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JAV oficialiai atidaryta Lietuvos verslo atstovybė

Svetur įsikūrę lietuviai dosniai remia artimuosius Lietuvoje

Kodėl siūlome rinktis  
Montessori mokyklą?  – 4 psl.

San Francisco (ELTA/LR Ūkio ministerijos info) –
JAV vakarų pakrantės naujų informacinių technologijų
įmonių kūrimosi lopšyje San Francisco mieste ir Silicon
Valley oficialiai atidaryta Lietuvos verslo atstovybė. 

Atidarydamas Lietuvos atstovybę ūkio ministras Ri-
mantas Žylius sakė, jog San Francisco miestas ir šalia jo
įsikūręs Silicon slėnis yra unikali vieta, kurioje susijun-
gia universitetai ir mokslo centrai, kur gimsta nauji su-
manymai, verslai ir įmonės labai naujoviškose srityse –
informacinių technologijų, biomedicinos, biochemijos bei
mechanikos. 

,,Šioje rinkoje ir aplinkoje norime ir turime save
intelektualiai ir labai kūrybingai pristatyti. Tam matome
didelį poreikį ir galimybes. Būtent todėl čia ir įsikūrė
Lietuvos atstovybė. Mes tikime savo veiklos šioje srityje
sėkme. Siekiame ne tik pristatyti Lietuvos investicinę
aplinką, kuriamus mokslo slėnius bei ekonominės plėtros
zonas, bet ir iš JAV naujų besikuriančių įmonių išgirsti,
kokios verslo ekosistemos ir aplinkos tikimasi Lietuvoje”,
– teigė ūkio ministras. 

Lietuvos atstovybės atidarymo proga surengtame ver-
slo renginyje dalyvavo San Francisco įsikūrusių bankų
,,Wells Fargo”, ,,City National Bank” atstovai, San Fran-
cisco Prekybos rūmų prezidentas Steven Falk, San Fran-

cisco Ekonominės plėtros komisijos vykdomasis direkto-
rius Dennis Conaghan, informacinių technologijų įmonių
ir University of  California atstovai. 

Lietuvai Silicon Valley atstovaus JAV konsultacinė
įmonė ,,Noah Mamet & Associates LLC”. 
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Su Vasario 16-ąja Lietuvą ir lietuvius pasveikino ir JAV
Vilnius (ELTA/,,Draugo” info) –

Prezidentė D. Grybauskaitė Vasario
16-osios proga pasveikino pasaulio
lietuvius. Savo sveikinime ji rašo: ,,Ži-
nome, kad daugelis tuomet prisidėju-
sių prie Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo gyveno, mokėsi ir dirbo ne
Lietuvoje. Atstumas nesutrukdė tada,
tad stenkimės kartu, kad jis netruk-
dytų ir dabar. Šiandien Lietuva yra
ten, kur yra bent vienas lietuvis. Dirb-
kime drauge dėl savo šalies!”

Lietuvos žmones laišku pasveiki-
nusi JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton perdavė prezidento Barack
Obama ir Jungtinių Valstijų sveiki-
nimus. ,,Nepaisant karo ir sovietų
okupacijos, Lietuvos žmonės parodė,
ką demokratija gali suteikti žmo-
nėms. Per savo du apsilankymus Vil-
niuje praėjusiais metais aš tiesiogiai
pamačiau padarytą pažangą. Jung-
tinės Valstijos ir Lietuva, kaip kole-
gos ir draugės, turi ilgą istoriją. Šian-
dien mūsų šalys yra atsidavusios
demokratijos idealų, žmogaus teisių
ir teisinės santvarkos skatinimui.
(...) Tikimės, jog bendradarbiavimas

su Lietuva ir toliau tęsis siekiant
kartu įveikti sudėtingiausias pasau-
lio problemas”, – sakoma H. Clinton
sveikinime.

JAV prezidento laiške rašoma,
jog Lietuva nuosekliai rodo nuolati-
nę ištikimybę bendroms vertybėms,

stiprindama abiejų šalių tarpusavio
ryšius. „Lietuva yra tvirta NATO
sąjungininkė ir artima JAV draugė.
Mes vertiname drąsą ir lyderystę,
kurią Jūsų šalis parodė, spręsdama
abipusiškai svarbius klausimus”, –
pabrėžia prezidentas B. Obama.

Vėliavų pakėlimo iškilmės Simono Daukanto aikštėje.              Dž. G. Barysaitės nuotr.

Lankydamasis San Francisco LR ūkio ministras R. Žilius (d.) apsi-
lankė ir biotechnologijos įrankių bendrovėje ,,Fluidigm”, kur
susitiko su bendrovės įkūrėju ir prezidentu Gajumi Worthington.

,,Fluidigm” nuotr.

Vilnius (ELTA) – Svetur įsikūrę
lietuviai pernai kur kas dosniau
rėmė artimuosius, likusius gimtinė-
je. Per 2011 m. išvykėliai į sąskaitas
Lietuvoje pervedė pusę tiek, kiek val-
stybė išmokėjo pensijų. Žinovai tokį
emigrantų dosnumą sieja su antrąja
jų banga ir augančiomis kainomis
mūsų šalyje. Pernai išaugusią siun-
čiamų pinigų sumą lėmė Lietuvoje
augusios maisto kainos ir mokesčiai
už komunalines paslaugas. 

Lietuvos banko duomenimis,
2011 m. į gyventojų sąskaitas Lietu-
voje galėjo būti pervesta 4 mlrd. litų.
Užpernai privačių asmenų pervedi-
mai iš užsienio sudarė 3,4 mlrd. litų.
Analitikai spėja, kad svetur įsikūrę
lietuviai taip bandė vytis infliacijos
traukinį. Jų artimiesiems Lietuvoje
pernai reikėjo daugiau pinigų nei
anksčiau. Be to, praėjusiais metais
galėjo išaugti ir emigrantų skaičius.
„Nors krizė sukrėtė visą Europą,

lietuviams galimybė pragyventi už-
sienyje pasirodė didesnė nei Lietu-
voje”, – kalbėjo „Danske” banko vy-
riausioji analitikė Baltijos šalims
Violeta Klyvienė.

Nuo to laiko, kai lietuviai galėjo
laisvai įsidarbinti ES šalyse, nuo 2004
m., emigrantai pervedė 22,5 mlrd. litų
ir tai prilygsta praėjusių metų biu-
džetui be ES paramos. Daugiausia
pervesta pernai, mažiausiai – 2004
metais, kai persiųsta 0,9 mlrd. litų.

Sveikiname su Nepriklausomybės diena!



Lietuvos Respublikos Europos
Parlamento narys prof. Vytautas
Landsbergis, kelis kartus viešėjęs
Detroit mieste, šį kartą, kalbėdamas
,,Lietuviškų melodijų” radijo pro-
gramoje, pri si minė visuotinį metinį
AFL-CIO su va žiavimą, kuriame jis
dėkojo Ameri kos darbininkų unijai
už paramą Lietuvos Sąjūdžiui. Pri-
siminė a. a. Jo  ną Urboną,  Amerikos
lietuvių Res publikonų federacijos
pirmininką, kuris visą savo gyveni-
mą darbavosi Lie tu vai, kitus Detroit
lietuvių visuo menininkus.                       

2012 m. vasario 16-tą ,,mes visi
gal vosim apie tą dieną, kuri nulėmė,
kad atsirastų vėl Lietuvos valstybė –
naujųjų laikų demokratinė ir nepa -
lai dota, o norinti gyventi, ir norinti
am žinai gyventi. Ir patyrusi dar vie -
ną ilgą ir žiaurią okupaciją, [bet] vis
tiek prisikėlusi. Vasario 16-toji yra
tokia diena: mums be galo svarbi, is-
tori nė. 

Po ilgo laiko Lietuva, kaip Ru-
sijos pro vincija arba kolonija, galėjo
būti visai užmiršta. Bet lietuviai  ne -
užmiršo. Lietuviai neužmiršo, kas
jie yra, ir kad jie nori turėti savo
kraš tą pasaulyje ir jame gyventi, de -
mokratiškai gyventi. Ir ta valia pasi -
ro dė nepaprastai stipri. Lietu vos
valstybė buvo atkurta ir apginta nuo
daugybės priešų iš visų pusių. Lie-
tuvos vals tybė pražuvo dėl bolševikų
ir nacių susitarimo, [bet] vis tiek
mes ją atkūrėm dar kar tą.                                                         

Tai nereiškia, kad jau dabar
[bus] am žinai ramu ir užtikrinta.
Deja, taip nėra. Aplink Lietuvą – ne-
ramumai ir pasauly – neramu. Ir
mums visokie da lykai gresia – iš ke-
lių branduo li nių statybų čia pat, ant
Lietuvos sie nos, kurios labai pavojin-
gos Lietuvos gyvenimui. 

Turime būti budrūs, turi me rū-
pintis, kol galime. Turime net pro -
testuoti ir stengtis, kad pasaulis ži -
notų apie tokių nedidelių šalių [kaip
Lietuva] rū pes čius ir grėmes jų
laisvei. Nes jeigu kur nors pasaulyje
yra grėsmė lais vei, tai yra grėsmė
pasauliui. Tegul Amerikos lietuviai,
kurie visada, kad ir iš tolo, bet nuolat
nuosekliai rūpi no si Lietuvos likimu
ir darė įtaką Ame   rikos valdžiai ir
patys rūpinosi, kaip galėtų padėti,
tegul jie ir toliau ne užmiršta Lie-
tuvos ir nenusiramina, kad jau
dabar Lietuva yra laisva ir sau gi.
Dar taip nėra, dar reikia dirb ti, kad
taip būtų”.  

Prof. Vytauto Landsbergio žodis
nuskambėjo š. m. vasario 12 d. Detroit
,,Lietuviškų melodijų” radijo valan-
dėlėje (WNZK-690 AM; www.wnzk.
com) Vasario 16-osios proga.

Parengė 
Algis Zaparackas

Jau�94-erius�metus�vasario�16-oji
užima�ypatingą�vietą�lietuvių�širdyse�ir
gyvenimuose.� Brangi� ši� diena� nenu-
stoja� būti� ir� šiandien.� Ir� simboliška.
Kaip� praneša� Lietuvos� Tv� Naujienų
tarnyba,� vos�pora�dienų�prieš�vasario
16� d.� Lietuvos� centriniame� valstybės
archyve� rasti� nauji� archyvai� –� tautos
patriarcho,� vasario� 16-osios� Nepri-
klausomybės�akto�signataro�Jono�Ba-
sanavičiaus� asmens� tapatybės� doku-
mentai,� tarp�kurių�–� ir�paties�Basana-
vičiaus� ranka� rašyti� prašymai� išduoti
liudijimus,� pildytos� anketos.� Simbo-
liška� ir� tai,� kad� dr.� Basanavičius� mirė
vasario�16-ąją,�1927�m.�Lietuvai�minint
devintąsias� nepriklausomybės� meti-
nes.�vasario�16-ąją,�tik�jau�prieš�metus,
mirė�ir�Lietuvos�tautos�dainius,�poetas
Justinas� Marcinkevičius,� ,,Dienoraš-
čiuose� ir� datose”� rašęs:� ,,Žmogus� ne-
nori� jaustis� vienadienis,� tik� šiandien
gyvenimą� pradėjęs,� ieško� šaknų,� že-
mės,�daiktų,�į�kuriuos�atsiremti�galėtų,
kurie� nuvestų� jį� toliau,� negu� jo� at-
mintis� siekia.”� vasario� 16-oji� leidžia
mums� tas� šaknis� ir� vėl� užčiuopti.� Su
Lietuvos�Nepriklausomybės�diena!

vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

1990 m. kovo 11 d. atgavom laisvę
po daugiau nei 50 metų komunistinės
vergijos. Lietuvos miškuose žuvo
apie 22,000 partizanų, kiti pateko į ne -
laisvę. Dalis KGB rūmuose buvo su -
šaudyti, dalis pateko į lagerius. O
kiek buvo ištremta ir mirė Sibire?
Tik ma ža jų dalis, praradusi sveika-
tą, grį   žo į Lietuvą. Dar ir dabar per
ma žai kalbama apie tuos ūkininkus,
ku rie leido partizanams išsikasti
bun ke rius ir žuvo arba Lietuvoje, ar-
ba Sibire.

Nusikalstamai tylima apie 15 su -
šaudytų ministrų, 12 mirusių tremty-
je. Nė žodžio apie 9 sušaudytus ge ne -
rolus, apie majoro Jono Bulvičiaus 8
sušaudytus bendražygius. O kur dar
vyskupai ir kunigai!?

Dievas mus paliko gyvais ir leido
sulaukti laisvės ne todėl, kad mes bu -
vome protingesni ar labiau nusipel-
nę, bet kad laisvės fakelą perduo-
tume dabartinei kartai.

1990 m. kovo 11 d. mes neatgavo -
me pilnos laisvės, nes buvome per daug
nukraujavę ir išžudyti. Tada mū  sų
kova išėjo iš pogrindžio į viešu mą.
Buvo proga persigrupuoti ar persit-
varkyti, deja, mes šito nepadarė me.

Mūsų tauta buvo labai krikš čio -
niška ir niekam nekeršijo – paliko
teis  mą Dievui. Tad nenukentėjo nė

vie nas tardytojas, nė vienas teisėjas
ir prokuroras. Kolaborantai šitą tau-
tos atleidimą nepaskaitė už malonę
sau. Pamatę, kad niekas nepersekio-
ja, nors nusikaltimai buvo padaryti
la bai dideli, jie persirikiavo ir pra -
dėjo kovą prieš Lietuvą. Ir dabar jie
stengiasi visiškai sunaikinti Lietu -
vos Respubliką. Taigi iškilo naujas
Lietuvos okupacijos pavojus.

Tėvynė gali išnykti iš pasaulio
žemėlapio visam laikui. Todėl Tėvy -
nė šaukia tautos sūnus ir dukteris
gel bėti Lietuvą. Kiekvienas doras
Lie tuvos pilietis turi įsijungti į šitą
kovą ir savo aplinkoje pasipriešinti
nau jai okupacijai. Jau metas prabus -
ti ir pareikšti: jei Dievas pareikalaus
– už Tėvynę atiduosime ir savo gyvy-
bę. Su Dievo pagalba – į kovą už
naują Lietuvos rytojų!

Lietuvą mylėkime ne vien Vasa -
rio 16-osios proga pasakytais gražiais
žodžiais, bet darbu ir auka.

Sveikinu visus su Vasario 16-ąja:
Kariuomenę ir jos vadus, partizanus,
ryšininkus, ūkininkus, kurie leido
išsikasti partizanams savo sodybose
bunkerius, politinius kalinius, trem-
tinius ir visus Lietuvos patriotus
Tėvynėje ir užsienyje.

Mons. Alfonsas Svarinskas – Lie-
tuvos partizanų kapelionas.
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Su Vasario 16-ąja!
MONS. ALFONSAS SVARINSKAS

Redakcijos žodis Tema: mes ir vasario 16-oji

– Lietuvos ir išeivijos jungtis!
,,DRAUGAS” 
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Dorovės policija nesnaudžia.
Seime vėl svarstomas Tarnau-
tojų elgesio kodekso projek-

tas. Jame siūloma, kad tarnautojo
elgesys tiek darbe, tiek po darbo būtų
vertinamas pagal tuos pačius kriteri-
jus, kad piktnaudžiaujantieji alko-
holiu ar narkotikais būtų atleidžiami
iš pareigų arba į jas nepriimami. Pa-
tvirtinus kodeksą savaitgalį vestuvė-
se per daug išgėrusiam tarnautojui
grėstų netekti darbo.

Stebina tai, ką būtų galima va-
dinti drausmės policijos atlaidumu.
Jei rūpinamasi tarnautojo elgesio
nepriekaištingumu, kodėl išskirtinis
dėmesys skiriamas alkoholiui ir nar-
kotikams? Juk galima piktnaudžiauti
kitokiomis medžiagomis, įvairiau-
siais veiksmais diskredituoti valsty-
bės tarnautojo vardą. Tarp septynių
didžiųjų nuodėmių minimas persi-
valgymas ir persigėrimas – piktnau-
džiavimas ne tik alkoholiu, bet ir mais-
tu. Nuoseklumas lyg reikalautų baus-
ti nutukusius žmones, nes jų didelis
svoris yra persivalgymo, išskyrus
kai kurias išimtis, taigi piktnau-
džiavimo vaisius. Ne visada lengva
atpažinti alkoholikus ar per daug gir-
taujančius žmones, tačiau storuliai
ar nutukėliai tučtuojau pastebimi. O
jei priklausomybė ir valios stoka ne-
dera su nepriekaištingu elgesiu, jie
su savo silpnybe turėtų sulaukti griež-
to dorovės policijos pasmerkimo.

Praėjusią savaitę trys vienos In-
dijos provincijos deputatai buvo pri-
versti atsistatydinti, nes sesijos metu
per išmanųjį telefoną esą žiūrėjo
pornografinį filmą. Jie neigė tai da-
rę, tačiau viena kovotoja su korupcija
aiškino, kad atsistatydinimo negana,
deputatai turi būti įkalinti. Gal mūsų

dorovės sergėtojai tiesiog pražiopso-
jo šį atvejį ir dar suskubs pornogra-
finių filmų žiūrėjimą įtraukti į bau-
džiamųjų veiksmų sąrašą? Ironizuo-
ju, bet su tikslu. Pradėjus reguliuoti
privatų žmogaus gyvenimą ir bausti
už veiksmus, kurie nėra nusikalti-
mai, nežinia, kur bus sustota, koks el-
gesys pateks į draudėjų akiratį ir bus
laikomas žeminančiu valstybės tar-
nautojo vardą.

Nereikia sureikšminti valstybės
tarnautojų, juolab kad jie nesudaro
vieningos grupės. Kai kuriems tar-
nautojams tenka didelės atsakomy-
bės našta, bet daugelis yra ne itin
daug uždirbantys, ne itin svarbias
pareigas einantys klerkai. Nesupran-
tu, kokiu pagrindu galima daugiau
reikalauti iš jų negu iš privataus sek-
toriaus darbuotojų. Ir vienų, ir kitų
teisė į privatų gyvenimą, į įvairias
ydas turėtų būti lygiai gerbiama.

Galima kelti griežtesnius reika-
lavimus ypatingas pareigas einan-
tiems tarnautojams. Antai slaptosios
tarnybos neturėtų samdyti stikliuko
entuziastų ar leisti jiems dirbti su
itin slapta medžiaga. Ne todėl, kad
toks pomėgis kelia pasipiktinimą, bet
dėl to, kad yra didesnė tikimybė, jog
išgėrę jie išduos paslaptį. Daugiau
laukiama iš atsakingų pareigūnų.
Kam jau kam, o jiems turėtų būti ke-

liami griežtesni reikalavimai.
Tačiau peršamas Tarnautojų el-

gesio kodas kaip tik juos aplenktų.
Numatoma, kad jo nuostatos nebūtų
taikomos statutiniams valstybės tar-
nautojams, prokurorams, profesinės
karo tarnybos kariams, teisėjams,
kitaip tariant, valstybės tarnautojų
grietinėlei, tiems, iš kurių būtų gali-
ma tikėtis daugiau. Šiuo atžvilgiu
Seimas yra nuosekliai nenuoseklus.
Praėjusią savaitę jis vėl atmetė mė-
ginimus neleisti Seimo nariams vals-
tybės lėšomis apsirūpinti automobi-
liais, nors šie patys turi nujausti, kad
toks akivaizdus savanaudiškumas
labiau kenkia valstybės geram var-
dui ir autoritetui negu paprasto tar-
nautojo nusigėrimas.

Ne vienas tarnautojas baigęs
darbą atsiriša kaklaraištį. Tai svar-
bus simbolinis veiksmas, kuriuo pra-
nešama, kad darbo taisyklės jau ne-
begalioja, kad viršininkas nebegali
tau įsakinėti, kad gali elgtis laisviau.
Grįždami namo ir uždarydami duris
mes įžengiame į dar privatesnę erd-
vę, į kurią be leidimo negali kištis
net geri pažįstami. Svarbu apsaugoti
šias sritis nuo valdžios kišimosi, net
jei žmogus elgiasi kvailai ir neprotin-
gai, žaloja sveikatą ir kenkia savo
gyvenimo kokybei.

Kita vertus, nenoriu suabsoliu-

tinti teisės elgtis kaip norima. Turė-
dami šeimas ir draugus, priklausyda-
mi įvairioms grupėms įgyjame pa-
reigų. Valdžia negali būti abejinga
piliečių gerovei, jų elgesio poveikiui
kitiems. Alkoholizmas – rimta prob-
lema Lietuvoje, bet bėdų kelia ir
rūkymas bei persivalgymas. Mokes-
čių politika galima skatinti žmones
gyventi sveikiau, tad akcizais apmo-
kestiname alkoholį ir rūkalus. Ta-
čiau peršamas kodeksas peržengia
ribą, siūlydamas, kaip pažymėjo Vy-
riausybė, tarnautojus patraukti tar-
nybinėn atsakomybėn už veiksmus,
nesusijusius su tarnyba. Kvailai ir
neatsakingai pasielgęs asmuo pa-
prastai nukenčia ir be jokių kodeksų,
taigi yra savotiškai baudžiamas už
nederamus veiksmus, ypač jei jie kar-
tojasi. Žmogus gali netekti draugų,
net šeimos, žlunga jo autoritetas.

