
mas, kad visus jus atmenu savo mal-
dose, kiekvienam iš jūsų teikiu ypa-
tingą apaštališkąjį palaiminimą.

Sutrumpinta

Vatikanas, 2011 m. lapkričio 20-
oji, Mūsų Viešpaties Kristaus, Visatos
Valdovo, iškilmė

BENEDICTUS PP XVI

„Bažnyčios žinios”, 
2012 m. Nr. 1

Ruošiamasi Kybartų gimnazijos 
100 metų minėjimui

Popiežiaus žinia Ligonių dienai

Algimantas J. Norkevičius gyvenantis Westborough, MA, pratęs-
damas metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkin-
gi.



ginio pobūdžio, pastebi šiaulietė, ta-
čiau yra ir labai turiningų, autentiš-
kais rodiniais turtingų muziejų, ypač
išsi skiria „Choco-Story’’.  

,,Rūta” – ne vienintelis Šiauliuo -
se veikęs saldainių fabrikas, nors ir
ilgiausiai (ne tik šiame mieste, bet ir
visoje Lietuvoje). Nebuvo jis ir pir-
masis. Tad muziejuje atsiras vietos ir
kitų fabrikų gaminiams – juk, kaip
sakė Odeta, jų saldainiai taip pat bu -
vo paklausūs, jie taip pat pristatė sa -
vo gaminius parodose, jų reklamos
taip pat mirgėjo Pirmosios Respubli -
kos laikraščių puslapiuose.   

Muziejus apžvelgs labai platų
laikotarpį. Jo sumanytojams rūpėjo,
kad lankytojai sužinotų, kokios se-
nos yra šokolado gaminimo tradici-
jos, kaip jos keitėsi. Juk šokoladas
buvo geriamas beveik keturis tūks-
tantme čius, o valgomas tik nuo XIX
a. vidurio. Nebus pamiršta ir dabar-
tis – dau geliui įdomi šokolado bei sal-
dainių ga myba.

Muziejaus vadovė pasakoja, kad
seniausias jų rodinys – autentiškas
majų šokolado puodelis. Bus galima
pamatyti XVIII–XIX a. šokolado ruo-
ši mui ir gėrimui skirtų indų, tarp
kurių – ūsotiems vyrams skirtas šo -
ko lado puodelis, apsaugantis ūsus
nuo šokolado putų. Įmonės darbuoto-
jams itin brangios pirmosios fabriko
„Rūta’’ saldainių dėžutės ir popie rė -
liai, įkūrėjo Gricevičiaus asmeniniai
daiktai.

Autentiškų „Rūtos’’ rodinių išli -
kę nedaug, nes fabrikas degė du kar-
tus: per Antrąjį pasaulinį karą ir jau
mūsų laikais, prieš pat jo perdavimą
Gricevičiaus palikuonims – įtaria-
ma, kad būta padegimo, nes tuomet
su degė įmonės archyvai. Muziejuje
bus ir žmonių dovanotų, ir įsigytų
rodi nių. Bus ir kopijų – privatūs ko-
lek cininkai tokiu būdu su visuomene
pa sidalino savo saugomais rodiniais.
Keletą rodinių muziejaus vadovė ti -
ki si pasiskolinti tam tikram laikui.

Pa vyzdžiui, Šiauliuose gyvenantis
ko lekcininkas Petras Kaminskas do -
vanojo keletą fotografinių kopijų ir
pažadėjo ilgam eksponavimui pasko -
linti Pirmosios Respublikos laikotar-
pio saldainių dėžučių.