Šiomis dienomis nesąmoningai
atsirado nauja drausminimo ir bau-
dimo priemonė – internetas. Į jį pa-
tekusi žinia apie netaktą ar nusižen-
gimą niekada neišnyks, ją visada bus
galima greitai rasti. Kadaise žmogus,
persikeldamas iš vieno miesto ar kai-
mo į kitą, galėjo atsikratyti ne itin
garbingos praeities. (...)

Pagaliau prisimintina, jog šuny-
bę iškrėtusiems atsakingesniems tar-
nautojams daromas toks spaudimas
atsistatydinti, kad paprastai sunku
jam atsispirti. Vyriausybės nepritari-
mas siūlomoms nesąmonėms sutei-
kia vilčių, kad dorovės policija nesu-
lauks pritarimo ir ilgainiui bus atsi-
sakoma „drausk ir bausk” mentalite-
to bei įsitikinimo, jog įstatymais ir
taisyklėmis galima tvarkyti žmonių
gyvenimą, padaryti juos dorus.

Sutrumpinta. Alfa.lt
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Seimo dorovės 
policija
KĘSTUTIS GIRNIUS

Visai neseniai, kalbėdamas su
spaudos atstovais, JAV prezi-
dentas Ba rack Obama, ne-

laukdamas, ką ame rikiečiai pasakys
ateinantį lapkrit į, pareiškė manąs,
jog savo pasie kimais jis yra užsitar-
navęs antros kadencijos. Nemanau,
kad su juo su tiktų respublikonai, gal
net ir ne visi demokratai.

Būdamas dar tik kandidatu į Bal-
tuosius rūmus, Obama kritikavo pre-
zidentą George W. Bush ir visą jo ad-
ministraciją: dėl mokesčių politikos,
vis labiau pastebimų nuosmukio žen-
klų, Irako karo, Guantanamo kalinių,
įvairių kitų Konstitucijos pažeidimų
ir t. t. Tie, ku rie 2008 m. balsavo už
Obama, ti kėjo jo pažadais viską šaly-
je pakeisti. Turė jo ateiti nauja „chan-
ge” ir „yes we can” gadynė.

Praėjo ketveri metai. Ar daug kas
pasikeitė? Tiesa, karas Irake baigtas,
Osama bin Laden nebėra, bet Konsti -
tucijos pažeidimai tęsiasi ir toliau,
Guantanamo tebeveikia, ekonomika
beveik nepagerėjo, nedarbas dides-
nis, negu buvo, o valstybės skola pa -
didėjo net 5 trilijonais dolerių. Oba -
ma jau laukia, kad Kongresas leistų
skolą padidinti dar vienu trilijonu.

2011 m. prasidėjus varžyboms,
kas lapkritį vyksiančiuose preziden-
tiniuose rinkimuose atstovaus Res -
publikonų partijai, kandidatų atsira-
do apie gerą pustuzinį. Pastaruoju
me tu geriausias galimybes laimėti
turi trys: buvęs Atstovų rūmų pirmi -
ninkas Newt Gingrich, buvęs Massa -
chusetts gubernatorius Mitt Romney
ir buvęs Pennsylvania senatorius
Rick Santorum. Visų jų pagrindinis
šūkis prieš demokratus ir prezidentą
Obama yra „Where ar the jobs?” Visi
jie yra „buvę” senatoriai, ne kaip
Obama, ku ris, 2008 m. kandidatuoda-
mas į prezidentus, paliko savo nese-
niai užimtas Illinois senatoriaus

pareigas.
Metiniame State of  the Union

pra nešime Obama neišsakė jokių
nau jų minčių, kaip sukurti taip rei -
kalingas naujas darbo vietas. Migloti
jo pažadai padėti namų savininkams,
mo kytojams, studentams ir pan. ne  ra-
 do reikiamo atgarsio. Savo kalboje pre-
zidentas ir vėl ragino darbdavius grą-
žinti į užsienį iškeliavusius darbus.

Iki šiol prezidentą Obama puolę
įvairūs komentatoriai ir politologai
kaltino jį nesugebėjimu surasti pi lie -
čiams daugiau darbų, jokio aiškaus
plano, ką reikėtų daryti, kad tokių
darbų atsirastų, neturėjimu. Obama,
ilgoje 2008 m. rinkimų kampanijoje
nuolat kalbėjęs apie „yes, we can” ir
„chan ge”, nedaug ką pakeitė ir taip
įstrigo ekonominiame sąstingyje.

Viltis Obama laimėti staiga šok-
telėjo, kai vasario 3 d. pasirodė De -
partment of  Labor kas mėnesį lei-
džiamas pranešimas apie darbus
(,,Jobs report”), pagal kurį šių metų
sausio mėnesio nedarbas šalyje nu-
krito iki 8.3 proc. Šiuo nelauktu pra -
nešimu turbūt labiausiai apsidžiaugė
prezidentas Obama, kuris iki šiol su
nerimu žiūrėjo į galimybę likti Bal-
tuosiuose rūmuose antrai ka dencijai,
nors respublikonai jam tikrai pri-
mins, kad 2009 m. sausį, kai jis tapo
prezidentu, nedarbas buvo mažes-
nis – „tik” 7.8 proc.

Nedarbo ir naujai sukurtų darbų
statistika Illinois valstijoje ir Čika -

gos mieste iki šiol dar nėra paskelbta,
bet yra žinoma, kad jau nuo praėjusio
rugpjūčio nedarbas Čikagoje iki pat
metų galo buvo maždaug 1 proc. di -
desnis negu visoje šalyje. O juk Čika-
ga yra tas miestas, apie kurį būdavo
sakoma: „Jei negali darbo surasti Či -
kagoje, tai nekaltink ekonomikos, bet
tik save patį.” Šiandien dėl to respub-
likonai norėtų kaltinti buvusį čika -
gietį, Illinois valstijos buvusį sena-
torių Obama.

Po „Jobs report” paskelbimo,
nors ir maloniai nustebintas, Obama
kalbėjo labai atsargiai: „Ekonomika
stiprėja, ir vis di desniu tempu. Bet
per ateinančius mėnesius šie skaičiai
gali augti, gali smukti, ir šiandien vis
dar per daug amerikiečių ieško dar-
bo.” Obama parodė didžiulį naujų
idėjų stygių, kai, kalbėdamas su NBC
korespondentu Matt Lauer, pareiškė:
„Pagrin dinis dalykas, norint nesu-
gadinti šiuo metu vykstančio, kad ir
nežymaus, ekonomikos pagerėjimo,
yra nieko nekeisti.”

Amerikoje ir šiandien yra 23,8
mln. bedarbių arba nepilnu laiku
dirbančių ir darbo ieškančių žmonių.
„Toks lėtas ekonomikos atsigavimas
yra visiškai nepakankamas ir nuvi-
lian tis”, – kalbėjo  Federal Reserve
banko prezidentas Ben Bernanke.
Tai su pranta ir kiti ekonomikos ana-
litikai, aiškindami, kad tas menkas
243,000 darbo vietų atsiradimas sau-
sio mėne sį yra iš dalies tik sezoninio

pobū džio, kai neįprastai šilta žiema
leido pradėti neplanuotas naujas sta-
tybas. „Eilinis amerikietis ir toliau
yra per daug įsiskolinęs, ir čia jam
negalės padėti nei vis toliau skurs-
tanti JAV ar pasaulinė ekonomika”, –
perspėja tie patys analitikai, primin-
dami, kad vis augant gyventojų skai-
čiui, eko nomika kas mėnesį turėtų
sukurti bent 100,000 naujų darbų vie-
tų.

Ekonomistai aiškina, kad šis ne -
žymus nedarbo procento sumažėji-
mas gali būti aiškinamas tuo, kad,
eko nomikai smunkant, nusivylę
žmonės nustoja ieškoti darbų. Todėl
per iki rinkimų likusius devynis mė-
nesius ne bedarbių procentas, bet
darbo vie tų sukūrimas bus tai, kas
nulems, kas 2013 m. sausį taps Bal-
tųjų rūmų šeimininku. Jei Obama iki
tol neįklam pins Amerikos į kokį kitą
karą ir iš vengs politinio skandalo, jo
viltis lik ti Baltuosiuose rūmuose
nėra be pag rindo.

Užuot tinkamai reformavęs mo -
kesčių politiką ir įvairias „entitle-
ment” programas, Obama visus tre-
jus metus demagogiškai pamokslavo
apie teisingesnį turto padalijimą su
„tax the rich” politika, tuo pat me tu
skirdamas milijardus dolerių įvai -
rioms didžiųjų bankų postūmio („sti -
mulus”) programoms. Respublikonai
nurodo, kad  apskritai Obama per be -
veik ketverius metus pasisakė už
didesnius mokesčius, už didesnę
valdžios įtaką ir biurokratiją, vis gąs-
dindamas galima „klasių kova”.

Savo neigiamą Obama politikos
įvertinimą „Chicago Tribune” ko-
mentatorius Charles Krauthammer
sausio 30 d. laidoje baigė žodžiais:
„Jei ateinantį lapkritį respublikonai
nemokės pasinaudoti Obama ne -
veiks mingumu, jie turėtų pasiieškoti
kitokio darbo.”

Ar Obama nusipelnė 
antros kadencijos?
ALEKSAS VITKUS
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Šv. Kazimiero parapijos visuo-
me nė buvo nudžiuginta, galė-
jusi šių metų sausio viduryje

susitikti su žymiąja kata li kiš kos fi-
losofijos atstove ir švietėja ses. Igne
Mari jošiūte. 

Pirmasis  susitikimas su ja, vy-
kęs svetinguose Marytės New som na-
muose, buvo malonus bendra vimas
su katalikiško žodžio, katalikiškos fi-
losofijos žinove. Dalilės Po likaitienės
ir Jūratės Venckienės trum pi prisi-
minimai palietė plačią ses. Ignės
veiklą, jai dirbant su Amerikos lietu-
višku jaunimu stovyklose, rūpinan-
tis vargšų namų įkūrimu, keliaujant
po lietuviškas parapijas su katalikiš -
kų paskaitų ciklais. Seselė turi nepa-
prastą dovaną: ji yra puiki kalbėtoja,
talentinga muzikantė, be galo mylin-
ti jaunimą.

Abu susitikimai su ses. Igne
buvo mums nuostabi dovana išgirsti,
ką ji gal voja apie dabartinę žmogaus
padėtį ir ga li mybę išlikti tikinčiu
žmogumi. Pir moje paskaitoje, vyku-
sioje draugiš ko je aplinkoje, seselė
Ignė išsakė savo didelį nusiminimą,
ką ji rado sugrį žu si į Ameriką po 12
darbo me tų Lietuvoje. Kaip ji sakė,
Lietuvoje žmonės, ypač jaunimas,
labai domisi tikėjimo tiesomis; ją
gaivino Lietuvos žmonių norėjimas
tikėti. Sugrįžusi po pastoracinio dar-
bo Lie tu voje, čia, Amerikoje, visose
gy ve nimo srityse seselė rado suve-
šėjusį ateizmą. Jos nuomone, šian-
dieninė Ame  rikos visuomenė yra
stipriai puo  lama antikrikščionybės,
net politikoje ir jaunimo švie ti me.
Šios dienos visuomenei labai sun  ku

susigaudyti didžiosios žinia sklaidos
skandalų sraute. Kai popie žius Bene-
diktas XVI pernai Ispani joje su-
klupdė po lietaus 1,5 milijono jaunų
žmonių minią maldai, beveik nė vie-
nas Amerikos laikraštis apie tai ne-
rašė. Ses. Ignė įsitikinusi, jog, norint
sustiprinti tikėji mą, reikia atrasti
ritmą, melstis as me nine vidine mal-
da, tirti Šv. Raštą, dvasiškai gręžtis į
kitus. Seselė pasiū lė skaityti Richard
Barron knygą ,,Catholicism’’. 

Savo paskaitoje Šv. Kazimiero
lie tuviškos parapijos centre, kur su-
si rin ko apie šimtas klausytojų, se s.
Ignė pasirinko temą apie pa laimin-
tąjį Jurgį Matulaitį jo 85-tų me tų mir-
ties proga. Lietuvoje 2012-tieji pa-
skelbti Pal. Matulaičio metais. Vieš -
nia supažindino su vyskupo  bio gra-
fija. Būsimasis vyskupas, būda mas
trejų metų, neteko tėvo, dešimties –
motinos, likęs našlaitis glaudėsi prie
brolio šeimos. Jaunas nuo nuolatinių
persišaldymų susirgęs kaulų tu ber-
kulioze, buvo paliktas mirti varg šų
ligoninėje. Išgyvenęs, bet likęs luo šu
visam gyvenimui, buvo išvežtas dė-
dės kunigo į Lenkiją. Ten išėjo moks -
lus, o daktaratą parašė Petrapi lyje,
kur įsijungė į lietuvišką veiklą. Jau
ten Matulaitis įkūrė pirmą savo naš-
laityną. Perkeltas į Kauną, jis 1910
metais suorganizavo sociologinius
kursus visuomenei. Vėliau dirbo Pet -
rapilyje dvasinės akademijos profe-
soriumi. Mokėjo vokiečių, lenkų,
pran cūzų, italų, net gudų kalbas. 

Palai mintasis Matulaitis mokė
tikin čiuosius blogį nugalėti gerumu.
Įsi my lėjęs bažnyčią, jis atsidavė
tarnystei gyviems. Lietuvoje įkūrė
vargdie nių vienuolių ordiną, vargšų
ir naš lai čių prieglaudas. Daug dide-
lių dar bų padaręs visur, kur buvo
paskirtas. Pal. Jurgis Matulaitis bu-
vo nusi že minęs tarnas Dievui ir žmo-
nėms. 

Mū sų aplinka, brukanti savo idė-
jas, kur visuomenės norai yra pa-
jungti materialinėms vertybėms ir
turtui, yra sunki dirva Dievo paži-
nimui. Bet, žinodami skirtumą tarp
pažinimo ir sekimo, kad Dievas yra
dvasinė tikrovė, o bažnyčia – žmo -
gaus ir visuomenės išraiška, mes  bū-
sime sąmoningais Dievo mokslo se-
kėjais. Blogis visada egzistuoja, o,
kaip mokė palaimintasis, bandykime
nugalėti jį gerumu, – baigė ses. Ig nė
savo dvasingą paskaitą. 

Po jos kalbos klausytojai domė-
josi seselės atsivežta literatūra, ilgai
asmeniškai kal bėjosi. Pasak seselės
Ignės, užsisa ky tos knygos platina-
mos veltui, tik reikia duoti savo ad-
resą.

REGINA GASPARONIENĖ

Pas Vakarų pakrantės 
lietuvius viešėjo 

ses. Ignė Marijošiūtė

1. Taika – Montessori klasėje vy-
rauja taika ir ramybė. Jei tarp  vaikų
iškyla  koks nors ne su tarimas, jie
mokomi patys juos iš spręs ti. Mo ky -
toja stebi, kaip jiems pasiseks su si-
taikyti. 

2. Įvairaus amžiaus vaikų  kla -
sės – Montessori klasėje jaunesni
vai  kai mokosi iš vyresnių. Jau pen -
kerių metų vaikai būna puikūs mo -
kytojai ir pagalbininkai jaunesniems
klasėje.

3. Nepriklausomybė – Monte -
sso  ri metodas moko vai ką būti ne-
priklausomu. Kiekvienas vaikas,
atėjęs  į  pasaulį,  atsineša  sa vo  būdą,
charakterį. Tėvai ir mokytojai jo  ne-
gali pakeisti. Mes tik ga li me nukreip-
ti, patarti, pamokyti, kad vaikas  to-
bulėtų. Trejų metų vai kas mokomas
pa si kabinti striukę, užtraukti už-
trauktuką, apsirengti, pavalgęs išsi-
plauti lėkš tę... Jei kas nors sudūžta,
mokosi sušluoti šukes. Trimečiai tai
gali atlikti  savarankiškai.

4. Atsakingumas – Vaikas mo-
komas pats suprasti  ir nuspręsti, ka-
da turi valgyti, kada gali žaisti ar
mokytis, kada nusiplau ti rankas...
Šie gilūs ir neįkainojami jaus mai,
įskiepyti ankstyvame am žiuje,  išlie-
ka visam gyvenimui. Mon tessori mo-
kykloje per kasdieninę veik lą vaikai
tampa atsakingais, jautriais, siekia
žinių, išmoksta spręsti susidariusias
problemas.

5. Pagarba – Montessori moky-
mo esmė – pagarba kiekvienam vai-
kui. Vaikai mokomi gerbti savo ap-
linką, vyresnius žmones, savo  ben-
draamžius. Montessoriškoje aplinko-

je užaugę vai kai yra pranašesni nei
jų bendra amžiai.

6. Skatinamas smalsumas –
Vaikai montessori klasėje skatinami
domėtis, drąsiai klausti įvai rius
klausimus ir juos nagrinėti. Pa vyz-
džiui, iš kur atsiranda snaigės?

7. Pasaulio supratimas – Lavi-
nama vaiko vaizduotė, bandoma
įskiepyti jausmą, kad pasau lis yra
pilnas beribių galimybių. Vaikai  su-
žino apie kitus žemynus ir kitas
planetas.

8. Nekonkurencinė aplinka –
Kiekvienas vaikas mokosi pa gal savo
galimybes. Vaikui sukuriamos pui-
kios galimybės tobulėti pagal jo  su-
gebėjimus. Montessori mokykloje
vaikai nėra vertinami pagal pažy -
mius ar testus.

9. Malonumas ir mandagu-
mas – Vaikai mokomi būti manda-
giais, pasisveikinti, kalbant žiūrėti
kitam į akis, mokomi palaukti eilės.
Jei  vie nas vaikas daro darbelį, kitas
turi pa laukti savo eilės, kol draugas
pabaigs.

10. Džiaugsmas – Montessori
mokykloje vaikai yra links mi. Jie
myli savo klasės draugus, savo mo-
kytojus, savo darbelius... Didelis
džiaugsmas  mums,  mokytojoms,
matyti švytinčius vaikų veidus, kai
jiems pasiseka ar kai jie sužino
kažką  naujo.

„Žiburėlio’’ mokykla atvėrė du -
ris 1983 metais. Tai vienintelė už  Lie-
 tuvos ribų esanti lietuviška Mon tes-
sori mokykla. Čia mes švenčiame  vi-
sas lietuviškas  šventes.

Kviečiame  Jus  į  mokyklos  ,,At -
vi rų durų dieną’’ kovo 10 d. nuo  9 val.
r. iki 11 val. r. Mokyklos  adresas:
14911  127th Street, Lemont, IL 60439;
tel. 630-257-8891.

Čia jūs galėsite susipažinti su
mokykla ir užregistruoti savo  vai-
kučius. Mokykla priima 3–6  metų
amžiaus vaikus. Veikia rytinė ir po-
pietinė pamainos. Vaikas mo kyk lą
turi  lankyti mažiausiai 3 die nas per
savaitę.

Daugiau  informacijos  apie  mū -
sų mokyklą galite rasti internete:
www.ziburelis.org.

Žibutė Mačiulienė – „Žiburėlio’’
mokyklos direktorė.

Kodėl siūlome rinktis
Montessori mokyklą?

Ses. Ignė Marijošiūtė ir Marytė New som. 
Antano Polikaičio nuotr.

Roma ir Rimas Česoniai, gyvenantys Webster, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir  paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Angelė Bliudžius, gyvenanti Los Angeles, CA kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai jums ačiū.

Stasė Levanas, gyvenanti Waterbury, CT, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. Nuoširdus ačiū už
paramą.

ŽIBUTĖ MAČIULIENĖ

Martynas Branevičius, Aris Maurukas ir Julytė Sherpitis.     Žibutės Mačiulienės nuotr.

Timas Marchertas.
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Philadelphia,�PA

Vieniems trypčiojant vietoje ir
dūsaujant, kad JAV Lietuvių
Bendruomenė praranda savo

gyvybingumą, kiti dirba, ieško, dali-
jasi savo patirtimi ir taip tik dar kar-
tą parodo, kad norintys dirbti visada
randa tam laiko, būdų, bendramin-
čių. Šįkart apie bandymus pagyvinti
apylinkės veiklą kalbamės su JAV
Lietuvių Bendruomenės Philadelp-
hia apylinkės valdybos pirmininku
Mariumi Vilemaičiu.

– Kas vyksta Philadelphia apy-
linkės padangėje?