Kur istorija susiduria su
nūdiena

,,Drauge’’ pasakojome apie Čika -
gos Kendall College atidarytą kuli-
narijos muziejų, kuriame rodoma
Amerikos lietuvio Mel Mickevič dau -
gelį dešimtmečių rinkta virtuvės
prie taisų ir įrengimų kolekcija. Kad
daugumą tų senų daiktų galima nau-
doti ir šiandien, buvo parodyta eks -
pozicijos atidarymo metu – vaišės
paruoštos naudojant muziejinius ro -
dinius. Šiaulių muziejų ,,pagyvinti’’,
žada Kirnienė, padės kompiuterinis
terminalas – stalas, turintis interak-
tyvių taškų paviršių. Žaidimai bus
su sipažinti su kai kuriais istoriniais
faktais, kurti etiketes, dalyvauti vik-
torinoje. Tačiau daugiausiai ,,gyvy-
bės”, anot vadovės, bus, ko gero,
links  mojoje laboratorijoje, kurioje
lankytojai patys mėgins pasigaminti
šokoladinių skanėstų.

Muziejus taip pat siūlys švietimo
programas, skirtas skirtingo am -
 žiaus ir interesų lankytojų grupėms:
kai mažiausieji gamins šokoladinius
saldainius ant pagaliuko, vyresnieji
galės pamėginti piešti šokoladu.

Šalia ekspozicinių muziejaus sa -
lių įsikurs ir kavinė bei parduotuvė.

Visiems turbūt įdomu, ar labai
pasikeitė per dešimtmečius ,,Rūtos’’
saldainių receptūra? O gal mes val-
gome tokius saldainius, kuriuos val -
gė mūsų seneliai?  Pasirodo, taip! Yra
saldainių rūšių, gaminamų pagal se -
nuosius fabriko įkūrėjo Antano Gri -
ce vičiaus receptus – „Šermukšnėlė”,
„Panelių piršteliai”. 

Nukelta į 11 psl.
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Šiandien išdykėlis Amūriukas
gali džiaugtis – jo paleistos strė-
lytės atliko savo darbą, ir meilė

sklando ore. Dažnoje pašto dėžutėje –
romantiški atvirukai, namuose –
mylimųjų dovanotos gėlių puokštės,
o ant stalo – saldainių dėžutės. Gerai,
kad bent Šv. Valentino dienos proga
nesijaudiname dėl papildomų kalori-
jų ir leidžiame sau pasmaližiauti.
Puiku, jog bent didesniuose JAV
lietuviškuose telkiniuose dabar jau
galime nusi pirkti ir Lietuvoje gami-
namų saldai nių. O aš ypač laimingas,
nes pasitai kė proga iš arti susipažin-
ti su Šiaulių ,,Rūtos’’ gaminiais, pa-
miltais ne vienos kartos lietuvių.

Mūsų gidė Saulės mieste – netru -
kus pradėsiančio veikti „Rūtos” šo-
kolado muziejaus vadovė Odeta Kir-
nie nė. Apgynusi verslo vadybos ir
admi nistravimo bakalaurą LCC tarp-
tauti niame universitete, Odeta keletą
me tų dirbo alaus pramonėje. Perė-
jusi į ,,Rūtą’’, ji iš pradžių buvo sal-
dainių fab riko eksporto vadybinin-
kė, po to jai pasiūlytos Šokolado mu-
ziejaus va dovės pareigos. Anot Ode-
tos, šis dar bas jai visiškai naujas,
įdomus, ke liantis nemažai iššūkių.
Tokiame dar be prireikia įvairių ži-
nių – ir mu ziejininko, ir kalbininko,
ir maisto tech nologo, tačiau reikalin-
giausios yra vadybos žinios ir įgū-
džiai.

Šokoladinio rojaus adresas –
Tilžės g. 133

Mintis įkurti šokolado muziejų
„Rūtos’’ įmonės direktoriui Algirdui
Gluodui kilo jau seniai. Buvo galvo-
jama muziejų steigti Palangoje, „Rū -
tos’’ įkūrėjo Antano Gricevičiaus
vai kaičiams priklausančioje ,,Danu-

tės’’ viloje. Tačiau šio plano įgyven-
dinti nepavyko. Kai seniausias, dar
1927 m. Antano Gricevičiaus statytas
„Rū tos’’ pastatas Šiauliuose buvo
pripa žintas regioniniu kultūros pa-
veldo ob jektu, tapo aišku, kad mu-
ziejų įreng ti reikia būtent čia.  

Šokolado muziejus – puiki proga
ne tik pristatyti ilgiausiai Lietuvoje
veikiančio saldainių fabriko istoriją
ir dabartį, bet ir papasakoti apie patį
šokoladą – itin svarbią žaliavą šiai
įmo nei. Juk „Rūta” vietos rinkoje
pirmiausia žinoma kaip šokoladinių
saldainių gamintoja. Be to, anot Ode-
tos, šokolado istorija be galo įdomi.
Mu ziejuje ji bus apžvelgiama nuo
pirmų jų Centrinės Amerikos civili-
zacijų lai kų iki pat šių dienų. Lan-
kytojai susipažins ir su šokolado ga-
minimo procesu, sužinos, kaip kaka-
vos pupe lė virsta šokoladu. Čia išsa-
miai bus pristatyta ir šimtametė
pačios „Rū tos” istorija, galima bus
paragauti fab  riko gaminių ar net
patiems pa bandyti pasigaminti šoko-
ladinių saldainių.  

Lietuvoje – pirmas ir
vienintelis

,,Rūtos’’ šokolado muziejus Lie -
tu voje bus pirmasis ir kol kas vienin-
telis. Tiesa, sako pašnekovė, kai ku -
rie šokolado ir saldainių gamintojai
tu ri įkūrę reprezentacines erdves
prie savo fabrikų, tačiau jos neturi
muziejų statuso. Odetai Kirnienei
ten buvoti neteko, tačiau ji ar kiti
„Rū tos’’ įmonės darbuotojai stažuo-
čių metu yra aplankę nemažai pana-
šaus profilio muziejų Europoje:
„Choco-Story’’ Paryžiuje ir Briugėje,
Marqui se de Sevigne muziejų Stras-
būre, šokolado muziejus Briuselyje ir
Kiol ne, „Cadbury World’’ Birming-
ham. Kai kurie jų yra grynai pramo-

Saldus valentinukas iš Saulės miesto
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

1930 m. Vytauto Didžiojo 500 m. mirties metinių iškilmingas minėjimas prie fabriko
,,Rūta”.  Kairėje – A. Gricevičius su šeima. 

Saldainių fabriko ,,Rūta” cechas pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais.

Majų puodelis šokoladui gerti. Apie
800–1200 m., Kosta Rika.

Šokoladui gerti skirtas puodelis, apsau-
gantis vyrų ūsus nuo šokolado putų. La-
bai retas. Prancūzija, apie 1850 m. Por-
celianas.

Baltojo šokolado triufelių gamyba ,,Rūtoje”.



Atkelta iš 10 psl.
Apskritai,  stengia masi nenutolti

nuo paties įkūrėjo parinktos kryp-
ties, t. y. gaminti natū ralius, origina-
lius produktus iš šokolado ir lietu-
viškų žaliavų.

Įkurtuvės jau greitai, 
o Valentino diena – šiandien!

Nors vasaris šiluma nelepina
Lietuvos, muziejui skirtose patalpose
pats darbų įkarštis – stengiamasi,

kad nauja kultūrinė įstaiga laiku at -
vertų savo duris lankytojams. Šoko-
la do muziejaus vadovė sako, kad tai
tu rėtų įvykti jau šių metų gegužę.
Ne trukus pradės veikti ir interne-
tinė nau jojo muziejaus svetainė, apie
ją sužinosite apsilankę fabriko in-
tern e tinėje svetainėje www.ruta.lt. 

Ar ,,Rūtos” darbuotojai kaip
nors ypatingai ruošiasi Šv. Valentino
die nai? Be abejo! Pasirodo, „Rūtos’’
parduotuvėlės jau iš anksto pasipildė
šventiniais gaminiais. Turėtų būti
ma lonu (ir neabejotinai šilta!) pra-
leisti vakarą siurbčiojant karštą šo-
koladą – ,,Rūta’’ siūlo specialiai šiai
dienai skir tą šokolado fondiu. „Rū-
tos’’ šokoladinių saldainių rinkiniai
šiemet primena subtilias kvepalų
dėžutes. Juk šokolado nereikia daug,
reikia ge ro. Nežinau kaip jūsų, bet
mano širdis jau apsalo – nors dova-