– Kai iki šiol kas užduodavo šį
klausimą, dažniausiai atsakydavau
,,Nieko ypatingo”, tačiau praėjusią
savaitę prisėdęs rašyti metinės atas-
kaitos Bendruomenės nariams su-
pratau, kad vis dėlto Philadelphia
apylinkėje vyksta nemažai veiklos.
Tik gal ne visada ir apie viską kiek-
vienas žinome. 2011 m. lapkričio pra-
džioje vykusioje Philadelphia mugėje
mūsų valdyba rengė vakarėlį, kurio
metu pristatėme atnaujintą apylin-
kės internetinį puslapį. Pristatymui
sukūrėme vaizdo klipą, kurio svar-
biausia žinia buvo tokia – ,,Mūsų yra
per daug, kad liktume nepastebėti”.
Šia žinute kvietėme visas Philadelp-
hia apylinkėse veikiančias organiza-
cijas daugiau skelbti apie save ir savo
veiklą. Nežinau, ar tai – tik sutapi-
mas, ar jau pirmasis to rezultatas,
bet mūsų rengiamame Nepriklau-
somybės paskelbimo ir atkūrimo
minėjime (Vasario 16-ąją ir Kovo 11-
ąją minime vienu metu) mielai suti-
ko dalyvauti visi kviesti kolektyvai
ir žmonės.

Atrodo, prigyja tradicija rengti
lietuviškų filmų peržiūras. Pavasarį
planuojame surengti keletą renginių,
kuriuose Bendruomenės nariai galės
tiesiog susirinkti ir pabendrauti.
Mes, kaip valdyba, norime prisidėti
prie pavasarį Tado Brusoko orga-
nizuojamo futbolo turnyro jaunimui.
Taip pat galvojame apie paprastą
iškylą gamtoje, kur galėtų susirinkti
visų amžiaus grupių lietuviai. Yra ir
daugiau sumanymų, tačiau jie jau
greičiausiai turės palaukti vasaros.

– Kaip sekasi naujai apylinkės
valdybai? 

– Nors jau praėjo pusė metų nuo
naujos valdybos išrinkimo, iš tiesų
tik dabar pradedame jausti, kad įsi-
bėgėjame. Aš pats esu naujokas ne
tik valdyboje ar Philadelphia apylin-
kėje – į Jungtines Valstijas atvykau
tik prieš porą metų. Gerai, kad su-
laukiame pagalbos iš buvusios valdy-
bos ar kitų ,,senbuvių”. Kaip ir kiek-
vienas naujas namo šeimininkas
įsikėlęs daro pertvarkymus pagal
save, nepaisant, kaip bebūtų gerai tas
namas sutvarkytas, taip ir mes, nau-
joji valdyba, skyrėme itin daug laiko
ir dėmesio kai kuriems patvarky-
mams. Esu informacinių technologi-
jų žmogus, todėl pradėjome nuo to,
kad didžiąją dalį bendravimo perkė-
lėme į virtualią erdvę, ten iškeliavo
ir visi apylinkės dokumentai. Atnau-
jinome internetinį puslapį (www.
phillylac.org), kadangi tam turime
savanorių. Susitinkame tik tuomet,
kai yra tikrai būtina.

– Minėjote, kad šiemet Nepri-
klausomybės minėjimo šventę
ruošiate kartu su kitos apylinkės
žmonėmis?

– Kovo 11 dieną planuojame pam-

inėti Nepriklausomybės paskelbimo
ir atkūrimo šventes. Bus keletas ne-
didelių, tačiau tikrai įdomių nau-
jienų. Visų pirma šis minėjimas vyks
kartu su Centrinio New Jersey LB
apylinkės žmonėmis. Jau kelinti me-
tai, kaip mes garsiai pavydime šiai
apylinkei dėl jų rengiamų Joninių, o
jų žmonės prisipažino, kad jie norėtų
tokių senų ir gilių Nepriklausomy-
bės dienos minėjimo tradicijų, ko-
kias turi Philadelphia apylinkė. Tai-
gi po trumpo abiejų apylinkių valdy-
bų pokalbio sutarėme, kad reikia
pabandyti surengti bendrą renginį ir
apsikeisti tuo, ką turime geriausio.
Centrinė New Jersey apylinkė mie-
lai sutiko prisijungti prie mūsų ren-
giamo Nepriklausomybių dienų mi-
nėjimo, o mes per Jonines vyksime
džiaugtis jų švente. Kadangi esu su-
valkietis, džiaugiuosi, kad su tomis
pačiomis energijos sąnaudomis pa-
vyks pasiekti dvigubo rezultato.

Kita maloni detalė – kasmet tei-
kiamoms Bendruomenės narių pa-
dėkoms nusprendėme apdovanoji-
mus gaminti Lietuvoje. Šios padėkos
teikiamos žmonėms, kurie yra daug
prisidėję prie lietuvybės išlaikymo
Philadelphia apylinkėje. Sprendimą
priimti buvo paprasta, nes vėl rado-
me tokį sprendimą, kuomet laimi
visi. Visų pirma padėkos statulėlė,

pagaminta lietuvių amatininkų iš
lietuviško ąžuolo, apdovanotiems
žmonėms galės savotiškai priminti
Lietuvą. Prie statulėlės kūrimo pri-
sidėjo ir lietuvių menininkė Sigita
Stravinskaitė, gyvenanti Philadelp-
hia, taigi apjungėme profesionalų pa-
jėgas. Antra –  jeigu apdovanojimus
būtume pirkę vietoje, išlaidos būtų
buvusios žymiai didesnės. Ir trečia –
vien dėl statulėlės kūrybos ir pro-
totipų gamybos buvo ne kartą susi-
tikta, kalbėta bandant ieškoti ge-
riausių sprendimų. Kitaip sakant,
vyko tiesioginis bendravimas – vie-
nas pagrindinių Bendruomenės veik-
los tikslų.

Kitą renginio detalę vėl nulėmė
noras padaryti kažką kitaip nei iki
šiol ir suvalkietiškas taupumas. Nu-
sprendėme daryti dinamines deko-
racijas, pasitelkiant vaizdo projekci-
jas. Nuskambės gal keistai, tačiau
JAV Lietuvių Bendruomenėje dar
teks palaukti keturmačių projekcijų,
arba kitaip vadinamos išplėstinės
realybės, kurios Lietuvoje sėkmingai
tampa tradicija ir kurias nuolat su
pasididžiavimu rodau savo kolegoms,
pasakodamas apie Lietuvą. Labai
norėčiau tokias projekcijas panau-

Kiekvienas naujas namo šeimininkas tvarkosi savaip

doti dar šiais metais.

– Esate sakęs, kad numatę ties-
ti tiltus ir su Lietuva, ir su kitomis
Bendruomenėmis. Kaip sekasi?

– Nuo pat pradžių ieškojau spren-
dimų, kaip plėsti bendravimą, ne-
paisant geografinių atstumų. Mano
manymu, šiuo metu atstumas dau-
geliu atvejų neturėtų turėti didelės
įtakos. Todėl ,,Drauge” perskaitęs
naujametinį palinkėjimą tiesti tiltus
nudžiugau, kad tai – ne vien mano
sumanymas. Pirmieji rezultatai jau

yra. Kaip minėjau, su Centrinio New
Jersey apylinkės žmonėmis rengia-
me šventę kovo 11 dieną ir Jonines.
Mokyklėlėje jau ruošiame istorijos ir
literatūros pamokas, kurias ves mo-
kytojai iš Lietuvos, panaudojant
vaizdo konferencijas. Kovo 10 d. JAV
LB Detroit apylinkėje (Michigan val-
stija) vyksiančio JAV LB apylinkių

valdybų pirmininkų suvažiavimo
įrašus transliuosime iš Philadelphia
apylinkės internetinio puslapio (gai-
la, kad vis dar nepavyksta įtikinti
kitų oficialių susirinkimų, suvažia-
vimų organizatorių pasinaudoti to-
kia galimybe). Noriu, kad išeivija su
Lietuva palaikytų ryšį ne tik ren-
giant pramogas, bet ir prisidėdama
materialine pagalba. Tokios pagal-
bos pavyzdys – prieš praėjusias Kalė-
das Philadelphia apylinkės Bendruo-
menė prisidėjo prie Lietuvoje ren-
giamo projekto ,,Vaikų svajonės”.

Esame numatę stiprinti ryšius ir
Bendruomenės viduje. Esu pastebė-
jęs, kad nemažai Bendruomenės na-
rių turi privačius verslus, kurių tei-
kiamos paslaugos ar prekės yra
įdomios ir kitiems Bendruomenės
nariams, tik ne visi apie jas žino,
todėl tokios informacijos paskleidi-
mas padėtų Bendruomenės narių
verslui. Keliose gretimose apylin-
kėse jau tampa tradicija ir darbo
skelbimai. 

– Ar šiemet dalyvausite pro-
jekte ,,Vaikų svajonės”? 

– Kaip jau minėjau, praeitais
metais Philadelphia Bendruomenė
prisidėjo prie šio projekto. Kol kas
nežinau, kaip šiemet pavyks. Žino-
ma, siūlysiu, kad tai vyktų Bend-
ruomenės mastu. Nežinia, kaip pa-
vyks, tačiau dėl vieno neabejoju –
pats asmeniškai tikrai dalyvausiu
projekte.

– Linkime sėkmės Jums ir vi-
siems Philadelphia Bendruome-
nės žmonėms.

Kalbėjosi 
Loreta Timukienė

Philadelphia mugėje lankytojus linksmino muzikantai.

Kūčių pietų metu susirinkusieji gardžiavosi skaniais patiekalais.

Užgavėnės V. Krėvės mokyklėlėje.
M. Vilimaičio nuotr.
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sKaUTYBĖs KeLias

Skaučių susimąstymo diena
Vasario 22 d. yra pasaulinė skau-

čių susimąstymo – skautiškos drau -
gystės diena. 

Ši diena pirmą kartą pradėta
švęs ti 1926 metais. Tuo metu jau bu vo
aštuoni milijonai skaučių. Ši die na
skautiška dvasia apjungia viso pa -
saulio seseriją: seses, kurios dirbo ir
dabar ilsisi amžinybėje, ir tas, kurios
dabar dirba skautijos gerovei. Ši die -
na apjungia mus, visas skautes,
skautau jančias keturiuose pasaulio
že mynuose. 

Susimąstymo dieną skautė ski-
ria laiko pagalvoti apie visas skau tes
pasaulyje. Negalėdama tą dieną su
kitomis susitikti, skautė namuose,

bažnyčioje ar išėjusi į gamtą prisime-
na savo įžodį – kas jame dalyvavo,
kaip jis vyko, ką įžodis reiškia. Pri-
siminkime savo įžodį, pagalvo kime,
kodėl esame skautės. 

Tą die ną skautė pakartoja įsta-
tus, kurie ro do kelią ir apjungia vi-
sas skautes pasaulyje. Tą dieną viena
ar su draugėmis sesė siunčia sveiki-
ni mą skautei ar vienetui, esančiam
ki tame mieste ar kitame krašte,
aplanko sergan čią sesę arba telefonu
padėkoja sa vo vadovei ar savo ben-
dradarbėms už jų draugystę ir darbą.

,,Aušros vartų/Kernavės” tunto
vyr. skautės kandidatės surašė savo
mintis Susimąstymo dienai.

„Aušros vartų/Kernavės” tunto vyr. skau-
tės kandidatės sl. Žiema Še petytė West ir
psl. Justina Braziulytė.

s. Loretos Jučienės nuotr.

kaziuko mugė!
Norime visus pakviesti į Čikagos lietuvių skautų tuntų ruošiamą tra -

dicinę Kaziuko mugę, kuri įvyks š. m. kovo 4 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Šioje mugėje galėsite pavalgyti skanaus lietuviško
maisto, tor tų; nusipirkti skautų pagamintų rank darbių; vaikai galės pažaisti
įdo mius, jiems skirtus žaidimus; išban dyti savo laimę sėkmingose loterijose;
pabendrauti su savo draugais, pažįstamais; pabūti tikroje lietuviš koje
aplinkoje.

Ieškome prekybininkų tradicinei Čikagos lietuvių skautų ruošiamai Ka -
ziuko mugei. Jei norite pardavi nė ti savo prekes, rankdarbius, prašome kreip-
tis į Taiydą Chiapettą: rt.chiapetta@comcast.net arba (708) 839-4438.

* * *
Detroit ,,Gabijos” ir ,,Baltijos” skaučių ir skautų tuntai ruošia savo

tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį, kovo 4 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre.

Kviečiame visus, ne tik skautų šeimas, bet ir visą Detroit ir apylinkių
visuomenę apsilankyti mugėje, kur galėsite įsigyti įvairių rankdarbių,
išbandyti laimę velykinio stalo loterijoje, pažaisti žaidimų. Bus gardžių lietu-
viško maisto patiekalų, skanių pyragų ir tortų. Smagiai praleisite popietę ir
tuo pačiu paremsite Detroit skautes ir skautus. Jei kas turėtų klausimų,
skambinkite Dianai Busuito tel. 248-594-6977.

* * *
New York lietuvių skautų Kaziuko mugė įvyks sekmadienį, kovo 4

d.  Mugės atidarymas – tuoj po 10 val. Šv. Mišių Apreiškimo parapijoje,
Brooklyn (259 North 5th Street, Brooklyn NY 11211; kampas Metropolitan
Avenue ir Havemeyer Street).

Kaziuko mugė įvyks Our Lady of  Mt. Carmel salėje, 3 blokai nuo
bažnyčios (275 North 8th Street, Brooklyn, NY 112311; kampas su Havemeyer
Street).

Mugėje bus žaidimų vaikams, loterija, lietuviškų gaminių, skanūs pietūs,
veiks kavinė. Kviečiame pabendrauti ir pasilinksminti skautiškoje dvasioje!

Kviečiame ir visus prekiautojus. Su klausimais kreipkitės į Tomą Lorą:
tlora@optonline.net 

$10 PERKANT IŠ ANKSTO 

MUZIKANTAI
 

2012 m. VASARIO 25d.

Dėkoju už viską, ką Jūs darote.
Dėkoju už visą atiduotą laiką ir energiją.
Dėkoju, kad mokote apie pasaulį.
Dėkoju už visą man suteiktą pa galbą.
Dėkoju, kad leidote būti dalimi to, kas yra didesnis negu pati gyvybė.
Pasaulio judesys.
Dėkoju už visus gerus laikus, ku rių aš niekuomet neužmiršiu.
Dėkoju už visą suteiktą meilę.
Kaip antroji duktė.
Kaip geriausia draugė.
Dėkoju, kad mane stūmėte siekti už savo ribų.
Ir dėkoju, kad mane vis dar kas dieną raginate toliau siekti.
Dėkoju, kad davėte man kuo di džiuotis.
Kas leidžia man jaustis ypatinga.
Dėkoju, kad mokėte, kaip kartu dirbti su kitais.
Dėkoju už suteiktą pasitikėjimą savimi, ku rio man labai reikėjo 

per jaunesnius mokslo metus.
Dėkoju, kad buvote man geras pa vyzdys ir kad esate tokios, kurias 

aš gerbiu.
Dėkoju, kad pasėdėjote su manim ir pasikalbėjote, kai verkiau, 

nes jau čiausi atstumta.
Dėkoju, kad padėjote man surasti dalį savęs.
Dėkoju Jums, pasaulio vyr. skau tės.

Viena iš jūsų sesių, 
vyr. sk. kandidatė  

sl. Žiema Šepetytė West

,,Aušros vartų/Kernavės” tunto
sesės sveikina visas seses Susimąs tymo
dienos proga. Linkime Jums ge ros die-
nos ir dėkojame Jums už visą įdė tą dar-
bą, mus auklėjant ir dirbant lietuviška
skautiška dvasia. Sveiki name visus bro-
lius su Įkūrėjo diena. Lai ši diena jums
primena mūsų skau tų įkūrėją lordą
Robert Baden-Powell. Dirbkime kartu,
vykdydami jo skautišką viziją, vadovau-
damiesi 10 skautų įsta tais, mūsų duotais
įžo džiais.

Prisimename visus brolius ir se ses,
kurie iškeliavo į Dieviškus na mus. Jūs visi
liekate mūsų mintyse ir šir dyse.

Budėkime kartu!

Skautų įkūrėjo diena yra vasario 22 d. Tą dieną skautai ir skautės pri si -
mena lordą Robert Baden-Powell. Tai jo gimimo diena. Tai graži ir ypa tinga
diena, nes skautai ir skau tės vi same pasaulyje ją švenčia ir stengiasi atlikti
gerąjį darbelį. 

Sesėms skautėms ši diena yra Su si mąstymo diena. Jos viena kitą prisi-
mena, bando kitam padėti ir pralinks minti. Skautai ir skautės atlieka įvai -
rius skautiškus darbelius.

Per Susimąstymo dieną man ypa tingai svarbu pagalvoti apie kitus skau-
tus ir skautes pasaulyje. Ši diena ap jungia visus pasaulio skautus ir skautes.
Reikia stengtis būti gerai skautei, būti draugiška kitiems. Šią dieną įdomu
sužinoti daugiau apie kitos tautos skautus.

Vasario 22 d. švenčiame lordo Ro bert Baden-Powell gimimo dieną. Jis
buvo skautų įkūrėjas ir ypatingas žmo gus. Švenčiame Susimąstymo die ną –
Įkūrėjo dieną.

Vyr. sk. kandidatė 
Justina Braziulytė



72012�vASARIO�16,�KETvIRTADIENISDRAUGAS

,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Vasario 11 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai šventė  Vasario 16-ąją. Programą vedė mokyklos šeimininkai
– dešimtokai. Istorijos mokytojas ir dešimtokų auklėtojas Juozas Malickas supažindino visus su Lietuvos simbolika nuo seniausiųjų laikų. Mokiniai deklamavo eilėraščius,
dainavo ir sukosi šokio sūkuryje. Remigijaus Satkausko nuotr.

Čikagos lituanistinė mokykla šventė Vasario 16-ąją

Martyno medelis Los Angeles 

Martyno Gimbuto atminimui Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mo kiniai paso-
dino apelsinmedį. Ta proga kalbėjo Martyno mama dr. Živilė Gimbutaitė (dešinė-
je). Kairėje – mokyklos direktorė Marytė Newsom. Laimos Apanavičienės nuotr.

Los Angeles Šv. Kazimiero litu-
anistinės mokyklos mokiniai
pasodino Martyno medelį, kurį

prižiūri patys mažiausieji mokyklos
mokinukai – kiškiai. No rėčiau pasi-
dalinti mintimis kaip atsirado Mar-
tyno medelis ir kodėl jį pasodinome
netoli mokyklos, prie Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos baž nyčios, Los An-
geles, CA.

Aleksandras Martynas Gimbu -
tas gimė Vilniuje 1989 m. sausio 18 d.
Pirmuosius ketverius metus augo
Antakalnio vaikų namuose, Vilniuje.
1994 m. gegužę atvyko į California.
Lankė Calmont darželį Topanga, CA
ir pramoko anglų kalbos. Taip pat
lankė Šv. Kazimiero lituanistinę mo-
kyklą.

Pradžios mokyklą, vidurinę ir
gimnaziją Martynas lankė Lucerne
Valley, CA. Mokyklose pasižymėjo
kaip puikus ir gabus mokinys. Jis ne
kartą buvo pažymėtas kaip „Student
of  the Month”, „Student of  the Year”,
„Good worker” ir t. t. Besimoky -
damas Martynas įsijungė į ameri kie -
čių skautų draugovę ir jaunimo spor -
to programas Lucerne Valley. Vasa -
ros atostogų metu jis mėgdavo išky-
lauti su skautais, žuvauti Big Bear
ežere, ir užsiimti įvairiais projektais
su draugais. Lankydavo savo senelį
Jurgį Gimbutą Arlington, MA, dėdę

Vygį ir tetą Gražiną Grinius San
Diego, o dažniausiai tetą Rasą ir dėdę
Paul Thies Topanga.

Martynui gimnazijoje geriausiai
sekėsi matematika, kompiuterių
mok s las ir istorija. 11-oje klasėje jis
mokėsi japonų kalbos, nes domėjosi
japonų kultūra ir svajojo kada nors
aplankyti Japoniją. Jis domėjosi
gamta ir stovyklavimu, tad nenuos-
tabu, kad anglų kalbos pamokoje ra-
šiniui pasirinko temą „Survival in
Nature”. Martynas buvo gimnazijos
imtynių ir futbolo komandų narys ir
vykdavo į varžybas įvairiose Califor -
nia vietovėse. Imtybėse yra laimėjęs
keletą medalių. 

Vienerius metus jis dalyvavo
FFA (Future Farmers of  America)
veik loje ir užaugino par šelį, kurį par-
davė aukcijone San Bernardino aps -
krities mugėje. Taip pat jis puikiai
piešė. Martynas baigė gimnaziją 2008
metais.

Būdamas gimnazistu, Martynas
dalyvavo Los Angeles lietuvių skau -
tų (,,Kalniečių” tunto) veikloje ir la -
bai mėgo vasaromis stovyklauti Big
Bear. 2008 metais jis pasiekė Vyčio
kandidato laipsnį. Lietuvių kalbos
bei literatūros žinias Martynas gili-
no lankydamas seminarą Šv. Kazi -
miero lituanistinėje mokykloje. Mar -
tynas dažnai lankydavosi Lietuvoje.
2008 m. vasarą gyveno Vilniuje ir lan -
kėsi ūkyje Žemaitijoje pas Gra žiną ir
Vygį Grinius (buvusiame Gimbutų
dvare), kur jam labai patiko.

2008 m. rudenį Martynas ruošėsi
stoti į JAV laivyną. Išlaikius stoja-
muosius egzminus labai gerais pa -
žymiais, jam buvo pasiūlytas darbas
su kompiuteriais povandeniniame
lai ve, bet jis atsisakė. 2009 m. kovo
mėn. jis išvyko į Great Lakes, IL ir
per 3 mėnesius baigė laivininkystės
programą ir toliau ten pat lankė „A
school” inžinerijos ir mašinų tech-
nologijos kursus (ypač  domėjosi šil-
dymo ir šaldymo me chanika), ku-
riuos baigė pirmasis grupėje ir tapo
„petty officer”. 

Po atostogų, 2009 m. spalio mėn.
pabaigoje Martynas išvyko į JAV
Laivyno bazę Yokosuka (netoli To -

kyo), kur dešimt mėnesių laive ,,USS
Blue Ridge” tarnavo trečios klasės
mašinisto padėjėju (Machinist Mate
Third Class). Martynas pasižymėjo
kaip „Food Service Attendent of  the
Month”. Nuo kovo iki birželio mėne-
sio laivas aplankė daug uostų: Sin -
gapūre, Hong Kong, Thailande, Ko -
rėjoje, Vietname, Indonezije, ir Vladi -
vostok. Apsistoję Rusijoje, ,,USS Blue
Ridge” įgula žaidė futbolą ir šach-
matais su vietiniu jaunimu. Mar -
tynas itin gerai atliko pareigas laive
kaip „Main Engine Room Main -
tenance Person and Watch-stander
Onboard”: jis valdė, pri žiūrėjo ir
taisė gana sudėtingą laivo apa ra tūrą.
Už gerą tarnystę buvo adovanotas
„Navy and Marine Corps Co mmen -
dation” medaliu.

Aleksandras Martynas žuvo 2010
m. rugsėjo mėn. 6 d. nelaimingo atsi-
tikimo metu. Martyno laidotuvės vy-
ko Kaune spalio mėn. 2 d. Šv. Mi šias
aukojo vyskupas Gintaras Grušas
(Lietuvos kariuomenės kapelionas)
Įgulos bažnyčioje. Palaidotas Petra-
šiūnų kapinėse, šalia a. a. Jurgio ir
Leono Gimbutų. Laidotuvėse dalyva-

vo ,,USS Blue Ridge” atstovas Tho-
mas McLeore. Laivo kapitonas, įgula
ir visi jį  prisimena Martyną kaip la-
bai parei gingą, draugišką jūreivį,
linkusį visada padėti, patarti ki-
tiems.

Šių metų sausio mėn. 28 d. Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos mokiniai, tėveliai, moky-
tojai ir svečiai susirinko įamžinti
Martyno Gimbuto atminimą, paso -
dindami jaunutį apelsino medelį prie
Šv. Kazimiero bažnyčios. Visi su di-
deliu susidomėjimu klausėsi Mar-
tyno mamos dr. Živilės Gimbutaitės
jaudinančio pasakojimo apie sūnų.
Daugelį širdžių sujaudino tragiška
mūsų jauno parapijiečio mirtis. 

Klebonas Tomas Karanauskas
pašventino Martyno medelį, o mo -
kyklos direktorė Marytė Newsom
įpa reigojo mažiausius mokyklos mo -
kinukus – ,,kiškučius” – laistyti ir
prižiūrėti medelį. Sodinti medelį
padėjo tėveliai Vytas Dabšys ir Augis
Gedgaudas.

Vitalija Virbukienė
Šv. Kazimiero lit. m-los mokytoja

Martyno Gimbuto atminimui pasodin-
tas apelsinmedis.



mo vietą. Mano vyro tėvas taip pat,
rizikuodamas savo ir savo vaiko (į
Sibirą buvo išvežtas 8 mėnesių) gy -
vybe, atėjus laikui vaikui lankyti
mokyklą, slapta parvežė jį į Lietuvą,
paliko giminaičiams, o pats grįžo
atgal į Sibirą pas žmoną. 

Sibiro vaikus gelbėjo ne tik tė -
vai. Archyvuose rasta medžiagos, by -
lo jančios, kad į Sibirą iš Lietuvos vy -
ko ekspedicijos gelbėti vaikus naš -
laičius iš tremties. Tokias išvykas
organizavo inteligentai, o jas rėmė
kai kurie tuo metu aukštus postus
Tarybų Lietuvos vadovybėje užėmę
žmonės. Štai vien 1946 metais per
penkias tremtinių našlaičių gelbėji-
mo iš Sibiro ekspedicijas buvo par-
gabenta apie pustrečio šimto vaikų.

Vaikus gelbėjo ir pavieniai as -
menys, slapta vykę į Sibirą ir iš ten į
Lietuvą vežę savo giminaičių vaikus.

Dabar net sunku įsivaizduoti,
kokios tai būdavo varginančios kelio -
nės – traukiniai labai vėlavo, buvo

sau sakimši, visur knibždėjo vagys,
valkatos, benamiai. Kelionės trukda-
vo mėnesį ir ilgiau. 

Su ekspedicijomis grįžusiųjų į
Lietuvą vaikų likimai susiklostė
skirtingai. Dalį jų aptiko saugumie -
čiai ir grąžino į tremties vietas, kiti
parvežtieji augo vaikų namuose. Su -

laukusieji pilnametystės klastojo do -
kumentus ir biografijas, kad nebūtų
grąžinti į Sibirą.

Apie tai filme ir pasakoja buvę
Sibiro vaikai. ,,Ledo vaikuose” išgir-
site ir kitas istorijas, kurios atsklei-
džia jų pačių mėginimus atitolinti
grėsusią mirtį nuo bado ir šalčio. To -
kie pasakojimai iki šiol kelia nuos -
tabą, šiurpą, pasibaisėjimą ir gai -
lestį.

Dokumentinis filmas „Ledo vai-
kai” išleistas DVD formatu ir pla ti-
nama per Lietuvos ir šalių, ku rios
dalyvavo projekte,  bibliotekas. Infor -
macija apie filmą ir jo kūrimą, bu -
vusių tremtinių prisiminimai talpi-
nami specialiai šiam projektui su -
kurtoje internetinėje svetainėje
www.childrenoftheice.eu 

Va sario 25 d. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje  taip pat bus rodo-
mi du trum pa met ražiai filmai iš pro-
jekto ,,Siel var to stotys” (2010). 22
menų ir žurnalistikos studentai iš

Baltijos šalių surinko savo ištremtų į
Sibirą senelių ir tėvų istorijas. ,,Siel-
varto stotys” kaip ir ,,Misija Sibiras”
siekia, kad jaunimas nepamirštų
tragiškų istorinių įvykių.  Visi filmai
įgarsinti anglų kalba. Daugiau infor-
macijos telefonu 773-582-6500 arba
www.balzekasmuseum.org

,,‘Ledo vaikai’ – tai  tarptautinis
projektas, siekiantis  dokumentinio
ki no priemonėmis supažindinti vi -
suomenę su totalitarinių režimų is -
torijoje rečiau nagrinėjama tema –
so vietinio teroro metu iš Baltijos ša -
lių ištremtų ar tremtyje gimusių vai -
kų patirtimis ir likimais. Tarp tau ti -
nės kūrybinės grupės narių iš Lie -
tuvos, Latvijos ir Švedijos tikslas –
įamžinti labiausiai pažeidžiamų sta -
li ninių represijų aukų liudijimus,
permąstyti jų asmenines patirtis pa -
matinių Europos Sąjungos vertybių –
laisvės, demokratijos, pagarbos žmo-
gaus teisėms – šviesoje. Ypatin gai fil -
mo kūrėjus domina, kaip trem tis pa -
veikė ją patyrusių vaikų pa saulė -
žiūros, humanistinių vertybių siste-
mos bei tautinio identiteto forma -
vimąsi, kas vėliau sąlygojo bu vusių
tremtinių  aktyvią poziciją sie kiant
ir atkuriant Baltijos šalių nepriklau-
somybę” – rašoma  tinkla lapyje www.
childre nof theice.eu 

Neži nau, ar visi perskaitė šiame
tinklalapyje išspausdintą kvietimą
papasakoti savo Sibiro vaikystės i sto -
riją (manau, kad ne visi jie naudojasi
internetu), tačiau atsiliepusiųjų bu -
vo ir projekto kūrėjai – projek to
vadovė Ala Asovskaja, scenarijaus
autorė Inga Berulienė, režisierius
Justi nas Lingys ir VšĮ ,,TV Europa”
(Vilnius) – 2011 m. pabai goje surengė
pirmąjį dokumentinio filmo ,,Ledo
vaikai” pristatymą Rygos latvių ben-
drijos namuose ir Genocido aukų
muziejuje Vil niuje. 

Vasario 25 d., šeštadienį, 7 val. v.
filmas ,,Ledo vaikai” (2011) bus pris-
tatytas Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje  (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
Illinois 60629). 

Dar gyvi tremtiniai, kurie ne pri -
simena, kaip pateko į Sibirą, nes jie
(archyvų duomenimis jų buvo apie
40,000) trėmimų metu buvo ar ba
kūdikiai, arba vaikai. Dau giausia jų
– apie 11,000 – buvo ištremta per di -
džiąją 1948 metų tremtį. Dalis jų žuvo
net nepasiekę Sibiro arba pirmąją
tremties žiemą, kiti – vėliau. Yra ži -
no ma, kad tremtyje mirė per 5,000
lietuvių vaikų, tūkstančiai liko naš -
laičiais. Tai vienas baisiausių lietu-
vių tremties istorijos puslapių.

Istorikai suskaičiavo, kad 1945–
1954 metais Sibiro tremtyje lietuvių
šeimose gimė beveik 2,000 vaikų. Lie -
tuvos gyventojų ir rezistencijos tyri-

mo centro Genocido ir rezistencijos
departamento direktorius doc. Ar -
vydas Anušauskas teigia, kad tokie
vaikai iškart tapdavo tremtiniais. 

Nuo 1949 m. mišriose tremtinių
ir netremtinių santuokose gimę vai -
kai, sulaukę 16 metų, galėjo pasirink-
ti tautybę. Jei vaikas pa si rinkdavo
tremtinio (motinos ar tėvo) tautybę,
tapdavo tremtiniu. Pasi rinkę priešin-
gai, vaikai į tremtinių įskaitą nebuvo

įrašomi. Tokiu būdu buvo skatina-
mas nutautėjimas.

Daugiavaikės šeimos, negalėda -
mos išmaitinti savo vaikų, bėgdavo į
Lietuvą. Čia jų laukdavo specialūs
tremtinių gaudymo būriai. Sugau d y -
tus tėvus dažniausiai įkalindavo 5
me tams, o vaikus grąžindavo į trėmi-
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Sibiro tremties vaikų patirtis ir likimai

1948 m. ištremtos Sigitos Neniškaitės laiškas Lietuvoje likusiai draugei Lilijai, kuriame pasakojama apie tris savaites trukusią
kelionę traukiniu ir neįprastą Sibiro gamtą. Tabagašetas, Krasnojarsko kr., 1948 m.  

www.childrenoftheice.eu/galerija nuotr.

Sibiro vaiko piešinys.  
Latvijos okupacijos muziejaus rodinys

,,Acta humanitarica universitatis Saulensis” tomas, 
skirtas dr. Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms

Šiaulių universiteto Humanitari -
nis fakultetas išleido solidų ,,Acta
humanitarica universitatis Saulen -
sis” mokslo darbų  tomą (t. 12 (2011),
skirtą dr. Jono Šliūpo 150-osioms gi -
mimo metinėms (sudarė doc. dr.
Džiuljeta Maskuliūnienė, dr. Simo -
nas Strelcovas). Šio leidinio priešis-
torė – 2011 m. kovo 17–18 dienomis
Šiaulių universitete įvykusi konfe -
rencija „Nuo atgimimo iki valstybin -
gumo: sociokultūriniai aspektai”,
skirta Jono Šliūpo 150-osioms gimi-
mo metinėms paminėti, kurios pra -
nešimų pagrindu ir buvo parengtas
šis leidinys.  

Trijuose leidinio skyriuose  „Dr.
Jono Šliūpo fenomenas: asmuo, veik-
la, kūryba”, „Dr. Jonas Šliūpas ir li-
teratūros tyrimai”, „Nacionaliniai
są jūdžiai ir visuomenės transforma-
cijos” spausdinama 18 straipsnių, pa -

rašytų istorikų, literatūros tyrėjų,
kalbininkų ir kitų sričių specialistų.
Čia kalbama apie Jono Šliūpo gyve -

nimą, veiklą, raštus bei konteks-
tinius istorijos ir kultūros dalykus, iš
dalies nulemtus  ir J. Šliūpo autorite-
to. Knygoje pateikiama ir mokslo po -
puliarinimo publikacijų, vienoje jų
ap rašomas Jono Šliūpo archyvas,
esantis Šiaulių universiteto biblio te -
koje, pluoštas vertingų istorinių
nuot raukų iš dr. Jono Šliūpo gyveni-
mo.  Leidinį puošia Jono Liukaičio
su kurtos ir Vytauto Šliūpo savo tėvo
vardo archyvui padovanotos J. Šliū -
po gintarinės mozaikos reprodukcija.
Leidinys skirtas akademinei ben-
druomenei, bet gali būti įdomus  ir
plačiajai  visuomenei, besidominčiai
Lietuvos valstybingumo sociokultū -
ri niais klausimais, dr. Jono Šliūpo
palikimu. 

Prof. dr. Bronius Maskuliūnas
ŠU Humanitarinio 
fakulteto dekanas

Dr. Jonas Šliūpas.  

LAIMA APANAVIČIENĖ



Jūros gėrybės, taigi ir kalmarai,
yra puikus nepakeičiamų mūsų
organizmui mikroelementų (jo-

do, kalcio, fosforo) ir baltymų šalti-
nis. Jie lengvai įsisavinami ir greitai
suvirškinami.

Norint teisingai paruošti kalma -
rus, būtina laikytis tam tikrų taisyk-
lių – tada patiekalai bus švelnūs, sul -
tingi ir malonaus skonio. Paprastai
parduotuvėse kalmarai parduodami
šaldyti, todėl į pradžių juos reikia at -
šil dyti kiek pasūdytame vandenyje ir
peiliu nulupti plėveles.

Dažniausia virtų kalmarų deda -
ma į salotas, jie įdarinėjami, apkepa-
mi su daržovėmis arba kitomis jūros
gėrybėmis.

Kepti ar troškinti

Paprasčiausias ir greičiausias
kalmarų paruošimo būdas – itin stip -
riai įkaitintoje keptuvėje. Per pusę
perpjautus kalmarus pašlakstykite
alyvuogių aliejumi bei citrinos sulti -
mis ir dėkite į keptuvę. Kalmarų mė -
sa iš karto ims riestis, todėl ją reikia
tuojau pat mentele prispausti prie
keptuvės. Po dviejų minučių kalma -
rus apverskite ir, nesumažindami
karš čio, kepkite dar vieną, dvi minu -
tes. Daugelio nuomone, taip paruošti
kalmarai būna skaniausi.

Vis dėlto šiam patiekalui pa ga -
minti reikia įgudusių rankų. Ilgiau -
sia kepimo trukmė tėra 4 mi  nutės –
geriau ne visiškai iškepti, nei per-
kepti, nes tik truputį perkeptą kal -
marą teks ilgai kramtyti.

Beje, daug kam tokie pakepti kal -
marai netgi patinka, todėl atsirado
antrasis kalmarų gaminimo būdas –
ilgas, trunkantis ne trumpiau kaip
va landą troškinimas skystyje. Dau-
gelis šeimininkių siūlo būtent šį re-
ceptą. Skystį kalmarams troškinti
galima naudoti įvairų. Italai, ispanai
ir graikai kalmarus ruošia su pomi-
dorais, japonai – žuvies sultinio ir
kuli narinio vyno, pagardinto sojos
padažu, mišinyje. Tajai ir kinai kepa
juostelėmis supjaustytus kalmarus
gilioje kiniškoje keptuvėje, pagar -
din dami mėgstamais prieskoniais ir
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IŠ JŪROS  GELMIŲ – KALMARAI
smar kiai maišydami. 

Tolimuosiuose Rytuose gyve-
nantys rusai turi savo būdą: stam-
biai su pjaustytus kalmarus sudeda į
stiklai nius, sluoksniuodami su svo-
gūnų žie dais ir morkų griežinėliais,
pa šlaksto juos aliejumi ir pagardina
druska ir pipirais. Tuomet stiklainį
uždaro ir įdeda į nelabai karštą orkai-
 tę. Gami na pusantros valandos. Tai
išties la bai skanu. Tik kartais stik-
lainiai sprogsta, todėl jei sugalvosite
išban dyti šį receptą, siūlyčiau nau-
doti ke taus (angl. cast iron) indą.

Prieš kelis šimtus metų japonai
iš portugalų nusižiūrėjo daržovių ke -
pimo įkaitintame aliejuje būdą ir
ištobulino jį iki tikrojo meno, kai ant
gaminamo produkto susidaro traški
plutelė, o vidus išlieka švelnus. Toks
gaminimo būdas idealiai tinka kal-
marams. Jie supjaustomi žiedais,
iš pradžių apvoliojami pasūdytme
krakmole, tuomet pa mirkomi labai
šaltame kiaušinio pla kinyje, galiau-
siai – vėl krakmole ir aluje. Apvolioti
žiedai kepami gruz dintuvėje, įkaitin-
toje iki 350 F temperatūros.

Kaip išvengti nemalonaus
kvapo?

Gaminant kalmarus gali kilti
vie  na problema. Jeigu troškinate ne -
jaunus, tai yra stambius kalmarus,
patiekalas gali turėti amoniako kva -
pą. Tačiau to galima išvengti.

Pirmasis būdas – pirkti smulkius
kalmarus. Stipraus kvapo jie niekuo -
met neturi, būna skanesni, o ir paga -
minami greičiau, net jeigu ir susi -
ruošite juos troškinti.

Antras būdas – stambius kalma -
rus, ypač šaldytus, prieš gaminant
rei kia užpilti šaltu vandeniu ir pa -
laikyti nors valandą. Dar geriau –
dvi. Štai ir viskas, jokio kvapo. Troš -
kinkite nors savaitę.

Kalmarų salotos su krabų
lazdelėmis

Reikės: 2 bulvių, 2 kiaušinių, 2
skardinių konservuotų kalmarų, 1 sv
krevečių, pakelio krabų lazdelių, švie -

žio agurko, druskos, pipirų, majo -
nezo, raudonosios paprikos.

Bulves, kiaušinius ir krevetes iš -
virkite. Krevetes išlukštenkite. Jeigu
naudosite stambias, perpjaukite per-
pus. Bulves, kiaušinius, kalmarus,
kra bų lazdeles ir agurką supjausty -
kite smulkiais kubeliais. Viską su -
mai   šykite (atidėkite dalį krevečių
papuoši mui), pagal skonį pagar din -
kite druska ir pipirais. Sumaišykite
su majonezu. Puoškite krevetėmis ir
raudonosiomis paprikomis.

Mišrainė su kalmarais

Reikės: 5 kalmarų (apie 1 sv), 2
virtų bulvių, 5 marinuotų agurkų, 2
kiaušinių, puodelio fermentinio sū rio,
pusės ryšelio petražolių, svogū no,
druskos, maltų juodųjų pipirų, ma-
jonezo.

Kalmarus virkite pasūdytame
van denyje apie 4 min. Ištraukę pa -
mer kite į šaltą vandenį, kad greitai
atšaltų. Bulves, agurkus, kiaušinius
ir svogūnus supjaustykite kubeliais,
ten pat suberkite šiaudeliais sup-
jaustytus kalmarus, susmulkintas
petražoles ir tarkuotą sūrį, pagar din -
dami druska, pipirais ir majo nezu.

Su bulvėmis kepti kalmarai

Reikės: 1 sv kalmarų, 1 sv bulvių,
2 svogūnų, majonezo, sūrio.

Kalmarus supjaustykite ku be -
 liais, sumaišykite su apkeptais svo -
gūnais ir majonezu. Iškeptas bulves
iš dėliokite keptuvėje, ant viršaus su -
dė kite kalmarus, pabarstykite sūriu
ir 20 min. kepkite orkaitėje, kol apsi-
trauks auksinio atspalvio plutele.

Kepti kalmarai

Reikės: 3 puodelių aliejaus, 1/4
puodelio miltų, šaukštelio druskos,
šaukštelio džiovintų čiobrelių, 1/2
šaukš telio juodųjų pipirų, 12 nuvaly tų
ir supjaustytų žiedeliais kalma rų, cit-
rinos.

Gilioje keptuvėje įkaitinkite alie -
jų. Vidutinio dydžio dubenyje sumai -
šykite miltus, druską, čiobrelius ir

juo duosius pipirus. Gerai išvoliokite
kalmarų žiedus šiame mišinyje.
Dėkite kalmarus į įkaitintą aliejų 2–3
minutėms arba kol švelniai paru-
duos. Neperkepkite. Nuvarvin ki te
aliejaus perteklių. Patiekite su citri-
nos skiltelėmis.