nėlė dar neišpakuota. 
Iš ,,Rūtos” istorijos

,,Rūtą” 1913 m. įkūrė konditerio
talentą turėjęs Antanas Gricevičius.
XX a. pradžioje Lietuvoje veikė keli
konditerijos fabrikai, tačiau ,,Rūta”
netrukus įsitvirtino rinkoje dėl savo
išskirtinio skonio saldainių, kurio re -
ceptus kūrė pats Gricevičius. Jo talen-
tas tarpukariu buvo įvertintas net
keturiais žemės ūkio ir pramonės pa-
rodų medaliais. Saldainių fabriko
gaminiai buvo apdovanoti ir tarptau-
tinėse parodose: 1929 m. ,,Rūtos’’ sal-
dainiai pelnė Didįjį prizą Italijoje, o
1931 m. – aukso medalį Didžiojoje Bri-
tanijoje. 

Gricevičius savo kelią pradėjo
Vilniuje – nuo 18 metų dirbo ,,Vik -
torijos’’ fabrike (viename iš keturių
pirmųjų saldainių fabrikų Lietuvo je).
Tapo meistru, už gerą darbą savi -
ninko buvo apdovanotas sidabriniu, o
vėliau ir auksiniu laikrodžiu. 1911 m.
bankininkas V. Vaitkus jį pakvietė į
Šiaulius –  kurti fabriko ,,Birutė”. Ta -
čiau po dvejų metų jų keliai išsiskyrė,
ir 36-rių Gricevičius savarankiškai
atidarė  saldainių dirbtuvėlę ,,Rūta”,
kurioje dirbo su žmona Juzefa. Per
Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukę į
Sankt-Peterburgą, jis ten baigė kondi-
terių kursus.

1940 m. fabrikas buvo nacionali -
zuotas. Atkūrus nepriklausomą Lie tu -
vos Respubliką, 1993 m. senieji ,,Rū -
tos” pastatai grąžinti Gricevi čiaus
įpėdiniams – atverstas naujas fabriko
istorijos lapas.
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Prancūziškas šokolado puodas su plaki-
mo lazdele, vadinama molinillo. Prancū-
zija, apie 1850 m. Porcelianas.

,,Rūtoje” – gaminamos ir šokoladinės žu-
vys.      

Nuotr. iš ,,Rūtos” šokolado muziejaus.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A † A
RITA RIŠKIENĖ

RUZGAITĖ
Vasario 16 d. sueina vieneri metai, kai netekome mylimos

žmonos, mamytės, dukros, sesers.
Mes ją visuomet prisimename su meile ir nuoširdumu. Jos

liepsna dar dega mūsų širdyse.
Šv. Mišios už a. a. Ritą bus aukojamos vasario 16 d. 8 val. ryto

Pal. J. Matulaičio misijoje.

Liūdinti šeima
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A †  A
ČESLOVAS GELEŽIŪNAS

Mirė 2011 m. vasario 11 d.
Gimė  1935 m. rugsėjo 24 d. Kybartuose.
40 metų gyveno Marquette Park ir 12 metų Lake Thunder-

bird.
Į  Ameriką atvyko 1950 m.
Liūdesyje liko: žmona Alma, sūnūs Algis ir marti Nancy,

Jonas ir Antanas, brolis Jurgis su žmona Rosita ir jų dukterys
Lisa Nantais, Angela Ieeber ir Karen Meehan su šeimomis;
brolienė  Danutė Lietuvoje su šeima, svainės (žmonos seserys)
Elena Lapėnas ir Vera Antoniadis su šeimomis; Nancy mama
Dorothy Paveela; giminaitė Birutė Rygertienė su šeima bei gi-
minės Lietuvoje.

A. a. Česlovas buvo sūnus a. a. Vlado Geležiūno ir a. a. Ju-
lijos Geležiūnienės Ivanauskienės, ir jos vyro a. a.  Antano Iva-
nausko, brolis a. a.  Algimanto ir a. a. Bernardo Lietuvoje.