Kalmarai tešloje

Reikės: 2 didelių kalmarų, puo -
delio miltų, puodelio vandens, 2 kiau -
šinių baltymų, 1/2 šaukšto aliejaus, 3
šaukštų sojos padažo, aliejaus kepi -
mui.

Kalmarus nuplaukite, nulupkite
odą (įdėję į verdantį pasūdytą vande -
nį ir pavirę ne ilgiau kaip 3 min.) ir
supjaustykite žiedais. Iš vandens,
mil  tų, baltymų, sojos padažo, aliejaus
užmaišykite tešlą ir 10 min. palai ky -
kite šaldytuve. Kuo labiau skirsis teš-
los ir aliejaus gruzdintuvėje tempe -
ratūros, tuo puresnė bus tešla. Kal -
maro žiedus merkite į tešlą ir ap -
skruzdinkite gruzdintuvėje iš abiejų
pusių, kol taps auksinio atspalvio.
Kep tuvėje kalmarus kepkite 2–3 mi-
nutes, kol gražiai apskrus, bet ne per
ilgai, kad netaptų kieti.

Bus daugiau.

Parengta pagal knygą 
,,Sveikata iš jūros gelmių”

Pernai, minint Lietuvos laivinin -
kystės 90-ąsias metines, kelionę per
šalį pradėjo paroda „Pirmosios
Lietu vos burės’’, jau pabuvojusi Klai-
pė doje, Jurbarke, Kaune, Vilniuje,
Ma ri jampolėje. Parodos rodiniai
pasakoja apie šalies laivininkystės
pradžią, pirmuosius burlaivius „Jū-
ratė’’, „Kas  tytis’’ ir „Budys’’.  

Pirmosios šių laivų burės sim-
bolizuoja valstybės, tautos ir jūros
jungtį. Jų pavadinimai atsirado iš
lietuvių mitologijos, taip pat rašytojo
Vydūno vaizduotės. Praėjus metams
po Nepriklausomos Lietuvos paskel-
bimo, 1919 m. vasario 1 dieną Kaune
įsikūrė laivininkystės ,,Lietuvos gar-
laivių bendrovė’’ (LGB), kuri siekė
savo laivais aptarnauti Nemuno ir
Kuršių marių pakrantes, Baltijos ir
Šiaurės jūros krantus, pasiekti toli -

mąją Ameriką. 
Valdyboje ir tarp dalininkų buvo

ne vienas žymus visuomenininkas:
Martynas Yčas, Saliamonas Banaitis,
Jonas Šliūpas, Voldemaras Čarnec-
kis ir kiti. Bendrovės veikloje dalyva-
vo ir kapitonas Liudvikas Stulpinas.
Pra dėjusi sėkmingą veiklą upių
laivinin kystėje, bendrovė Vokietijos
Kylio uoste prie Baltijos jūros
,,Fried. Krupp A.G. Germaniawerft’’
statykloje užsakė kelis jūrų laivus.

Motoriniai burlaiviai ,,Jūratė’’ ir
,,Kastytis’’ 1921 m. kovą atplaukė į
Klaipėdą. Jie – pirmieji su lietuviška
trispalve į jūrą išplaukę laivai. Dvi -
stiebius laivus bendrovė  priregistra-
vo prie Nemuno įsikūrusiame Jur -
bar ke, nes Lietuva tada Klaipėdos
uos to neturėjo. Jurbarkas tapo pir-
muoju Lietuvos jūrų uostu, nors tie
laivai ten niekada neatplaukė. 

Nukelta į 14 psl.

Šalies laivininkystės istorija – parodoje ,,Pirmosios Lietuvos burės’’

Paroda pasakoja apie Lietuvos laivininkystės pradžią. Burlaivio ,,Jūratė” maketas.

ALGIS VAŠKEVIČIUS
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Teheranas (BNS) – Irano naftos
ministerija paneigė pranešimus apie
tai, kad šalis nutraukė naftos eks-
portą į šešias Europos Sąjungos šalis,
skelbia laikraštis ,,Jerusalem Post”.
Pasak ministerijos atstovo, tokį
sprendimą būtų paskelbusi Naciona-
linio saugumo aukščiausioji taryba.

Kiek anksčiau Irano valstybinė
televizija ,,PressTV” pranešė, esą Ira-
nas nustojo tiekti naftą į Prancūziją,
Nyderlandus, Italiją, Ispaniją, Portu-
galiją ir Graikiją. Toks sprendimas,
anot ,,PressTV”, buvo paskelbtas per
Irano užsienio reikalų ministerijos
vadovybės susitikimą su diplomatais
iš šių šalių.

Vienas iš diplomatų, dalyvavu-
sių susitikime, pareiškė, kad klausi-
mas dėl naftos tiekimo Europai per

šias derybas apskritai nebuvo kelia-
mas. Europa nutrauks naftos pirki-
mą Irane nuo 2012 m. antrojo pusme-
čio. Tuo tarpu oficialūs Irano atsto-
vai skelbė esantys pasirengę sustab-
dyti eksportą nedelsdami.

Į ES šalis patenka apie 20 proc.
visos Irano eksportuojamos naftos.
Nutraukęs tiekimą į šias šalis Iranas
priverstas ieškoti kitų partnerių, pir-
miausia – Azijoje. Europiečiai savo
ruožtu bus priversti pirkti naftą Sau-
do Arabijoje, kuri pažadėjo aprūpinti
rinką pritrūkus žaliavos. 2012 m.
sausį Irano naftos importas į Indiją
išaugo 37 proc., palyginus su tuo pa-
čiu ankstesnių metų mėnesiu. JAV ir
ES įvedė prieš Iraną apribojimus,
nes įtaria, kad Iranas kuria branduo-
lį ginklą.

Rasti J. Basanavičiaus asmens dokumentai Maskva (BNS) – Policija vasario
14 d. Maskvoje sulaikė apie 20 žmo-
nių, protestavusių prieš premjerą
Vladimir Putin ir jo valdymą. Pro-
testo akcija buvo surengta prie Cent-
rinės rinkimų komisijos (CRK) būs-
tinės. Akcijos dalyviai laikė plakatą
su užrašu ,,Šalin diktatūrą” ir skan-
davo: ,,Rusija be Putino”.

V. Putin, ketinantis grįžti į Krem-
lių po kovo 4 d. įvyksiančių preziden-
to rinkimų, susiduria su vis didesniu

pasipriešinimu po to, kai jo vadovau-
jama ,,Vieningosios Rusijos” partija
laimėjo gruodį surengtus Parlamen-
to rinkimus, kurių rezultatus opozi-
cija laiko suklastotais. Po Valstybės
Dūmos rinkimų prieš balsavimo re-
zultatų klastojimą Maskvos ir kitų
Rusijos miestų gatvėse protestavo
tūkstančiai žmonių. Jie taip pat rei-
kalavo atleisti iš pareigų CRK pirmi-
ninką Vladimir Čiurov.

Washington, DC (BNS) – Likus
devyniems mėnesiams iki JAV prezi-
dento rinkimų balso teisę turinčių
rinkėjų sąrašuose apstu klaidų. Ne-
priklausomos organizacijos ,,Pew
Center” duomenimis, rinkėjų sąra-
šuose šiuo metu nėra 51 mln. ameri-
kiečių. Tuo tarpu į juos vis dar
įtraukta daugiau kaip 1,8 mln. asme-
nų, kurie jau yra mirę.

Kas aštuntas įrašas rinkėjų sąra-
šuose yra klaidingas, teigia ,,Pew
Center” darbuotojai. 2,7 mln. rinkėjų
registruoti mažiausiai dviejose skir-

tingose valstijose. Iš dalies klaidų at-
sirado todėl, kad, gyventojams kraus-
tantis į kitą vietą, sąrašai pastarai-
siais metais nebuvo atnaujinti.

Lapkritį JAV bus renkamas nau-
jas prezidentas. Dar vienos kadenci-
jos sieks dabartinis šalies vadovas
demokratas Barack Obama. Kas at-
stovaus respublikonams, kol kas ne-
aišku. Pirmaujančiu iki šiol buvo lai-
komas Mitt Romney, tačiau apklau-
sose šiuo metu tvirtą vietą užima ir
jo priešininkas Rick Santorum. 

Į rinkėjų sąrašus įtraukta 1,8 mln.
mirusių amerikiečių

EŽTT nagrinėja L. Stankūnaitės 
pareiškimą prieš Lietuvą 

Policija sulaikė apie 20 protestavusiųjų 
prieš V. Putin ir jo valdymą

Skirtos premijos kultūros ir meno atstovams

Miunchenas (ELTA) – Vilniaus
,,Lietuvos ryto” vidurio puolėjas Jo-
nas Valančiūnas užėmė pirmą vietą
Tarptautinės krepšinio federacijos
Europos padalinio (FIBA Europe)
rengiamuose geriausio Europos jau-
nojo (iki 20 metų) krepšininko rinki-
muose. 19-metis 210 cm ūgio krepši-
ninkas buvo pirmas krepšinio žino-
vų apklausoje ir užėmė antrą vietą
aistruolių balsavime. Lietuvis nusi-
leido tik gruzinui Tornike Šengelija.

J. Valančiūno vedama Lietuvos
jaunimo (iki 19 metų) rinktinė per-
nai tapo pasaulio čempione, o jauna-
sis mūsų šalies krepšininkas išrink-
tas naudingiausiu planetos pirmeny-
bių žaidėju. J. Valančiūnas per rung-
tynes pelnydavo vidutiniškai po 23
taškus ir atkovodavo po 13,9 kamuo-
lio. Finalo rungtynėse su Serbijos ko-
manda Lietuvos jaunimo rinktinės
kapitonas surinko 36 taškus, po krep-
šiais sugriebė 8 kamuolius, atliko 3

rezultatyvius perdavimus ir sustab-
dė 3 metimus. Antrą vietą geriausio
2011 m. jaunojo krepšininko rinki-
muose užėmė Ispanijai atstovaujan-
tis juodkalnietis Nikola Mirotič,
trečią – turkas Enes Kanter.

Iranas paneigė pranešimus apie naftos
tiekimo Europai nutraukimą

Vilnius (BNS) – Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas (EŽTT) Stras-
būre ėmėsi nagrinėti Laimutės Stan-
kūnaitės pareiškimą prieš Lietuvą.
Teismas šioje byloje spręs, ar dėl to,
kad Lietuvos institucijos nustatė L.
Stankūnaitės dukrai laikinąją globą,
buvo apribota moters teisė į šeimos
gyvenimo gerbimą, o jeigu buvo, ar
toks ribojimas atitiko įstatymus ir
buvo būtinas.

Taip pat teismas vertins, ar ne-
buvo pažeista Europos žmogaus tei-
sių konvencija, nes pareiškėjai nebu-

vo grąžinta jos dukra. EŽTT taip pat
spręs, ar nagrinėjant civilinę bylą dėl
L. Stankūnaitės teisių, nebuvo pa-
žeista teisė į teisingą bylos nagrinė-
jimą. Teismas taip pat atkreipė dė-
mesį, kad Kėdainių rajono apylinkės
teismo sprendimas grąžinti dukterį
pareiškėjai dar neįvykdytas, o teis-
mo praktikoje ,,bylos nagrinėjimas”
apima ir sprendimų vykdymą.

Lietuvos Vyriausybės prašoma
iki šių metų gegužės mėnesio pabai-
gos pateikti savo nuomonę dėl bylos
priimtinumo ir esmės.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos cent-
riniame valstybės archyve rasti uni-
kalūs archyvai – tautos patriarcho
Jono Basanavičiaus asmens tapaty-
bės dokumentai. Tarp jų – paties J.
Basanavičiaus ranka rašyti prašy-
mai išduoti liudijimus, pildytos an-
ketos ar surašytas gimimo liudiji-
mas. 

Vieną šių dokumentų atsitikti-
nai rado režisierius Vytautas Dama-
ševičius. „Einu aš paraidžiui, žiūriu:
Jan Basanovič. Tai yra archyvo me-
džiaga, bet niekas jos kaip sensacijos
nepriima. Nežinau, aš tokios nuot-
raukos kaip vokiškam pase nesu ma-
tęs anksčiau, tas tradicines esu ma-
tęs. Yra autografai Basanavičiaus, jo
ranka rašyta. Jis vienas iš nedauge-
lio užsirašęs lietuviu”, – sako V. Da-
maševičius.

„Yra gimimo liudijimas, jo ranka

rašyta autobiografija, pasai – carinės
Rusijos ir vokiškas, įvairios anketos,
prašymai išvykti. Jis nurodo, kad
yra lietuvių tautybės, nors pavardė
rašoma lenkiška transkripcija, ko-
kias moka kalbas. J. Basanavičius
buvo poliglotas. Yra išlikusių keletas
nuotraukų. Jos gana unikalios, kai
kurios niekur nematytos. Simbolika,
kad pirmąją užuominą apie doku-
mentus, kad jie yra, nurodė V. Dama-
ševičius. Dabartinėje Damaševičiaus
gatvėje Vilniuje ir gyveno J. Basana-
vičius”, – pasakoja Dalius Žižys, Lie-
tuvos centrinio valstybės archyvo di-
rektorius.

Simboliška ir tai, kad daktaras J.
Basanavičius mirė vasario 16-ąją,
1927 m. Lietuvai minint devintąsias
nepriklausomybės metines. Tautos
patriarchas atgulė Rasų kapinėse Vil-
niuje, okupuotame Lenkijos.

Jonas Valančiūnas.        Diena.lt nuotr.

sPorTas

Vilnius (ELTA) – Už nuopelnus
Lietuvos kultūrai ir menui Vyriau-
sybė paskyrė 12 kultūros ir meno pre-
mijų. Kultūros ir meno premijos skir-
tos fotožurnalistui, kraštotyrininkui
Bernardui Aleknavičiui, žurnalistei
Nijolei Angelei Baužytei, keramikos
dailininkui Rytui Jakimavičiui, ver-
tėjui Laimantui Jonušiui, poetui Ro-
bertui Keturakiui, aktoriui ir reži-
sieriui Albinui Kėleriui, dailininkui
Galiui Kličiui, grafikei Elvyrai Kata-

linai Kriaučiūnaitei, kino režisieriui
Gyčiui Lukšui, kultūros tyrėjui Vy-
tautui Rubavičiui, teatro ir kino ak-
toriui Antanui Šurnai ir Kauno sty-
ginių kvartetui. Laureatus atrinko ir
ministrų kabinetui pristatė muziko-
logo Jono Bruverio vadovaujama ko-
misija. Premijos dydis – 44,200 litų.
Menininkų kūrinius vertina Meno
premijų komisija. Kasmet skiriama
ne daugiau kaip 12 premijų.

Vilnius (ELTA) – Šventinę Vasario 16-ąją Vilniaus paveikslų galerijoje (Chod-
kevičių rūmai) duris atvėrė didžiulė tarptautinė paroda, skirta didikų Sapiegų gi-
minei ir pavadinta pagal jų herbą ,,Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – perga-
lės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai”. Vieną garsiau-
sių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų giminių – kunigaikščių Sapie-
gų dinastiją atskleidžiančioje parodoje bus proga pamatyti per 330 rodinių, tarp
jų – ir labai vertingų gobelenų, tapybos ir auksakalystės dirbinių, knygų, doku-
mentų, taip pat visą garsiąją 72 Sapiegų giminės portretų kolekciją, atgabentą iš
Krokuvos Vavelio muziejaus.                                                          ELTA nuotr.



112012�vASARIO�16,�KETvIRTADIENISDRAUGAS

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

versLo NaUjieNos

L I E T U V A PA S A U L I S

Praėjusiais metais svarsčiusi ga-
limybę išstoti iš Jungtinių Tautų Pa-
saulio turizmo organizacijos (PTO),
dabar Lietuva numato stiprinti bend-
radarbiavimą su šia organizacija ir
ketina skirti nuolatinę atstovę.  Lie-
tuvos nuolatine atstove prie PTO tu-
rėtų tapti mūsų šalies ambasadorė Is-
panijoje Audra Plepytė-Jara. Nuola-
tinio atstovo paskyrimas turėtų su-
aktyvinti bendradarbiavimą su šia
organizacija. Pernai ketinimai išsto-
ti iš šios organizacijos buvo grįsti
tuo, kad dalyvavimas joje neva šaliai
yra finansiškai nenaudingas.  Lietu-
va PTO nare tapo 2003 m. – pirmoji iš
Baltijos šalių. PTO tikslas – plėtoti
turizmą kaip svarbią priemonę, ska-
tinant tarptautinę taiką ir suprati-
mą, ekonominę plėtrą ir tarptautinę
prekybą.

***
Klaipėda sulaukė netikėtos ži-

nios iš JAV – su uostamiesčiu nori
bendradarbiauti New Orlean mies-
tas. Jis taptų 21 miestu, su kuriuo
uostamiestis draugautų. Šią žinią
parvežė neseniai JAV lankęsi Susi-
siekimo ministerijos ir Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcijos at-
stovai. Ją patvirtino ir laišką atsiun-
tęs Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis. Ambasadorius
pranešė, kad gegužės 3–4 d. New Or-
lean vyks Pasaulio kultūros ir eko-
nomikos forumas, kurio tikslas – iš-
ryškinant kultūros galimybes prisi-
dėti prie miesto ekonomikos kūrimo.
Louisiana valstija, kurioje yra New
Orlean, yra sėkmingas tokios sinte-
zės pavyzdys, nes net 12 proc. bendro-
jo vidaus produkto sukuriama per
kultūrą. Šiame forume pakviestas
dalyvauti ir Klaipėdos meras. 

***
Artimiausiu metu Kaune bus

pradėti įgyvendinti du užsienio in-
vesticijų projektai, kuriuos pritrau-
kė Ūkio ministerija ir jos kontroliuo-
jama viešoji įstaiga „Investuok Lietu-
voje”: Jungtinės Karalystės bendrovė
„Call Credit” Kaune steigs IT paslau-
gų centrą, o Liuksemburge įsikūrusi
„Dematic Group” plės šiame mieste
jau veikiančią savo antrinę bendrovę

„Dematic Kaunas”. Bendra šių pro-
jektų vertė viršija 66 mln. litų, juos
įgyvendinant numatyta sukurti ne
mažiau kaip 219 naujų darbo vietų.
Be to, pernai apie planus Kaune
steigti lėktuvų techninės priežiūros
bazę paskelbė Airijos oro transporto
įmonė „Ryanair”, projekto vertė –
14,7 mln. litų, o naujojoje „Ryanair”
bazėje bus įdarbinta ne mažiau kaip
60 darbuotojų. 

***
Kaliningrado srityje veikianti

naftos susivienijimo ,,Lukoil” antri-
nė įmonė derasi su dujų susivieni-
jimu ,,Gazprom”, kad galėtų išsinuo-
moti dabar statomą plaukiojančią
gręžimo platformą naujoms naftos
paieškoms Baltijos jūros šelfe. Gręži-
mo platforma ,,Arktičeskaja” dabar
statoma Murmanske Rusijos šiaurė-
je.  Šiemet bus baigti bandomieji grę-
žiniai telkinyje D-41. Tikimasi, kad
D-41 gali būti tiek naftos atsargų,
kiek jų turi telkinys D-6. Jei spėjimai
pasitvirtins, jau 2014–2015 m. bend-
rovė tikisi tame telkinyje išgauti apie
1,5 mln. tonų naftos per metus. Telki-
nys D-6 šalia Kuršių nerijos ir prie
pat valstybinės sienos su Lietuva
pradėtas naudoti 2004 m.

***
Sudaryta darbo grupė, kuri nag-

rinės jaunimo nedarbo problemas ir
parengs pasiūlymus dėl jaunimo ne-
darbo mažinimo ir Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšų naudoji-
mo jaunimo nedarbo problemoms
spręsti, įskaitant paramą smulkioms
ir vidutinėms įmonėms. Prezidentei
Daliai Grybauskaitei sukritikavus
Vyriausybę dėl neveiklumo jaunimo
nedarbui spręsti, A. Kubilius sakė
manąs, kad jaunimo nedarbas mažės
tada, kai mažės ir bendras šalies ne-
darbo rodiklis. Statistikos duomeni-
mis, Lietuvoje 2008 m. apie 142,000
jaunų žmonių turėjo darbą, o 2011 m.
buvo įdarbinta tik 93,000 jaunuolių.
Per trejus metus jaunimo nedarbas
padidėjo nuo 13 iki 31,1 proc. Darbo
neteko 49,000 jaunuolių – tai yra be-
veik trečdalis iki tol dirbusio jauni-
mo. Jaunimo nedarbas Lietuvoje vir-
šija ES vidurkį, kuris sudaro 21 proc.

Londonas (URM info) – Ambasada Londone ir Lietuvos komercijos rūmai
Jungtinėje Karalystėje (JK) pradėjo seminarų ciklą „Pradėk savo verslą. Prisidėk
prie lietuviško eksporto plėtros”, kuriuo šioje šalyje gyvenantys tautiečiai supažin-
dinami su verslo steigimo ir plėtojimo klausimais, sudaromos sąlygos įmonių iš
Lietuvos atstovų susitikimams su JK dirbančiais ir studijuojančiais lietuviais. Vasa-
rio 13 d. Lietuvos ambasadoje Londone vyko pirmasis seminaras „Kaip pradėti
verslą. Ir kodėl”, į kurį susirinko per 150 aktyvių lietuvių, gyvenančių ir dirbančių
JK. Lietuvos ambasadorius JK Oskaras Jusys pabrėžė lietuvių aktyvumą, kuris pa-
rodo tokio renginio reikalingumą. Daugiau informacijos apie renginį galima rasti
interneto svetainėse www.lithuanianchamber.co.uk ir www.uk.mfa     URM nuotr.

Jungtinių Valstijų prezidentas
Barack Obama pristatė kitų metų
biudžeto planą, kuriame siūlo didinti
mokesčius turtingiesiems. Siūloma-
me biudžete numatomi dideli infra-
struktūros projektai, padėsiantys su-
kurti naujų darbo vietų, tačiau dideli
deficito apkarpymai atidedami, kol
ekonomikos būklė sustiprės. Kaip ir
buvo tikėtasi, respublikonai biudžeto
planą sutiko priešiškai. Anot jų, jis
nesumažins deficito. Biudžeto plane
numatoma panaikinant mokesčių
spragas naftos, dujų ir akmens ang-
lių bendrovėms per 10 metų gauti 41
mlrd. JAV dol., taikant mokesčius fi-
nansinėms institucijoms per 10 metų
surinkti 61 mlrd. JAV dol., sumažinus
pašto tarnybai skiriamas lėšas per 11
metų sutaupyti 25 mlrd. JAV dol.,
sveikatos priežiūrai skiriamas išlai-
das sumažinti 364 mlrd. JAV dol. ir į
infrastruktūros projektus investuoti
476 mlrd. JAV dol.

***
JAV federalinė valdžia susitarė

su kai kuriais didžiausiais šalies
bankais dėl žalos atlyginimo nuken-
tėjusiesiems per 2008 metų paskolų
krizę išmokėjimo. Bankai ,,Citi-
group”, ,,Bank of  America”, ,,Wells
Fargo”, ,,JP Morgan Chase” ir ,,Ally
Financial” iš viso gaus 25 mlrd. JAV
dol. iš New York ir California valstijų
valdžios. Manoma, kad didžioji su-
mos dalis bus skirta nukentėjusiems
per 2008–2009 m. krizę paskolų gavė-
jams, daugelis kurių negalėdami su-
grąžinti skolos prarado būstą.

***
Kinijos premjeras Wen Jiabao

pažadėjo padėti Europai įveikti skolų
krizę. Apie tai jis pareiškė per dery-
bas su Europos Sąjungos vadovais
Beijing. Derybų dalyviai nepatiksli-
no, kokia galėtų būti Kinijos parama.
Tikėtina, kad Kinijos tarptautinės at-
sargos, viršijančios 3 trln. JAV dol.,
bus iš dalies panaudotos papildant
Europos stabilizacinį fondą. ES va-
dovybė pažadėjo paspartinti Kinijos,
kaip šalies su rinkos ekonomika, pri-
pažinimą, dėl to išsiplėstų Kinijos ga-
limybės prekyboje ir investicinėje
veikloje Europoje. Šiuo metu preky-
bai su Kinija ES šalyse galioja tam
tikri apribojimai.

,,Anonymous” judėjimui pri-
klausantys programišiai teigia įsi-
laužę į ašarines dujas gaminančios
JAV bendrovės tinklalapį. Pasak jų,
šios bendrovės produktai buvo nau-
dojami prieš protestuotojus Egipte ir
kitose šalyse. Internete paskelbtame
pareiškime programišiai teigia, kad
bendrovė ,,Combined Systems” pel-
nosi iš karo ir viso pasaulio kariuo-
menėms bei policininkams pardavinė-
ja cheminius ginklus. Programišiai
tvirtina, kad pavogė ir informaciją apie
bendrovės klientus bei  darbuotojus.

***
Atėnuose gaisrininkai gesino ru-

senančius pastatus, darbininkai gat-
vėse šlavė ir rinko nuodėgulius bei
nuolaužas. Tokie buvo smurtiniu vir-
tusio protesto prieš naujas taupymo
priemones padariniai. Sudegė ma-
žiausiai 45 pastatai, nemažai parduo-
tuvių ir kavinių buvo nuniokotos ir
apvogtos. Riaušių metu buvo sužeista
daugiau nei 120 žmonių. Siautėjama
buvo ne tik Atėnuose, bet ir kituose
šalies miestuose. 

***

JAV lėktuvų gamintoja ,,Boeing”
pasirašė sutartį dėl didžiausio savo
istorijoje komercinių lėktuvų užsa-
kymo su Indonezijos bendrove ,,Lion
Air”, sandorio vertė – 22,4 mlrd. JAV
dol. ,,Boeing” pranešė, kad didžiau-
sia pagal keleivių skaičių Indonezijos
oro bendrovės ,,Lion Air” užsakė pa-
gaminti 230 lėktuvų. 

***
Suomijos nardytojai pranešė Bal-

tijos jūroje prie Alando salų aptikę
nuskendusį laivą su vertingu 100 me-
tų senumo konjako kroviniu. Laivy-
bos dokumentai teigia, kad švedų lai-
vas ,,Kyros”, kurį 1917 m. nuskandi-
no vokiečių povandeninis laivas, gabe-
no 15 dėžių likerio ir 50 dėžių konjako.
Laivas yra 80 m gylyje, nardytojai prie
jo gali išbūti ne daugiau kaip 15 min. 

Čikaga (,,Draugo” info) – Vasario 10–19 d. Čikagoje, McCormick Place (Lake
Shore Drive at 23rd St., Chicago, IL 60616) vyksta  2012 m. automobilių paroda,
kurioje daug vietos skiriama JAV gamintojų naujienoms. Nuo 1901 m. rengiama
Čikagos automobilių paroda yra seniausia ir didžiausia Amerikoje, kasmet pri-
traukianti per milijoną lankytojų. Joje naujausius automobilius pristato beveik visi
žinomiausi pasaulio automobilių gamintojai.              Loretos Timukienės nuotr.
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Bendradarbiaudama su Lietuvos
vaikų fondu (Laisvės pr. 125, Vilnius,
direktorė Romualda Navikaitė) „Sau-
lutė” vykdo konkretaus vaiko rėmi-
mo programą (metinė auka – 360
dol.). Per patikimus atstovus, kaip
antai, Vitaliją Mik  lyčienę, Sigitą Li-
povienę, Anice tą Žiauberienę, Liną
Mockuvienę, „Saulutės” spindulėliai
padeda šei moms išgyventi jas užklu-
pusią nelai mę. Įdomu, kad Gražina
Landsber gienė visuomet asmeniškai
padėkoja už paramą jos pasiūlytiems
studentams.

Aukas „Saulutė” renka dalyvau-
da ma mugėse, ruošdama kultūrines
programas, žada atnaujinti „Atviro
žodžio” forumo paskaitas. „Saulutė”
dėkoja padedančioms mugėse, kalė-
di nei mugei kepančioms grybukus ir
pyragaičius: Vidai Maleiškienei ir
Adelei Lietuvninkienei, už „Šakočio

tortą” – Baniutei Kronienei. Už vėri -
nė lius dėkoja Daivai Siliūnaitei, už
mar gučius – Onutei Šulaitienei ir
Valentinai Gudienei, už megztus šali -
kus ir kepuraites – Zitai Dapkienei ir
Emai Žiobrienei. Ačiū dr. Rasai ir dr.
Patrick McCarthy bei Dainai ir dr.
Do natui Siliūnams už surengtą va -
karonę Čikagos Aqua dangoraižyje,
ačiū Tadui Biručiui už muziką va -
karo metu. Ačiū Majai (6 m.) ir
Daniui (5 m.) Verachtert už surink-
tus 100 dol., pardavinėjant limonadą
kai mynams ir praeiviams. Ačiū
tėvui Antanui Saulaičiui, SJ, kad Pal.
J. Matu laičio misijos prieangyje lei-

džia rinkti aukas. Ačiū Laimai
Apanavičienei už renginių plakatus.
Ačiū laik raš čiams „Draugas”, „Ame-
rikos lietuvis” bei „Čikagos aidas” už
pagalbą!

* * *
2011 m. „Saulutė” visuomenę pa -

kvietė į pianisto Petro Geniušo kon-
certą, Lietuvos prezidento Antano
Stulginskio minėjimą, kapelos „So -
džius” koncertą ir M. K. Čiurlionio
mi nėjimą. Surinktus pinigus „Saulu -
tė” išdalina vargstantiems. Ačiū re -
miantiems konkrečius vaikus, ačiū
už gausias aukas studentams, ačiū už
netikslines aukas, kurias „Saulutė”
gali paskirstyti savo nuožiūra! Ačiū
prisimenantiems „Saulutę” šeimos
švenčių ar mirties proga bei paliki -
muose.

* * *
Per „Saulutę” į Lietuvą 1994 m.

iškeliavo 35,000 dol., o po to vis apie
100,000 dol., pvz. 2007 m. – 149,000 dol.,
2008 m. – 210,000 dol., 2009 m. – 110,000
dol., 2010 m. – 130,000 dol., 2011 m. –
114,000 dol. 2012 m. sausio pradžioje
jau iškeliavo 17,770 dol. 

„Saulutės” valdybą sudaro:
pirm. Indrė Tijūnėlienė, vicepirm.
Ramin ta Marchertienė, ižd. dr. Ra-
munė Rač kauskienė, sekretorės Lai-
ma Brau ne ir Birutė Nalienė, atsto-
vės Florida valstijoje – Birutė Koži-
cienė ir Dalė Gotceitienė, JAV Ryti-
nio pak raščio atstovai – Bob Duda ir
Ginger Houghton; tinklalapio (sun-
lightorphanaid.org) vedėja buvo Ma-
rytė Čer niūtė, o dabar Elena Ablin-
gytė, teisinis patarėjas – Saulius
Kuprys.

* * *
Našlaitė studentė, globojanti

savo dvi sesutes, padėkos laiške rašo:
„Esa me visiškai vienos, tačiau visa-
da jau čiame, kad Jūs esate kažkur
šalia... Rūpinatės mumis lyg Mama,
kurios netekome. Ačiū, kad niekada
mūsų nepalikote, ir visada mes trys
jautė me jūsų paramą ir pagalbą. Tik
Jūsų dėka mūsų kuklus būstas per
šias šventes kvepėjo pyragu...”

Ši ir kitos padėkos priklauso vi -
siems, kurie padeda „Saulutei” padė -
ti kitiems. „Saulutė” dėkoja už palai -
kymą ir kviečia į pianistės Alek -
sandros Žvirblytės ir smuikininkės
Lindos Veleckytės koncertą ba lan -
džio 29 d. 12:30 val. p. p. Lietuvių Dai -
lės muziejuje, Lemont, IL.

Indrė Tijūnėlienė – „Saulutės”
valdybos pirmininkė. 

Kol ratai rieda, arba dėkojame už gerumą

Kaip viesulas prašvilpė dar vie -
ne ri metai, ir 2013 m. kovo
mėnesį Lietuvos vaikų globos

būrelis „Sau lutė” švęs savo 20-ąjį
gimtadienį! Savano rių būrelis, įsikū-
ręs kaip Pasaulio Lie tuvių Bendruo-
menės (PLB) komi tetas, savarankiš-
ku tapo 2007 metais. 

Ne kartą buvo svarstyta galimy-
bė baigti veiklą – juk šiandien Lie-
tuvoje materialinė padėtis toli gražu
ne tokia, ko kia buvo, kai išaušo
Nepriklau so mybė. Ir nors parduotu-
vės visko pilnos, išskyrus tuos, kurie
staiga tapo milijonie riais, daugelio
kišenėse vis dar švilpia vėjas. Tad vis
ir nusprendžia me: kol ratai rieda, kol
Lietuvoje yra į vargą patekusių ir kol
dar at si randa savo duonos kąsniu
pasidalijančių geraširdžių aukotojų,
verta tą vežimą toliau traukti.

Ant senų laurų nesėdėsi, bet ne -
ga li neprisiminti, kiek gero Lietuvai
padarė per Nijolę Kašubienę ir Ra -
min tą Marchertienę užmegzta pažin-
tis su St. Charles miestelio St. Pat-
rick’s parapijos sesele Dorothy Demp-
sey ir jos parapijiečiais. Daug metų
jie rėmė ke lis Lietuvos vaikus, o
kiekvieno mė nesio trečią sekmadie-
nį į mokyklos salę suveždavo maišus,
pilnus daiktų, siųsti į Lietuvą.

R. Marchertienei vado vau jant,
įvairių kartų, įvairių bangų savano-
riai važiuodavo į ten ir kitas vietas
aukojamų daiktų surinkti, pervežti į
Pasaulio lietuvių centrą (PLC), rū-
šiuoti, pakuoti ir „Lithuanian Mer cy
Lift” parūpintais talpintuvais iš siųs-
ti į Lietuvą. O iš PLC rūsio kiek vieną
kartą apie 400 dėžių užnešti laiptais
iki talpintuvo. Tai irgi nebloga
mankšta! Dėkojame gera dariams tal-
kininkams, kurie padėdavo sukrauti
apie 2,000 siuntinių per metus. Nuo
2005 m. talpintuvais į Lie tuvą daiktų
jau nebesiunčiame, bet atskiroms
šeimoms, pasitaikius tik rai gerų
rūbų, batų ir žaislų, išsiun čiame
siuntinius per „Atlantic Ex press”.

Negalime užmiršti, su kokiu
atsi dėjimu darbo ėmėsi JAV aviacijo-
je tarnavęs Bob (t. y. Robert) Duda
(Lietuvoje jį vadina Bobu) ir jo drau-
gė anesteziologė Ginger Houghton.
Nuos tabu, kad iki šios dienos jų
entuziazmas nėra išblėsęs. Jie lanko
remiamus vaikus, vaikų namus ir vis
randa „Saulutei” rėmėjų. Jų dėka ne
viena Lietuvos ligoninė buvo aprū-
pinta me dikamentais, įranga. Jie
kvietė gydytojus stažuotis į JAV, per
juos JAV gydytojai vyko į Lietuvą
supažindinti atgimstančios Tėvynės
gydytojus su naujausia technologija.

Sužinojęs, kad kelios ligoninės
įvairiose JAV valstijose gali paaukoti
kraujo apytakos aparatus, Duda nu -
skrido į California, išsinuomojo
sunk vežimį ir, surinkęs įrangą, grįžo
į Hagdonville, MA. Iš ten ją išsiuntė
kardiochirurgams R. Benečiui ir A.
Dum čiui, dirbantiems Kauno univer-
sitetinėje ligoninėje.

Per Bob ir Ginger (Schenectady,
NY) jų apylinkių JAV skautai rengė
batų ir šiltų paltų rinkliavas Lietu -
vai. Jų dėka 2000 m. Karmėlavos oro
uoste nusileido C-130 lėktuvas su
109th Medical Squadron of  New York
Air National Guard dalyvauti iki to
laiko didžiausiose Lietuvos ir JAV
medikų pratybose su karo pajėgomis,
teikiant pirmosios pagalbos, inter-
vencinės medicinos bei savižudybės
prevencijos programos apmokymus,
Kauno įgulos Karininkų ramovėje

„Saulutės” pir mininkei už šią akciją
buvo šiltai dėkojama.

Per „Saulutę” anoniminis  mece-
natas įkūrė tris Dieviško Kryžiaus
fondus (Vilniui, Kaunui, Vilkaviš -
kiui), kiekvieno labui paaukodamas
po 55,000 dol. Iš DKF I kardinolas A.
J. Bačkis kasmet sulaukia apie 10,000
dol. labdarai.

„Saulutė” remia „Caritą” Kaune,
Vilniuje ir Alytuje. Be kitų aukų
Kau no „Caritui”, „Saulutė” nusiuntė
amerikietės 10,000 dol. auką pa remti
programą prieš prekybą žmo nė mis.
„Saulutė” yra pirkusi mokyklinius
autobusėlius, neįgaliesiems kėdes ir
ramentus, rėmusi vaikų maitinimą
mokyklose.

Marytės Černiūtės rūpesčiu bu -
vo remiami Visų Šventųjų parapiji -
niai vaikų namai, labdaros valgykla,
patalpos benamiams apsišvarinti.
Pagalbos susilaukė Motinos ir Vaiko
namai, ,,Vilties angelo” ir kiti dienos
centrai.

Per Aldoną Ješmantienę susipa -
žinome su Šilale, kur Ješmantienė re -
mia nemažą būrį studentų. Ona Ru-
šė nie nė, „Saulutei” mugėms verianti
karo lių vėrinėlius, praneša apie
remtinus žmones Anykščiuose. Onu-
tės Šulaitienės dė ka nepamirštame
klebono Vytauto Ka joko parapijinių
namų Alvite. Per Birutę Kožicienę
paramos sulaukė vaikai Kybartuose,
Dauguose, Marijampo lėje ir net už-
imtumo priemonių psi chiatrinė ligo-
ninė Vilniuje (Vasaros g. 4).

Taigi „Saulutės” laivelis dar
plau kia. 2011 metais per „Saulutę”
paramos susilaukė nemažai šeimų,
studentų, neįgaliųjų. Ne kartą neti-
kėtai atėjusi pagalba išgelbėjo nevil-
ties apimtą, į begalinę ne viltį puolusį
žmogų...

Praėjusiais metais „Saulutė” pri-
sidėjo prie rinkliavos Valentino Au-
dzevi čiaus rankų protezams, And-
riaus Ku lio reabilitacijai po automo-
bilio ne laimės. Paramos susilaukė
kun. Hermano Šulco „Jaunimo sody-
ba” Kretingoje. Antrieji vaikų globos
namai Vilniuje, Šv. Antano Paduvie-
čio parapijiniai namai Pamūšyje, Šv.
Onos parapiji niai namai Alvite, Sim-
no spec. vaikų namai, Alytaus kūdi-
kių namai, neįga  liųjų ,,Vilties” ugdy-
mo centras Vil niuje, Naujojo Daugė-
liškio vaikų na mai, Šiaulių apskri-
ties vaikų namai, Šiaulių neįgaliųjų
vaikų namai „Šal tinis”.

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Praėjusių metų pavasarį ,,Saulutės” valdybos narė Ramunė Račkauskienė su šeima
lankėsi vaikų namuose Lietuvoje, kur su anūku Benediktu išdalino atvežtas dovanas
vaikučiams. Benas Bieliauskas ir Ramunė Račkauskienė padeda vaikams išpakuoti
dovanas.                                                                                          Iš Bieliauskų šeimos archyvo.

Šiluvoje prie ,,Saulutės” pirkto mokyklinio autobusėlio (iš k.): Indrė Tijūnėlienė, ses. Do-
rothy Dempsey ir Raminta Marchertienė.                                   Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 4

Pats pašiurpęs vieną pranešimą
mačiau atvykęs į Madridą: ekrane
Lietuvos žemėlapis ir trumpas ko-
mentaras, kad prezidentas įsivėlęs į
neaiškius ryšius su rusų mafija, kuri
mūsų šalyje plauna pinigus. Negana
to, dar ir pranešama, kad R. Paksui
artimas asmuo par davinėja karinius
sraigtaspar nius šalims, kurioms
Jungtinės  Tau tos taiko ginklų em-
bargą. Negalėjau leistis į diskusijas
šia tema su įta kingais, nors jau ir
nevadovaujan čiais savo valstybėms,
klubo nariais. Pasistengiau „gesinti”
jų smalsumą – paaiškinau, kad dar
niekas neaišku ir aš pats neturiu tik-
slesnės informacijos. „Pagyvensim,
pamatysim”, – mė ginau filosofiškai
žvelgti į situaciją, ramindamas grei-
čiau save nei pašnekovus.

2003 metų lapkričio 5 diena,
Vilnius. R. Pakso skandalas plėtoja -
si, bet, atrodo, visas šiukšles mėgina-
ma sušluoti po kilimu. Jau dabar ma -
tyti, kad jo komanda mėgina nu-
kreipti visuomenės dėmesį nuo es-
mės. Ko gero greitai išgirsime, kad R.
Paksas – tautos didvyris, kurį nori
sunaikinti tamsos jėgos. Įtariu, kad
A. Bra zaus ko aplinka gali norėti tokį
su murkdytą prezidentą paversti savo
marionete ir išties jam pagalbos
ranką.

Tiesa, Seimo komisija jau pra dė -
jo darbą – turiu vilties, kad sąži nin -
gai atskleis tiesą. Aš tylėsiu iki gruo -
džio 1-osios, kai parlamentarai pa -
skelbs tyrimo išvadas. Aišku vie na:
Lietuvos žmonės turi teisę išgirs ti
visą tiesą.

2003 metų lapkričio 8 diena,
Vilnius. Žurnalas „Veidas” išspaus-
dino studiją apie R. Pakso ir jo ap -
linkos ryšius su rusų mafija. Net ant
viršelio užrašyta „Laikas išeiti”.
Redakcijos straipsnyje rašoma, kad,
jei R. Paksas dar nori išsaugoti gar-
bę, jam liko vienintelė išeitis – pats
tu rėtų pasitraukti, nes kaltinimai
pernelyg sunkūs ir juo tauta jau ne-
begalės pasitikėti.