A. a. Česlovas daug metų priklausė  „Dainavos” ansambliui.
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, vasario 13 d. Palos-

Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.)
Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, vasario 14 d.
A. a. Česlovas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-

pinėse.
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410

A † A
RAIMUNDAS ADOMAS ŽIČKUS

Po sunkios ligos mirė 2011 m. vasario 1 d., Nashua, New
Hampshire.

Gimė 1941 m. gegužės 6 d. Lietuvoje.
Tėvai a. a. Povilas ir Elena Žičkai.
Liūdi žmona Nancy, posūnis Scott Peacock ir žmona

Suzan, anūkai Jamie ir Mason, posūnis Ross Peacock; brolis
Tomas Žičkus su žmona Carol ir sūnus Jeffrey, duktė Carrie
su vyru Jay Cashman; Amerikoje pusseserės Dalia Žilin-
skienė, Nijolė Biliūnienė ir Irena Bandera su šeimomis, gi-
minės Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

A † A
ZENONAS REKAŠIUS

Mirė 2011 m. vasario 14 d.
Gimė Panevėžyje 1918 m. sausio 1 d. Baigė Lietuvių gimnazi-

ją Ingolstad’te, Vokietijoje. Amerikoje studijavo Wayne State
universitete Detroit, įsigijo bakalauro laipsnį iš elektronikos in-
žinerijos 1954 m. Purdue universitetas suteikė jam Ph.D. laipsnį
1960 m. ir nuo 1960 m. iki 1964 m. dėstė Purdue universitete. Nuo
1964 m. iki 1995 m. buvo profesorius Northwestern universitete.
Aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje, Santaros Šviesos federacijo-
je. Buvo vienas iš „Akiračių” mėnraščio steigėjų ir ilgą laiką bu-
vo vienas iš redaktorių.

Giliai liūdi: žmona Aldona Damašiūtė, duktė Lilija ir žentas
Viktoras Martinkai, sūnus Rimas ir marti Marytė (Adamonytė),
sūnus Vydas, anūkai Aldona, Krista, Melissa, Danielius, Stefa-
nija, Nykolas ir Matthew, svainiai Gediminas, Juozas ir Vytas
Damašiai su šeimomis bei kiti giminės ir draugai.

Vietoje gėlių, prašom aukoti Čikagos lituanistinei mokyklai,
„Saulutei” arba „Vaiko vartai į mokslą”.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 18 d. nuo 4 v. p.
p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Ten pat įvyks atsisveikinimas šeštadienį, vasario 19 d. 10
val. ryto. Po atsisveikinimo, Zenonas bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

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

Liūdinti šeima

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

A † A
ANNE STONIKIENĖ ROLANDER

KABLIAUSKAITĖ
Mirė 2011 m. vasario 14 d.
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrities, Žebertonių kaime.
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Fort Myers, FL.
Nuliūdę liko: sūnus Paulius Stonikas su žmona Marija;

sūnus Markus Stonikas; anūkai  Ričardas ir Kristina; brolis
Henrikas su žmona Monika; sesuo Vanda Braždžiūnienė;
švogeris dr. Jorge Galante; daug dukterėčių ir sūnėnų; buvęs
vyras Leonas Stonikas.

A. a. Anne buvo žmona a. a.  Svante Rolander, M.D., Ph.D.,
sesuo a.a. Sofijos Galante, svainė a.a. Antano  Braždžiūno.

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 18 d. nuo 3 v.
p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 19 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Anne bus  palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a.  a. Anne bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus da-
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
RITA RIŠKIENĖ-

RUZGAITĖ

Mirė 2011 m. vasario 16 d.
Gimė 1956 m. vasario 12 d. Gary, IN.
Gyveno Burr Ridge, IL, anksčiau Palos Hills,

Čikagos Marquette Park apylinkėje, Merrillville, IN.
Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnus Justinas su žmona Jenni-

fer, sūnus Paulius, sūnus Antanas, tėvas Vladas, sesuo dr. Linda
su vyru Ričardu, brolis dr. Edvardas su žmona  Dalia ir jų vai-
kais bei kiti giminės.

Velionė buvo viena iš Pasaulio lietuvių centro, Lithuanian
Mercy Lift, Lithuanian Hot Line, steigėjų.

A.  a. Rita bus pašarvota penktadienį, vasario 18 d. nuo 3 v. p.
p. iki 9 v. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, vasario 19 d.
11:15 val. ryto. Po Mišių a. a. Rita bus palaidota Tautinėse lietu-
vių kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

Tėveliui
A † A

Dr. ZENONUI REKAŠIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų RIMĄ RE-
KAŠIŲ su šeima ir visus gimines bei artimuosius.

Čikagos lituanistinės m-los tėvų komitetas,
mokytojai ir mokiniai

MečyS ŠILkAItIS

Mūsų Klubas
Kai St. Petersburg dar buvo kaimas,
Ir daug karvių ganės po laukus,
Šilta jūra, apelsinų sodai
Viliojo ir jaunus, ir senus.

Vieniems tai buvo kampelis rojaus,
Kitiems – tik laidojimo vieta.
Treti per dienas taškės jūroj
Ir visad skundės saulės kaitra.

Ir tuo laiku garsiame Gulfporte,
Nuskurusių palmių pavėsy,
Įsikūręs būrelis lietuvių 
Planavo, kaip gyvens ateity.

Pirmas dalykas – nuosava vieta,
Kur galėtų šokt ir kelt balius.
Ir taip nutarę pirko sklypą
Ir tuoj pradėjo statyt namus.

Šiandien tam namui per penkiasdešimt
Metelių įspūdingai gražių.
Net ir dabar, kai minime šventes,
Nestokojame niekad svečių.

Visada malonu prisiminti
Žiemos meto šventiškas dienas,
Kai šimtais maldingai suskaupę
Kartu šventėme bendras Kūčias.

O kur garsūs SPIFFSo festivaliai,
Kai sugūžėję skusdavom bulves,
Virdavome tūkstančius koldūnų,
Aptarnaudavom žmonių minias!?

Turėjome net „karalių puotas” –
Klubą valdė karalius su pažu.
O karalienė su liokajais
Visus vaišindavo vynu.

Turėjom nuostabias „Lietuvių dienas”
Mūsų vyskupijos valdose.
Meldėmės, dainavom ir šokom –
Jautėmės lyg esam dausose.

Kasmet šventėm metus Naujuosius
Ir dainavom lig paryčių.
O tie užgavėnių garsūs baliai –
Dar niekas nesurengė tokių!

O kiek dainininkų lipo ant scenos
Ir kiek dar prašės būti kviestais.
O kai pakviesdavom iš tėvynės,
Važiuodavo vieni ir pulkais.

Garsioji „Audra” visur dalyvavo –
Iškylose ar kituos renginiuos.
Šokių švenčių, kur jos bebūtų,
Nepraleisdavo ji nė vienos.

Kiek tų vienetų, chorų, chorelių
Ir kiek vadovų lavino mus.
Ne vien dainavom savo namuose,
Bet ir išvykdavom pas kitus.

Chorus vedė Armonas, Mateika,
Ir Kazėnas mojavo kietai.
Vargonavo Leonas Sodeika,
Ir Jurgutis, jei jautės blaiviai.

O kur ta garsioji Mackialienė,
Kuri jausmingai skaitė eiles,
Ar su „Kvartetu”, ar pati viena,
Progų nereikia – kas tik pakvies.

O kiek buvo sąjungų, draugijų –
Vadavo Lietuvą  kiekvienas.
O kai rinkdavom Klubo valdybas,
Rietenos ir ginčai – per dienas.

Iš šiaurinės tolimos Kanados
Atskrisdavo „sniego paukšteliai”.
Tuomet ir salėj ar kur namuos
Tuoj steigėsi kortų rateliai.

Mus linksmino Aleksas ir Algis –
Tie Kanados ,,Linksmieji broliai”.
O nuo Irenos skardaus balselio
Drebėdavo net palubiai.