Pritariu nuomonei, kad R. Pak -
sas jau nebegalės būti tautos morali-
nis autoritetas. Tačiau nemanau, kad
jis pats pasitrauks ar bus nušalintas
apkaltos būdu. Tikriausiai ateinan -
čius ketverius metus jis vegetuos, bū -
damas tik jam padėsiančių išsaugoti
pre zidento postą jėgų marionete.

2003 metų lapkričio 10 diena,
pirmadienis, Vilnius. Šį savaitgalį
nuvykau pasveikinti liberalcentristų
merų sueigos. Tik pasidžiaugiau, kad
dar yra ir „dirbanti Lietuva”, o ne
vien „politikuojanti”, bet nesileidau
į diskusijas apie R. Pakso skandalą,
ne siėmiau vertinti jo poelgių.

Šiandien pasirodė „Ekstros” žur-
nalas, kurio viršelyje – užrašas, pa -
šie piantis erelį savo simboliu pasi-
rin kusią R. Pakso partiją: „Preziden -
tū ros ereliai: vištos galva, mafijos
uodega.”

2003 metų lapkričio 11 diena,
Vilnius. Seimo komisija kiekvieną
dieną gauna vis daugiau informaci-
jos prieš R. Paksą. Skelbiami įrašai,
kuriuose girdėti, kaip jis kalbasi su
kažkokiu mafiozu ir patarinėja, ką
kalbėti per apklausą prokuratūroje.
Pasiekia žinios, jog R. Paksas mėgina
spausti generalinį prokurorą, kad šis

„nugesintų” tyrimą. Atrodo, Lietuvo -
je visas gyvenimas sukasi apie šį
skandalą.

Vakare su Alma nuvykome į
Lenkijos nepriklausomybės dienos
minėjimą. Ir vėl kalbos neišvengia-
mai sukosi apie  R. Pakso skandalą.
Seimo komisijos narys Vaclavas Stan -
kevičius pasakojo, kad Generalinė
prokuratūra neteikia informacijos ir
trukdo tyrimui. Prokurorams pateik-
tas reikalavimas rytoj iki 13 valandos
pristatyti reikalaujamus dokumen-
tus. R. Paksas juos smarkiai spaudžia
nusižengdamas įstatymui. Ir genera -
linis prokuroras jau pareiškė, kad
prezidento pokalbių garso įrašus rei-
kia sunaikinti. Įdomu, kaip toli bus
nueita mėginant nuslėpti tiesą.

2003 metų lapkričio 12 diena.
Vilnius. Iš ryto lankiausi JAV amba -
sa doje. Aišku, kalbėjomės apie skan-
dalą. Amerikiečiai atidžiai stebi, kas
vyksta Lietuvoje. Amerikiečių nuo -
mo ne, kad ir kaip baigtųsi ši istorija,
R. Paksas jau bus silpnas ar net gry-
nai formalus prezidentas.

Spauda skelbia vis naujus bai-
sius faktus. Publikuojamas rusų
žvalgybininkų dokumentas, kaip de-
stabilizuoti padėtį Lietuvoje ir padėti
R. Pakso liberaldemokratams laimėti
artėjančius Seimo rinkimus. Nuro-
dy tos pavardės, konkrečios pinigų
su mos. Aišku, paksistai viską neigia.
Ta čiau R. Paksas atrodo sutrikęs. Su-
kvietė pas save ministrų kabinetą,
paskelbė apie pakeitimus savo ko -
man doje.

2003 metų lapkričio 14 diena,
Vilnius. Užsienio reikalų ministeri-
ja mini įkūrimo 85-ąsias metines.
Vakar į Vyriausybės rūmus šia proga
susirinko daug politikų ir diplomatų.
Atvyko R. Paksas, A. Paulauskas,
kiek vėluodamas – ir A.  Brazauskas.
Su R. Paksu tik pasisveikinome, o
šnekėti, nors ir sėdėjome šalia, nebu-
vo apie ką. Kas kita – A. Paulauskas.
Jis man tyliai skundėsi, kaip sunkiai
rieda tyrimo procesas, kaip kaišioja
pagalius Prezidentūra.

Per pertrauką šnektelėjau su
mū sų diplomatais. Visi tiesiog vienu
bal su tvirtino, kad R. Paksui likęs
vie nin telis kelias – turi atsistatydin-
ti.

Jau pasitraukė šeši R. Pakso pa -
tarėjai, 400 inteligentų pasirašė krei -
pimąsi, ragindami jį atsistatydinti.

Beje, įdomūs mano biografijos ir
Užsienio reikalų ministerijos istori-
jos sutapimai. Įkūrimo dekretas pa -
sirašytas lapkričio 3-iąją – tą dieną
esu gimęs, tik po aštuonerių metų, o
parašą ant ministerijos steigimo do -
kumento suraitė mano krikšto tė-
vas – tuometis Lietuvos ministras
pirmi ninkas Augustinas Voldema-
ras.

2003 metų lapkričio 16 diena,
Vilnius. Paskelbti nauji visuomenės
apklausos duomenys. R. Paksas nu -
sirito net į aštuntą vietą. Maniau,
kad rezultatai jam galėjo būti ir dar
pras tesni. Man sunku suprasti A.
Bra zausko laikyseną. Vieną dieną jis
gi na R. Paksą, kitą – svyruoja, tre-
čią – patarinėja, ką daryti, o ketvir-
tą – jau vadina Seimo komisijos dar-
bą spektakliu.

Bus daugiau.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, didžiausias
mokslinis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų, siunčia
sveikinimus lietuvių tautai Vasario 16-tos dienos proga. Lietuvių
tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia išsaugoti mūsų
kultūrines vertybes bei puoselėti mokslą lietuviškomis temomis
visur, kur lietuviai gyvena ir veikia.

dr. Robertas Vitas
LTSC�Tarybos�pirmininkas
dr. Augustinas Idzelis
LTSC�valdybos�pirmininkas
kristina Lapienytė-Bareikienė
vykdomoji�direktorė
dr. kazys Ambrozaitis
dr. Vytautas Bieliauskas
dr. Jonas  Račkauskas
LTSC�Garbės�pirmininkai
Vytenis kirvelaitis
vicepirmininkas�finansų�reikalams

Andrius Rasutis
Finansų�patarėjas
Skirmantė Miglinienė
Archyvų�direktorė
Petras Petrutis
Ryšiai�su�visuomene
Loreta  Venslauskienė
Muzikologijos�archyvo�atstovė
Vytas Beleška
Muzikologijos�archyvo�direktorius
Enata Skrupskelytė
Pasaulio�lietuvių�archyvo�bendradarbė

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
94 metų sukaktį, Amerikos Lietuvių

Taryba sveikina ir kviečia visus geros
valios lietuvius jungtis į bendrą darbą
stiprinant sunkiai iškovotą Lietuvos

nepriklausomybę, tvirtinant vienybės
ryšius tarpusavyje bei su broliais ir
seserimis Lietuvoje, statant Tautos

valstybingumą ant doros, sąžiningumo
ir didžiadvasiškos aukos pamatų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA • LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL
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Išeivijos lietuviams jau seniai pa -
žįstama JAV verslininko dr. Juozo
ir a. a. Aleksandros Kazickų duk-

ra Jūratė Kazickaitė, prieš daugelį
metų dirbusi naujienų agentūroje
„The Associated Press’’ (AP) ir „The
Washington Star’’, ir šian dien gyve-
na prasmingą bei įdo mų gyvenimą.
Nepaisant savo brandaus 68-erių me-
tų am žiaus, ji dar praėjusiais metais
kartu su grupe moterų įkopė į aukš -
čiausią (5,895 metrų) Afrikos kalną
Kilimandžarą. 

Pirmą kartą panašų žygį Kazic-
kaitė atliko prieš 46 metus – 1965-ai-
siais. Tada į kelionę leidosi tik trise
(be jos, buvo dar du vyrai), ir tikslą
pasiekė būdami vie ninteliai Kili-
mandžaro viršukalnėje. Šį kartą tuo
pačiu metu ten kopė gal koks tūks-
tantis. Jūratei teko kopti su traumuo-
ta koja, kurią ji susižeidė treni ruočių
metu.

Kasdien nubėga po 5 kilometrus

Šiandien ši lietuvė vis dar tokia
pat aktyvi. Dieną moteris pradeda
bė gimu New York centriniame parke,
įveikdama 5 kilometrų nuotolį. Daž -
niausiai Jūratė bėga viena, nes jos
vy ras garsus verslininkas Roger Alt-
man, dirbęs JAV prezidentų Jimmy
Carter ir Bill Clinton ad mi nistraci-
jose, daug keliauja ir namuo se nesė-
di.

Be sporto ir kelionių, Kazic kaitė
daug laiko skiria labdaros projek-
tams. „Be šio darbo gyvenimas būtų
tuščias’’, – sako gabi ir turtinga lietu-
vė. Labdarą ji teikia ne tik Lie tuvoje,
bet ir Haiti, Kolumbijoje bei kitur
gyvenantiems. 

„Esu laiminga, nes galiu pakeisti
kitų gyvenimus. Kai matau, kaip iš -
ties tai vyksta, jaučiuosi nepapras-
tai. Suprantu: pirmiausia reikia
dirbti, kad turėtum už ką gyventi, bet
jei turi daugiau, nei tau būtina, jei
gali padaryti ką nors kitam, kodėl to
ne padarius?’’, – dėsto savo filo sofiją
Jūratė. To moterį išmokė jos tėveliai,
kurie visą laiką stengėsi, kad kitų
gyvenimai taptų geresni, gražesni.
Tuo pačiu keliu eina ir ji pati. 

Jūratei jaunystė nebuvo rožėmis
klota, jai teko išgyventi karo baisu -
mus, kai tėvai – neseniai mirusi ma -
ma Aleksandra ir Juozas Kazickai,
bėgdami iš Lietuvos nuo rusų, mer-
gaitę ant rankų išsivežė 1944-aisiais.
Tad Jūratė gerai supranta, kad ne
visiems ir ne visada galėjo šypsotis
su laime ir sėkme lūpose. 

Žurnalistinė patirtis

Kai jau minėta straipsnio pra-
džioje, Kazickaitė daug metų dirbo
AP ir „The Wa shington Star’’, kur ji
kaip karo korespondentė rašė apie Vi-
durinės Azijos karą. Tačiau ryškiau-
sią pėdsaką jos gyvenime paliko Viet-
namo karo vaizdai, kurie neprilygsta
jo kiems kitiems išgyvenimams. 

Jūratė rašė ir apie kitus dalykus
– praėjusio šimtmečio aštuntojo de -
šimtmečio kultūros revoliuciją Ame -
rikoje, kalbino garsius politikus ir
aktorius. Bent dalį tų straipsnių teko
skaityti ir man. Manau, jog Kazic -
kaitė buvo viena iš įdomiausių tų lai -
kų žurnalisčių. 

Daugelį ankstesnių savo išgy ve -
nimų Kazickaitė aprašė knygose.
Vienoje jų – „War Torn”, parašytoje
kartu su septyniomis žurnalistėmis,
aprašomi karo prisiminimai. 

Kazickaitė yra dirbusi ir pa bėgė-
liams padedančiose misijose Af ga-
nistane, Ruandoje, Bosnijoje. Įspū -
džiai iš tų dienų jau suguldyti jos
kompiu teryje, o romanas apie Ke niją
laukia kelių pataisymų ir išleidimo. 

„Jūratės akmenėliai’’ Vilniuje

Kazickaitė gerai pažįstama ir
Vilniuje, kur ji yra įkūrusi papuoša-
lų saloną „Jūratės akmenėliai”. Šio
sa lono reikalus dabar tvarko Jūratės
pus brolis Rolandas. Jai telieka nu pirk-
ti karolių ir padraugauti su po nio-
mis, kurios ateina į saloną. Kai šis
verslas buvo pradėtas prieš 6 metus,
tai buvo vienintelė tokia parduotuvė
Vilniuje. Dabar tokių parduotuvių
Vilniuje atsirado ir daugiau, tad išsi-
laikyti yra žymiai sunkiau. „Bet mes
kažkaip vis krutame’’, – sako mo teris.

Nepaisant visų užsiėmimų bei
ke lionių po pasaulį (ypač Afriką, ku -
rią labiausiai mėgsta), Kazickaitė
atvyksta į Lietuvą kartu su broliu ir
tėveliu aptarti Kazickų labdaros
fondo reikalus, nuspręsti,  kam skirti
pinigų. Daugiausia jų ten ka studi-
joms, medicinos reikmėms. „Tą dary-
ti Lietuvoje man labai svarbu’’, –
sako geradarė Kazickaitė, kuriai
Lietuva yra taip arti širdies. Į Lab -
daros projektus ji įsitraukė tuoj po
studijų universitete – išvyko mokyto-
jauti į Keniją. Dabar jos gerų darbų
geografija yra gerokai išsiplėtusi.

Jūratė daryti gera kitiems moko
ir savo vaikus: 27 m. amžiaus dukrą
Aleksandrą, 25 m. sūnų Nicholą. Jau -
niausioji dukra Kristina, 22 m. am -
žiaus, nors dar gyvena pas tėvus,
atostogų metu nesėdi ir uždarbiauja,
nors galėtų apsieiti ir be to.

Linkime Jūratei ir toliau nepa -
miršti savo tėvų žemės. 

Rašant šį straipsnį, naudotasi
Lietuvoje leidžiamu žurnalu „Žmo-
nės’’ ir asmeniniais prisiminimais. 
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Antrą kartą įveikusi aukščiausią
Afrikos kalną

Jūratė savo karo liukų parduotuvėje Vil-
niuje.

Atkelta iš 9 psl.
,,Jū ratė’’ ir ,,Kastytis’’ gabeno

krovinius (druską, miltus, anglis)
tarp Baltijos jūros valstybių. 

Žinoma, kad motorinių burlaivių
įgulas sudarė daugiausia užsie nie -
čiai (vokiečiai), nors buvo ir lietuvių.
Jūriniai laivai laivininkystės bend-
ro vei nešė nuostolius. 1925 m. už plau -
kus ant akmenų ,,Kastyčiui’’, Kauno
bendrovė buvo priversta parduoti
,,Jū ratę’’, kuri atsidūrė net Ka ribų
jūroje. 1920 m. ,,Fried. Krupp A.G.
Germaniawerft’’ pastatė trijų stie bų
škuną ,,Palanga’’, bet dėl nežinomų
priežasčių laivas Kauno bendrovei
nebuvo pristatytas.

Klaipėdos jūrų muziejaus istori -
kas Romualdas Adomavičius, vienas
šios parodos rengėjų, pasakojo, kad
pirmosios Lietuvos burės – tai ne tik
prekiniai burlaiviai. Tą primena tar -
pukario Lietuvos jūrų skautų sąjū -
dis. Skautai – žmogiškąsias, dvasines
ir tautines vertybes puoselėjantis
jau nimas, jų organizaciją tarpukario
Lietuvoje rėmė Vyriausybė, globojo
šalies prezidentas. 1924 m. Klaipėdoje
Martynas Brakas subūrė jūrų skau-
tus. Lietuvoje jūrų skautų ideologinė
programa rėmėsi geopolitinėmis pro-
fesoriaus Kazio Pakšto teorijomis.
Skelbęs jūrą valstybės pajamų, poli-
tinių galimybių ir nepriklausomybės
šaltiniu, profesorius ragino imtis jū -
rinės kultūros sklaidos Lietuvoje.

Naujoji paroda skirta ir dar vie -
nai sukakčiai – praėjo 85 metai nuo
to laiko, kai 1926 m. spalį Klaipėdos
jūrų skautai vienstiebiu burlaiviu
,,Bu dys’’ išplaukė į atvirą jūrą iš
Klai pėdos į Liepojos uostą Latvijoje.
Lai vo pavadinimą įkvėpė lietuvinin-
kų kultūros veikėjas, muzikas ir filo-
sofas Vydūnas, pritaikęs skautų šūkį
– ,,Budėk!’’. Nuo šio laivo prasidėjo
lie tuvių buriuotojų kelionės išskleis-
to mis baltosiomis burėmis į užjūrio
kraštus. Jaunimas buriavo į Latviją,
Vokietiją, Švediją, Daniją ir Laisvąjį
Dancigo miestą. Deja, 1933 m. liepos
mėn. 15 d. ,,Budys’’ sudužo bandyda -

mas išplaukti pro Klaipėdos uosto
vartus. Tragiška jo ir trijų įgulos na -
rių žūtis sutapo su Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno lemtingu ,,Lituani -
cos’’ skrydžiu. 

Tarp parodos rodinių – burlaivių
maketai, nuotraukos, pelnyti apdova -
nojimai. Čia galima pamatyti ir Petro
Jurgėlos 1975 metais išleistą knygą
„Lietuviška skautija”. 

Lietuvos skautų įkūrėju vadina-
mas Petras Jurgelevičius-Jurgėla
(1901–1992) buvo karininkas, JAV lie -
tuvių visuomenės veikėjas, publicis-
tas. Jis gimė Jersey City, grįžęs į Lie -
tuvą, 1919 m. baigė Vytauto Didžiojo
gimnaziją Vilniuje, buvo Lietuvos ka -
riuomenės savanoris. Baigęs Karo
mokyklą, iki 1930 m. tarnavo kariuo -
menėje, 1925–1930 m. buvo kariuo -
menės štabo skyriaus redaktorius,
kalbos taisytojas, vertėjas. 

1931 metais Jurgėla vėl grįžo į
JAV. 1931–1932 m. dirbo laikraštyje
„Draugas”, 1937–1938 m. – laikraščio
„Vienybė’’ redakcijoje. 1933–1935 m.
jis buvo lietuvių mokyklos Čikagoje
vedėjas. Jurgėla 1932–1935 m. buvo Ste-
pono Dariaus ir Stasio Girėno skry-
džio per Atlantą komiteto sekretorius
ir propaguotojas, taip pat dalyvavo
Amerikos lietuvių sąjungos veik loje,
buvo Amerikos lietuvių tarybos
sekretorius ir vicepirmi nin kas. 

Skautų veikloje Jurgėla dalyvavo
nuo 1915 metų. 1918 m. Vytauto gim-
nazijoje įvyko ateitininkų susirinki-
mas, kuriame Jurgelevičius skaitė
paskaitą apie skautus. Po šios pas -
kaitos 2 mergaitės ir 10 berniukų su -
sibūrė į skiltį. Skautiška šeima augo
ir 1918 m. lapkričio 1 d. gimnazi jos
salėje įvyko Vilniaus lietuvių skautų
ir skaučių draugovės pirmoji sueiga.
Ši data yra laikoma oficialia skautų
veiklos Lietuvoje pradžia.

Nepaisant tragiškos lietuviško
laivyno pirmeivių lemties, jūrų skau-
tai ir „Budys’’ išugdė tikruosius Lie -
tuvos jūrininkus, vėliau tapusius jau
bendrovės ,,Lietuvos Baltijos Lloy -
das’’ kapitonais ir jūrininkais. Paro -
dos atidaryme dalyvavę buriuotojai
apgailestavo, kad valstybės galimy-
bės juos paremti dabar yra menkos,
tačiau kartu pasidžiaugė, kad buria -
vi mas nėra pamirštas ir vis popu-
liarėja. Tą liudija ir neseniai išleista
bei artėjančiai Londono olimpiadai
skirta 50 litų moneta, kurioje vaiz-
duojamos burės.

Buriavimas turi gražias tradici-
jas ir Sūduvos krašte. Pernai vasarą
sukako 40 metų, kai buvo užpilta Še -
šupės senvagė ir atsirado Kvietiškio
marios. Įkurtas jachtų klubas, jo na -
riai sėkmingai dalyvauja varžybose,
patys konstruoja burlaivius. Minint
jubiliejų, surengta buriuotojų ir Lie -
tuvos Jūrų skautijos narių savaitinė
stovykla. 

Šalies laivininkystės istorija – 
parodoje ,,Pirmosios Lietuvos burės’’

„Budys’’ sudužo 1933 metais.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Tarp rodinių – ir P. Jurgėlos knyga apie
lietuviškąją skautiją.

Istorikas R. Adomavičius – vie nas parodos
rengėjų.Kazickaitė jau du kartus įkopė į Kiliman-

džarą.



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

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

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.
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Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO:

$1,500 The Oak Tree Philanthropic Foundation per dr. Dana Maciūnas
Mockus, Chula Vista, CA (viso $5,500).