Šiandieną mūsų jau apmažėjo.
Daugelis jau glaudžias pas vaikus.
Kiti tik nori prie TV sėdėti
Ir tik svajoti apie buvusius laikus. 

Tad tie, kurie dar likom šiandieną,
Remkim Klubą, remkim jį visi.
Ir nors kai kam jau reikia lazdelės,
Širdyse dar esame jauni.

Naujieji metai – 2012

Saldus valentinukas iš Saulės miesto

George Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame Jums nuoširdų  ačiū.
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Teklė Bogušas, gyvenanti Bos-
ton, MA, tapo „Draugo” garbės pre-
numeratore. Šią skaitytoją „Draugas”
lankys dar vienerius metus. Nuošir-
džiai dėkojame už tai, ir džiaugiamės,
kad Jūsų dėka „Draugą” skaitys ir Lie-
tuvoje. Sveikiname tapus garbės pre-
numeratore.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia vasario 15 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po pietę. Bus ro  domas doku men tinis fil -
mas ,,Švėkšna” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Švėkšna XIX a. buvo vienas žy miau -
sių pietvakarių Žemaitijos tautinio atgi-
mimo ir knygnešių centrų. Filmai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės. Po
filmo – vaišės.

� ,,Seklyčioje” (2711 W. 71-st St.,
Chicago, IL) trečiadienį, vasario 15 d.,
2 val. p. p. tradicinių popiečių metu bus
rodomas Jono Ohmano dokumentinis
filmas „Smogikai”.  Smogikai – tai spe-
cialios lietuvių grupės, kovojusios prieš
partizanus.  Filmas pasakoja apie šiuos
asmenims, jų taktiką ir išdavystes.  Po
filmo – užkandžiai.  Visi kviečiami daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui 773-476-2655.

� Vasario 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje salėje (Lemont) įvyks  PLC metinis
su  sirinkimas. Registracija prasidės 11
val. r. Kviečiame visus dalyvauti.

� 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.  

� Vasario 21 d., antradienį, PLC Mote -
rų renginių komitetas kviečia pasivaišin-
ti Užgavėnių blynais. Laukiame jūsų Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje,
Le mont, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vasario 25 d., šeštadienį, 7 val.
v. bus pristatytas naujas dokumentinis
filmas ,,Ledo vaikai” (2011). Taip pat
bus rodomi du trumpametražiniai filmai
iš projekto ,,Sielvarto stotys” (2010).
Filmai įgarsinti anglų kalba. Įėjimas 5
dol. Daugiau informacijos tel. 773-582-
6500, arba www.balzekasmuseum.org

� JAV LB Švietimo tarybos rengiama
Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mo -
kyklų mokytojų konferencija vyks va sa rio
26 d. Jaunimo centro mažojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). 9 val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų
koplyčioje; 10 val. r. konferencijos atidary-
mas. Programoje: dr. Aurelijos Tamošiū nai -
tės paskaita ,,Lituanistinės mokyklos iš -
šūkiai: mokinių nuostatos ir kalbos vartoji-
mo polinkiai”, Austėjos Kubilienės ,,Se -
minaro Lietuvoje lituanistinių mokyklų
mokytojams atgarsiai”, parodomosios pa -
mokos, pasidalinimas patirtimi. 

� Amerikos lietuvių inžinierių ir archi -
tektų sąjunga (ALIAS) kviečia  visus sli-
dinėjimo mėgėjus sekmadienį, vasario
26 d., atvykti į Alpine Valley Resort (W.
2501 County Rd.  D. Elk horn, WI). Jei

ne susitiksime trąsose, pasimatysime 1
val. p. p. pirmo aukšto kavinėje. Keltai
veikia nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p.

� Kovo 17–18 dienomis Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje (6812 S.
Wash tenaw Ave., Chicago, IL) svečiuo-
sis vyskupas Rimantas Norvila iš Lie tu -
vos.

�  Kovo 25 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. įvyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Lemont apylinkės metinis-visuotinis susi -
rin kimas. Kviečiame gausiai dalyvauti.

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis na -
rių suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo
31 d., šeštadienį, Ateitininkų na muose.
Suva žia vimo pradžia 4 val. p. p. (regis-
tracija). Va karienė – 6 val. v. Kvie ti mus
į  vakarienę galima užsisakyti pas Pra -
nutę Domanskienę tel: 708-246-0049
po 5 val. p. p. arba el. paštu FLD85
@aol. com

� Vasario 26 d., sekmadienį, Eliza -
beth, NJ bus minima Lietuvos Nepri k -
lau so mybės diena. Šventę pradėsime
11 val. r. šv. Mišiomis St. Peter and Paul
bažnyčioje (211 Ripley Pl., Elizabeth,
NJ 07206). Po Mišių salėje (216 Ripley
Pl.) vyks šventinė programa, kurioje pa -
si rodys vaikų choras ,,Varpelis”, tautinių
šokių grupė ,,Viesulas” bei Dr. V. Ku dir -
kos lituanistinės mokyklos mokiniai. Mi -
nėjime dalyvaus LR generalinis kon su -
las New York Valdemaras Sarapinas.
Informacija – tel. 732-317-9195.

� New York skautų Neringos/Tauro tun -
to organizuojama Kaziuko mugė įvyks
sek madienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt.
Car mel salėje (275 North 8th St.,
Broo k lyn, NY 11211) tuoj po 10 val. r.
šv. Mišių Apreiškimo parapijos bažny -
čio je. Kviečiame apsilankyti ir prekiauti!
Stalus prekiavimui užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite el. paštu dau -
giau tlora@optonline.net

� ALT’o Lake apskrities skyrius ir JAV
LB East Chicago apylinkės, IN valdyba
kovo 11 d. 1 val. p. p. ruošia Lietuvos
Ne  priklausomybės mi nėjimą American
Legion Griffith Post 66 (132 N. Wiggs
Ave., Griffith, IN). Meninę progra mą at -
liks Algimantas ir Ligita Barniškiai. Apie
da lyvavimą prašoma pranešti Joanai tel.
219-884-2220 arba Birutei tel. 219-
322-4533.

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti paau kojo:
150 dol. – Malvina Klivečka, Woodhaven, NY. 100 dol. – Elena  Barnet, New
York, NY. 50 dol. – Min daugas Baukus, Cicero, IL; Edward Ziausys,
Amsterdam, NY; Romualdas Veitas, Milton, MA; Walter Barkaus kas,
Whitestone, NY; Irena Raulinai tis, Glendale, CA; Nijolė Bražėnas-Pa ronetto,
Sparkill, NY; Genė Migli nas, Chicago, IL; Sofija Jelionis, Da rien, IL; Angela
K. Lawler, Chicago, IL; Eleonora Šalčiūnas, Beverly Shores, IN; Laima Ringys,
Glendale, CA. Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

,,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

Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

LIETUVIŲ OPEROS METINIS PO KY LIS-KONCERTAS 
6 val. v. koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v. va  ka rienė. 

Veiks baras, susirinkusiųjų laukia įvairios staigmenos, šokiai ir loterija. 

Daugiau in for ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi lieto kaina – 50 dol.

Čikagos lituanistinėje mokykloje vasario 11 d. vykusioje  Vasario 16-osios šventė-
je dalyvavo garbūs svečiai (iš kairės): Lietuvių Fondo pirmininkas Rimantas Griš-
kelis, JAV LB Brighton Park apylinkės vicepirmininkė Miglė Tauragytė, Jaunimo
centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, Lietuvos URM Transatlan tinio
bendradar bia vimo ir saugumo politikos departa men to vadovas  Gediminas Var-
vuolis ir LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Mėgstančius lietuvių liaudies dainą folkloro klubas ,,Kūmužėliai” 
kviečia į re peticijas, kurios vyks ketvirtadieniais 8 val. v. 

Marquette Park Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo parapijos salėje. 
Dau giau informacijos gausite tel. 708-527-8401; 

tel. 708-257-0645 arba tel. 224-522-2224.