$500 Juozas Materas, Oak Park, CA (viso $19,915.24).
$400 Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda” per Joseph Mikulį, Westchester, IL

(viso  $6,800).
$300 Algis Druseikis, Rochester, NY (viso $1,100); Nemira Šumskienė,

Chicago, IL (viso $2,600).
$200 Anthony ir Danutė Bobelis, Massapequa Park, NY (viso $2,000); Kęs-

tutis Černis, W. Bloomfield, MI (viso $1,650); Vytautas Graužinis, El-
gin, IL (viso $1,605); Mindaugas ir Lydia Griauzdės, Riverside, IL (viso
$1,100); Victoria Karaitis, Union Pier, MI (viso $1,100); Victor Lapatins-
kas, Seattle, WA (viso $2,400); Olga Mamaitienė, Sunny Hills, FL (viso
$1,200);  Sofija Mickevičius, Michigan City, IN (viso $3,100); Arvydas
Paulikas, Downers Grove, IL (viso $2,000); Mindaugas Putrimas, To-
ronto, Canada (viso $800); Joana Stoškus, Palos Park, IL (viso $840);
Jonas Šarka, Omaha, NE; Vida ir Vytenis Šilai, Chicago, IL (viso
$2,050); Aukotojas X (prašė pavardės neskelbti), Oak Park, IL (viso
$400).

$125 Birutė Ciplijauskaitė, Madison, WI (viso $450).
$100 Elena Barnet, New York, NY (viso $250); Janina ir Feliksas Bobinai,

Berwyn, IL (viso $923); Juozas Bružas, Woodstock, CT (viso $1,500);
Vytautas Dudėnas, Palm Beach Gardens, FL (viso $700); Jokūbas
Gražys, Downers Grove, IL (viso $800); Ronald Jakaitis, Boulder, CO;
Ingrid Jodele, Hermosa Beach, CA (viso $1,345); Albert ir Gražina
Karvelis, Naperville, IL (viso $500); dr. Romualdas Kriaučiūnas, Lan-
sing, MI (viso $2,201); Juozas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL (viso
$1,350); Joseph Miku lis, Westchester, IL (viso $2,300); Dalia Pautienis,
West Barnstable, MA (viso $750); Kęstutis Petrauskas, Laguna Beach,
CA; Lilė ir Valentinas Ramoniai, Lemont, IL (viso $1,620); Nijolė
Šmulkštys, Lakeside, MI (viso $300); Antanas ir Viktorija Valavičiai,
Chicago, IL (viso $1,500); Jūratė ir Jonas Variakojai, Chicago, IL (viso
$330).

$75 Walter Klosis, Glendale, NY (viso $1,185).
$50 Apolonia Andrasiunas, Orland Park, IL (viso $1,129); Mindaugas

Baukus, Cicero, IL (viso $125); Alfons Bimbiris, Boisw, ID (viso $250);
J. V. Černius, Glendale, CA (viso $140); Joana Danilevičius, Chicago,
IL (viso $280); Albina Gavelis, Lemont, IL (viso $85); Elden Genitis,
Morton Grove, IL (viso $100); Jurgita Gvidas, Naperville, IL (viso
$200); Dalia Jakienė, Blue Bell, PA (viso $700); Palmira Janušonienė,
Mundelein, IL (viso $450); Zina Katiliškienė, Lemont, IL (viso $325);
Genovaitė Kaufmanas, Alexandria, VA (viso $330); Henrikas ir Ilona
Laucius, Union Pier, MI (viso $810); Lietuvių Maironio Parko klubas,
Shrewsbury, MA (viso $550); Regina Lisauskas, Encinitas, CA (viso
$150); V. A. Mažeika, Colbert, GA (viso $300); Bronius Mikėnas, Wood-
ridge, IL (viso $520); Algirdas ir Amanda Mulioliai, Euclid, OH (viso
$750); Antanas Osteika, Warren, MI (viso $730); Margarita Petrikaitė,
St. Petersburg, FL (viso $325);  Aleksandras Petrauskis, Euclid, OH
(viso $755); Emilija Pretkelis, Chicago, IL (viso $575); Vytautas Prial-
gauskas, St. Pete Beach, FL (viso $350); Julia  Smilga, Chicago, IL (vi-
so $280); Robertas Tamulionis,  St. Petersburg, FL (viso $442); Stasys
Tamulionis, St. Petersburg, FL (viso $750); Janina ir Narimantas Ud-
rys, Farmington Hills, MI (viso $575); Vytautas Urbonas, Valparaiso,
IN (viso $350); Edmund ir Maria Vasiliaus kas, Burr Ridge, IL (viso
$470); Regimantas Vedegys, Union Pier, MI (viso $430); Elena Venckus,
Santa Monica, CA.

$40 Rimas Černius, La Grange, IL (viso $220); Ramutė ir Algirdas Česna -
vičius, New York, NY (viso $965).

$30 Marius Ambrose, Newmarket, MD (viso $125); Joseph Blazys,
Holliston, MA (viso $220); Romualdas Cibulskis, Baltimore, MD; Pet-
ras Jadviršis, Orland Park, IL (viso $325); Asta ir Vaclovas Kleiza,
Lemont, IL (viso $140);  Rimantas Pauliukonis, Strafford, NH (viso
$280); Vygaud Petra vičius, Kenosha, WI (viso $340); dr. Linas Sidrys,
Palos Hills, IL (viso $170); Vladė Siliūnas, Lisle, IL (viso $190); Vladas
ir Raminta Sinkus, Lemont, IL (viso $510); Aleksandras ir Dale Spo-
kas, Broomfield, MD (viso $60).

$25 Nijolė Baronienė, Lemont, IL (viso $75); Aldona Brazis Palos Hills, IL
(viso $75); Roma Čepulis, Willoughby, OH (viso $725); Zenonas Duč-
manas, Wickliffe, OH (viso $205); Jeronimas Gaižutis, Western Springs,
IL (viso $340) Jonas Gudėnas, Euclid, OH (viso $120); Danguolė Ilginis,
Palos Hills, IL (viso $110); Aniceta Januškienė, Milton, MA (viso
$375); Donata Karuža, Oak Lawn, IL (viso $840); Raimundas Kirš-
teinas, Ro chester, NY (viso $300); Antanas Marchertas, Orland Park,
IL (viso $100); Raminta ir dr. Algirdas Marchertas, Lemont, IL (viso
$569); Regina Palubeckas, Northborough, MA  (viso $90); Teodoras ir
Ritonė Rudaičiai, Le mont, IL (viso $215); Vytautas ir Asta Reitneriai,
Orland Park, IL (viso $70); Jonas Spurgis, Chicago, IL (viso $150); Jo-
nas Svera, Bloomfield Hills, MI (viso $400); Vytas Šarka, Cashiers, NC
(viso $225); Jonas ir Ja nina Mikulioniai, Sterling Heights, MI (viso
$430); Stasė Šiaučiūnas, Ci cero, IL (viso $550); Jonas ir Marija Šimo-
nis, Santa Barbara, CA (viso $180); Julius Špakevičius, Westwood, MA
(viso $70); Sigutė Užupis, Worth, IL (viso $600); Aldona Vaitys, High-
land Park, IL (viso $500); Valentina Vaškys, Phila delphia, PA (viso
$350).

$20 Aldona Andrijonas, Oak Lawn, IL (viso $90); Gediminas Brazaitis,
Highland, IN; Regina Dapkus, Osterville, MA (viso $360); Aniceta
Giedraitis, Willowick, OH (viso $190); Zigmas ir Virginia Grybinas, O
Fallon, IL (viso $425); Elena Jasaitis, St. Petersburg, FL (viso $300);
Jonas Jonynas, Berlin, CT (viso $265); George Juskaitis, Mission Vie-
jo, CA (viso $155); Elegius Kaminskas, Orland Park, IL (viso $30); Ire-
na Kerelis, Palos Park, IL (viso $1,470); Val Krumplis, Willow Springs,
IL (viso $80); Stasys Kungys,  Fairfield,  CA (viso $445); Jonas Krutu-
lis, Oak Lawn, IL; Ancius ir Birutė Laniauskas, Carol Stream, IL (viso
$40); Jurgis Leskauskas, Naperville, IL (viso $180); Birutė Lintakas,
Oak Lawn, IL (viso $80); Birutė Navickienė, Lemont, IL (viso $245); 

Irena Paliulis, Darien, IL (viso $195); Maria Palys, Richmond Hill, NY
(viso $135); Jonas ir Valeria Pleirys, Chicago, IL (viso $215); Jurgis
Prapuolenis, La Grange, IL; Ramunė Račkauskas, Oak Lawn, IL (viso
$65); John Radas, Livonia, MI (viso $90); Stanley Rymas, Chicago, IL;
Enata Skrupskelis, Chicago, IL (viso $525); Kostas Stankus, Homer
Glen, IL (viso $813);  Donatas Tijūnėlis, Lemont, IL (viso $220); Ellen
N. Varnas, Slidell, LA (viso $45); Dalia Zikas, Canton, MA (viso $165.

$15 Jurgis Likanderis, Kankakee, IL (viso $120).
$10 Henry Jenig, Chicago, IL (viso $70); John Lauce, Westminster,  CO

(viso $45); William Montvilo, Ozone Park, NY (viso $50); Viktoras
Motusis, Cicero, IL (viso $55); Peter Narutis, Westchester, IL (viso
$50); Aldona Olson, Lybertyville, IL (viso $25); Evelina Oželienė, Chi-
cago, IL (viso $50); Eva Paulauskas, Chicago, IL (viso $70); J. Pum-
putis, Middletown, NY (viso $85); Dalia Puškorienė, Willoughby Hills,
NY (viso $20); Aldona  Raulinaitis, Twinsburg, OH (viso $50).

$2 Anoniminis aukotojas.
Antanui Paužuoliui švenčiant garbingą 90-tą gimtadienį, dalis jo

draugų šia proga paskyrė auką Lietuvos Partizanų Globos fondui. $150
aukojo Do nald ir duktė Hayley Petkus; Lemont, IL. $100 – Milda ir Vik-
toras Šatai, Riverside, IL. $90 – Robert ir Kimberly Kiltz, Hoffman Esta-
tes, IL. $50 – Rūta ir Viktoras Jautokai, Oak Lawn, IL; Margarita ir Vac-
lovas Momkai, Chicago, IL (viso $670). $20 – Jim ir Jan Jetel, Richmond,
IL.

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba sveikina Antaną Paužuolį
90-to gimtadienio proga ir linki dar daug sveikų ir darbingų metų.

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos fon-
dui aukojo: a. a. Jono Gradinsko – $950 Ona Gradinskienė, Chicago,
IL (viso $1,370). $50 Antanas ir Viktorija Valavičiai, Chicago, IL (viso
$1,550).

A. a. plk. Vlado  Sidzikausko – $50 Patricia Sidas, Wilton, CT (viso
$150).

A. a.  Vytenio Šilo – $200 Algis ir Violeta Strikas, La Grange, IL (viso
$400). $100 Timothy McClung, Arlington, VA; Matthew Rhoades, Boston,
MA; $50 Matthew D Lowe, Silver Spring, MD.

A. a. Jono Tamulaičio – $100 Tamulaičių šeima (Jūratė Tamulaitie-
nė),  Berwyn, IL (viso $800). $50 Dalia Indreikaitė Azevedo; Marija Re-
mienė, Westchester, IL (viso $1,350); $10 Antanas ir Emilija Paužuoliai,
Chicago, IL (viso $375).

A. a. Jono Gradinsko, a. a. plk. Vlado Sidzikausko, a. a. Vytenio
Šilo, a. a. Jono Tamulaičio giminėms bei artimiesiems LPG fondo val-
dyba reiškia nuoširdžiausią užuojautą.

Širdingai dėkojame visiems dosniai aukojusiems Lietuvos Partizanų
Globos fondui.

Aukos Lietuvos Partizanų Globos fondui nurašomos nuo pajamų
mokesčių (Fed. Tax ID #36-3163350).

Lietuvos Partizanų Globos Fondas
2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

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

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

ĮVAIRūS SkELBIMAI



Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
valandos�susitarus

SKELBIMAI

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J.�Rimšos,�v.�vizgirdos,�K.�varne�lio,�P.�Kalpoko,
K.�Šimonio,�P.�Puzino,�J.�Šileikos,�A.�Galdiko,�P.�Domšaičio,�K.�Jonyno,�v.�Petravičiaus,
v.�Igno,�K.�Žoromskio,�M.�Dobužinskio,�K.�Skle�riaus,�v.�Kasiulio,�A.�Žmuidzinavi�čiaus,
J.�Pautieniaus,�P.�Kaupo,�M.�Ši�leikio,�A.�varno,�v.�Rato,�J.�Čeponio,�L.�Tuleikio,�J.�Švažo,
A.�Gustaičio,�v.�Kisarausko,�A.�Savicko,�A.�Marti�nai�čio,�v.�Ciplijausko,�A.�Petrulio,�A.
Sa�muolio,� J.�Mackevičiaus,�A.�valeš�kos,� P.� Kiaulėno,�G.� Staniulio,� A.� Za�visai�tės,� A.
Motiejūno,�K.�Zapkaus,�R.�Jankausko,�J.�Bagdono,�J.�Maciūno�ir�dau�gelio�kitų�lietu-
vių�dailininkų�su�kur�tų�tapybos�ir�grafikos�darbų.

Taip�pat�ieškau�įsigyti�skulptūrų:�Petro�Rim�šos,�v.�Kašubos,�K.�Jonyno�ir�kitų�lie�-
tuvių�autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančia Vasario 16-ąja
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. Tel.:�617-459-
9952�(USA),�el.�p.:�modeboston@yahoo.com�Adre�sas:�Modestas�Rimkus�P.�O.�Box
E34,�S.�Boston,�MA�02127,�USA

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. 6 val.
v. koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v.
va  ka rienė. Veiks baras, susirinkusiųjų
laukia įvairios staigmenos. Daugiau in -
for ma ci jos – tel. 630-833-1893. 

� JAV LB Brighton Park apylinkės val -
dyba vasario 19 d., sekmadienį, rengia
Lietuvos Neprik lau so my bės šventę. Šven -
tė prasidės 10:30 val. r. šv. Mi šiomis
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi -
dėjimo bažnyčioje. Daly vaus Generolo T.
Daukanto jūrų šaulių kuopa, vadovauja-
ma vado S. Savic ko. Po Mišių Mozerio sa-
lėje pra ne šimą skaitys PLB valdybos pir-
mininkė Regina Narušienė, bus meninė
programa ir cepelinų vaišės. Informacija
tel. 773-847-4855 (S. Daulienė). 

� Sekmadienį, vasario 19 d., po 10:30
val. r. šv.  Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje, kviečiame
visus į parapijos salę pasivaišinti Užga -
vėnių blynais ir linksmai praleisti laiką.
Tel. pasiteiravimui 773-523-1402.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba Va -
sario 16-osios minėjimą rengia vasario
19 d., sekmadienį, Šv. An tano parapijos
didžiojoje salėje po 9 val. r. lietuviškų šv.
Mišių. Prelegentė – is to rikė Violeta Rut -
kauskienė. Bus meninė programa, vai šės.

� Vasario 24 d., kovo 2 ir 9 dienomis,
penktadieniais, nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. Palaimintojo J. Matulaičio misija ir Pa -
sau lio lietuvių centras pagal Gavėnios
tradiciją kviečia į PLC po kylių salę kukliai
žuvies vakarienei. Ma loniai kviečiame į
tal ką sa vanorius, pra šome paskambinti
tel. 630-257-5613 ar ba parašyti el. paš -
tu matulaitismission @sbcglobal.net.

� Jaunimą nuo 6 klasės kviečiame va -
sario 25 d. 4:30 val. p. p. į Jaunimo šv.
Mi šias Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi  sijoje (14911 127th St. Lemont, IL
60439). Po Mišių – vaka ro nė, pabend -
ra vimas, užkandžiai. No  rin čius tal  ki nin-
kauti prašoma pas kam binti tel. 630-
257-5613  arba pa  a šyti el. pašto ad-
resu matulaitismission@sbcglobal. net 

� Kviečiame visus vasario 26 d., po
10:30 val. r.  šv. Mišių atvykti į JAV LB
Mar qu ette Park apylinkės Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos sa lėje ren gia -
 mą Ne priklausomybės minė jimą.

� Vasario 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. kviečiame į Lietuvos Nepri k -
lau  somybės šventę Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St. Lemont, IL).
Paminėsime Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-
ąją. ALT’o pirmi ninkas Saulius Kuprys
skai tys paskaitą ,,Žvilgsnis į ateitį”. D a -
lyvaus Gen. T. Daukanto jūros šauliai,
gros pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”,
skambės Nidos Grigala vi čiūtės ir Agnės
Gied raitytės atliekamos dainos. Bus vai-
šės. Šventę organizuoja JAV LB Lemont
apylinkės valdyba ir PLC.

� 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.

� Trečiadienį, kovo 7 d., 1 val. p. p.
Bal  zeko lietuvių kultūros muziejaus Mo -
terų gildija kviečia į muziejų paminėti
Lietuvos Ne  priklausomybės atkūri mą.
Bus rodo mas filmas ,,Gintaro kelias”. Po
filmo peržiūros – vaišės. Tel. pasiteiravi -
mui 773-582-6500. 

� Šeštadienį, kovo 10 d., 7 val. v. Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) fil -
mo ,,Red Terror on the Amber Coast”
pro diuseris David O’Rurke pristatys fil -
mą ir atsakys į žiūrovų klausimus. Tel.
pa siteiravimui 773-582-6500.  

� Šeštadienį, kovo 17 d., 10 val. r. dai -
li ninkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zim -
kienė Bal zeko lietuvių kultūros muzieju-
je (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) mokys skutinėti margučius. Tel.
pasiteiravimui 773-582-6500.  

� Poetės Eglė Juodvalkė naujos poezi-
jos knygos „Sakalai naktį nemiega” su -
tiktuvės vyks šeštadienį, kovo 24 d., 2
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie  juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629). Tel. pasiteiravimui 773-
582-6500.  

�  Vasario 19 d. 1 val. p. p. Beverly
Sho  res lietuvių klubas kviečia į tradicinį
Lietuvos nepriklausomybės mi nė jimą Šv.
Onos bažny čioje. Pagrindinis kalbėto-
jas – Purdue universiteto Krannert
School of Managment prof. dr. Aldas
Kriaučiūnas. Meninę programą atliks
vaikų būrelis. 

� Šių metų kovo 1–5 dienomis St.
Petersburg, FL vyks XII Florida lietuvių
at viras golfo turnyras, kurį rengia LR
garbės konsulas Florida valstijoje Algi -
mantas A. Karnavičius. Turnyro metu
gautos lėšos bus skiriamos JAV įsikūru-
siai lietuvių organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą”, šiuo metu Lietuvoje remiančiai
11 dienos centrų. Registracija jau pra -
sidėjo. Daugiau informacijos rasite inter-
nete adresu www.ltconsulflorida.com
arba gausite parašę el. pašto adresu
akarnavicius@LTConsulFlorida.com

� New York Lietuvių skautų sąjun gos
Ka ziuko mugė įvyks sekmadienį, ko vo 4
d. tuoj po 10 val. r. šv. Mišių Ap reiš kimo
parapijos bažnyčioje Our Lady of Mt.
Carmel salėje (275 N. 8th St., Brook -
lyn, NY 112311). Mugėje – žaidimai
vai  kams, loterija, lietuviški gaminiai, ska -
nūs pietūs. No rinčius prekiauti prašoma
kreiptis į To mą Lora el. paštu tlora @
optonline.net

IŠ ARTI IR TOLI...

Kovo 15–16 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New
York rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją Los Angeles (Santa
Monica, California). Aptarnavimas vyks Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulate, adresu 2806 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų
civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos
deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami prašymai dėl
Lietuvos pilietybės.

Norėdami užsiregistruoti ir gauti išsamesnės informacijos prašome
rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą New York el. paštu
ny@urm.lt   arba skambinti  tel. 1 212-354-7840.

JAV vakarinėje dalyje gyvena daug lietuvių, todėl konsulinių paslaugų
teikimas California yra labai aktualus. Paskutinį kartą konsulinė misija Los
Angeles buvo surengta 2011 m. kovo mėnesį.

LR generalinio konsulato New York pranešimas

California bus teikiamos konsulinės paslaugos

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių, laikraščio lei-
dybai paremti paaukojo: 90 dol. – Birutė  V. Sonta, Chicago, IL. Už kalėdi-
nius atvirukus: 50 dol. – Audra Skripkus,  Solana  Beach, CA; Sophie Da-
meika, Rockford, IL.  Esame labai dėkingi už Jūsų nuo širdžią paramą.

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
vasario 10 d. atidaryta Dainiaus Mačikėno paroda ,,Iš meilės šokiui”, sukvietusi
gausų būrį šokio ir fotografijos mylėtojų. Atidaryme dalyvavo nuotraukų autorius
ir Lietuvos balerina Eglė Špokaitė. Paroda tęsis iki kovo 4 d. Galerijos darbo valan-
dos – kasdien, išskyrus antradienį ir trečiadienį, nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v. 

Inos Stankevičienės nuotr.

,,Rito’s Coffeehouse” (4116�W.�Southwest�Highway,�Hometown,�IL)�
trečiadienį, vasario 29 d., 1 val. p. p. dr. Vilija kerelytė kviečia pasiklausyti

paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą žmogaus organizmui. 
vietų�skaičius�ribotas,�tad�kviečiame�jas�užsisakyti�iš�anksto�tel.�708-424-1555.���


