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Žadama uždaryti Šv. Antano bažnyčią Omaha

Kviečiama paminėti 1949 m. kovo 25–28 d. trėmimų aukas

Lietuviška salelė 
Tasmanijos universitete – 8 psl.

Omaha (,,Draugo” info) – Nebras-
ka valstijoje žadama sujungti tris ka-
talikiškas parapijas, paliekant tik dvi
bažnyčias. Prie dviejų pagrindinių pa-
rapijų (St. Mary ir St. Peter and Paul)
prijungus lietuvišką Šv. Antano para-
piją, žadama uždaryti šios parapijos
bažnyčią. Šie pasikeitimai būtų labai
sunkūs šios parapijos tikintiesiems,
kurie nori išlaikyti savo lietuviškas
tradicijas. Parapijiečiai tikisi, kad
jiems pavyks tęsti 1995 m. pradėtą tra-
diciją – į parapiją per šventes pasi-
kviesti lietuvį kunigą. Šv. Antano baž-
nyčia yra ne tik tikėjimo centras, bet
ir Omaha lietuvių susitikimų vieta. 

Šios bažnyčios statyba ir parapi-

jos įkūrimu rūpinosi Šv. Antano drau-
gija, 1901 m. įkurta Omaha lietuvių.
Gavus vyskupo leidimą, imta rinkti
lėšas bažnyčios statybai. 1907 m. baž-
nyčia buvo pašventinta, parapijai leis-
ta turėti lietuvišką chorą. 1910 m. vys-
kupui atsiuntus energingą kunigą
Jurgį Jonaitį, parapijoje atgijo kultū-
rinė ir švietimo veikla. 1920 m. Šv. An-
tano bažnyčioje kilo gaisras, pusė me-
tų vyko remontas. 1932 m. iš Lietuvos
atvykus jaunam energingam kun. Juo-
zui Jusevičiui, parapija atgijo. 1959 m.
jam iškeliavus Anapilin, sumažėjus
parapijai, buvo laikotarpių, kai nebū-
davo lietuvių kunigų. Planuojant Šv.
Antano bažnyčios uždarymą, Omaha

bendruomenė svarsto, kaip išsaugoti
bažnyčiai priklausantį turtą.
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JAV domina bendradarbiavimo su Lietuva galimybės
Washington, DC (LR ambasados

JAV info) – Kovo 5 d. Washington, DC
viešintis Lietuvos Respublikos švieti-
mo ir mokslo ministras Gintaras Ste-
ponavičius ir jo vadovaujama dele-
gacija susitiko su JAV administra-
cijos atstovais, Kongreso nariais bei
mokslo tyrimo institucijų vadovais ir
atstovais. Domėtasi Lietuvoje vykdo-
ma aukštojo mokslo pertvarka ir
mokslo galimybėmis, tyrimų svar-
biausiomis kryptimis, glaudesnio
bendradarbiavimo su Lietuvos moks-
lininkais galimybėmis. Ministras
susitikime su Kongreso atstovų rū-
mų Švietimo komiteto Aukštojo mok-
slo pakomitečio pirmininke, Kongre-
so nare iš North Carolina valstijos
Virginia Foxx kalbėjo apie aukštojo
mokslo nuolatinio atsinaujinimo bū-
tinybę šiuolaikinėje modernioje vi-
suomenėje. Susitikime dalyvavę Lie-
tuvos universitetų rektoriai pažymė-
jo, kad Lietuvos aukštosios mokyklos
norėtų plėsti ryšius su partneriais
JAV. 

G. Steponavičius apsilankė Na-
cionalinių sveikatos institutų (Na-
tional Institutes of  Health) adminis-
tracijoje, kur susitiko su Tarptauti-
nių santykių padalinio vadovu Eu-
ropai ir Europos Sąjungai George
Herrfurth bei Nacionalinio širdies,
plaučių ir kraujo instituto direkto-
riaus pavaduotoja Cristina Rabadan-
Diehl. Nacionalinių sveikatos Insti-
tutų atstovus domino Lietuvos svei-
katos mokslų institucijų galimybės,
specializacija bei kuriami mokslo

slėniai „Santara” bei „Santaka”. 
Pokalbio metu su US National

Foundation of  Science direktoriaus
pavaduotoja aptartas Lietuvos ir JAV
dvišalės sutarties mokslinio ben-
dradarbiavimo srityje įgyvendini-
mas ir galimybės. JAV pareigūnai
pristatė naują JAV Vyriausybės pro-
gramą SAVI (Science Accross Vir-
tual Institutes), kuria siekiama fi-
nansuoti mokslininkų asmeninių
pažinčių tinklą. 

LR ministras apsilankė viename
žinomiausių JAV nevyriausybinių
viešosios politikos mokslo centrų
„The Heritage Foundation” ir susi-

tiko su šios organizacijos vyriausiąja
eksperte švietimo klausimais Lind-
sey Burke, kitais specialistais. Disku-
sijos metu JAV atstovus sudomino
Lietuvos aukštojo mokslo pertvarka
ir jos laimėjimai. JAV atstovai palan-
kiai įvertino finansavimo pertvarką
ir atsiradusią konkurenciją tarp
aukštųjų mokyklų. 

Kovo 5 d. G. Steponavičius apsi-
lankė Holokausto memorialiniame
muziejuje Washington, DC ir susiti-
ko su šio muziejaus direktore Sarah
Bloomfield. Susitikime buvo aptarti
Holokausto švietimo Lietuvoje klau-
simai. 

Lietuvos švietimo ir kultūros ministras G. Steponavičius su Atstovų rūmų Aukštojo
mokslo pakomitečio pirmininke Virginia Foxx.                            LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius – Europos Parlamento
nariai kartu su UNITAS fondu ir
Tarptautine komisija nacių ir sovie-
tinio okupacinių režimų nusikalti-
mams Lietuvoje įvertinti kviečia
Baltijos šalių bendruomenes visame
pasaulyje renginiais paminėti kovo
25-ąją – 1949 m. kovo trėmimų pra-
džią, kai per kelias dienas, okupan-
tams vykdant operaciją „Priboj”
(„Bangų muša”), iš Estijos, Latvijos
ir Lietuvos buvo ištremta 95,000 žmo-

nių – daugiausiai moterų ir vaikų.
Sovietų vykdyti masiniai trėmimai iš
Estijos, Latvijos ir Lietuvos yra tarp
liūdniausių įvykių Baltijos šalių isto-
rijoje. Nuo 2010 metų atminimo ren-
giniai vyko Estijoje ir Estijos ben-
druomenėse daugiau nei 10 šalių.
Tremtiniams atminti 2012 metų kovo
25 d. vėl bus uždegta tūkstančiai žva-
kučių. Taip pat ir Europos Parlamen-
to narių iš Estijos, Latvijos ir Lie-
tuvos atminimo renginyje Briuselyje.

Baltijos šalių bendruomenės vi-
same pasaulyje kviečiamos prisi-
jungti prie šio sumanymo ir apie ko-
vo 25 d. surengti paminėjimo rengi-
nius. Atsiliepdamas į kvietimą Balze-
ko lietuvių kultūros muziejus Čika-
goje kovo 25 d., sekmadienį, 2 val., p.
p. kviečia atvykti į muziejų ir aplan-
kyti veikiančią parodą „Nepalaužta
viltis / Hope and Spirit”, kurią pris-
tatys parodos kuratorius dr. Audrius
Plioplys. 



Lygių�teisių�reikalavimas�nusileido
iki�gatvės�lygio�–�tikra�šio�žodžio�pras-
me.� Kaip� praneša� naujienų� agentūra
,,Elta”,�siekdamas�įamžinti�garsių�Lietu-
vos�moterų�atminimą,�Lygių�galimybių
plėtros�centras�siūlo�naujas�gatves�pa-
vadinti� šalies� kultūrai,�menui,� politikai
nusipelniusių�moterų�vardais.�Tarptau-
tinės� moters� dienos,� kovo� 8-osios,� iš-
vakarėse� paskelbto� siūlymo� autoriai
teigia,� jog� beveik� 250� Vilniaus�miesto
gatvių�suteikti�vyriški�asmenvardžiai� ir
tik�39�moterų�vardai,�ne�ką�geresnė�pa-
dėtis� ir� kituose� Lietuvos� miestuose.
Centro� parengtame� siūlomų� moterų
asmenvardžių�sąraše�jau�yra�tokių�isto-
rinių� moterų� kaip� Sofijos� Alšėniškės,
Uršulės� Pranciškos� Radvilienės,� Olgos
Dubeneckienės-Kalpokienės�pavardės.
Moterų�asmenvardžių�sąrašas�yra�atvi-
ras�visiems� ir�gali�būti�pildomas,� todėl
užsienyje�gyvenantys�lietuviai�gali�drą-
siai� siūlyti� išeivijos� visuomenės� iškilią-
sias�moteris.�Juk�tokių�tikrai�buvo!�Tie-
sa,�pagal�galiojančias� taisykles,�galima
siūlyti�tik�mirusių�moterų�pavardes.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Turbūt nereikia kvies-
ti didžiuotis savo
laisve, savo trispalve,

savo kalba, savo turtinga
tautosaka, savo didvyriška
istorija, savo išpuoselėta
kultūra, nes tai – nepamirš-
tami kertiniai dalykai. Ta-
čiau kartu nepamirškime pasi-
džiaugti gal ir mažesniais, bet ne ma-
žiau reikšmingais dalykais.

Džiaukimės būdami NATO ir
Europos Sąjungos valstybių šeimoje
ir jausdami, jog dėl to šiandien esame
kaip niekada tvirti ir saugūs, ypač po
to, kai prieš gerus metus NATO
patvirtino Baltijos valstybių gynybos
planus. Todėl dabar jau tikrai tvirtą
pagrindą įgavo kažkada JAV prezi-
dento George W. Bush Vilniuje ištarti
žodžiai, jog ,,jūsų priešai kartu yra ir
mūsų priešai”. Stipraus transatlanti-
nio ryšio išlaikymas išlieka vienu iš
mūsų valstybės užsienio politikos
uždavinių, o JAV – strategine mūsų
partnere. Tai, kad šios strateginės
partnerės valstybės sekretorė Hillary
Clinton pernai net du kartus apsi-
lankė Lietuvoje, manau, taip pat
daug ką pasako. 

Didžiuokimės mūsų kariais, tar-
naujančiais Afganistane. Man pa-
čiam teko tris kartus lankyti ten mū-
sų karius, kalbėtis su aukščiausiais
NATO pajėgų vadais, skaityti Ameri-
kos generolų pranešimus apie tai, jog
Lietuvos specialiųjų operacijų pajė-
gų kariai šiandien savo profesionalu-
mu jau pralenkė savo mokytojus
amerikiečius. Žinau, jog dėl mūsų ka-
rių dalyvavimo Afganistane įvairių
yra nuomonių. Vis dėlto manau, jog,
norėdami būti vieningi ir solidarūs
NATO šeimos nariai, turime įnešti ir
savąjį indėlį. Tuomet ir patys turėsi-
me teisę reikalauti atitinkamo sau-
gumo, pvz., kad ir toliau Šiauliuose
budintys NATO valstybių naikintu-
vai saugotų Baltijos šalių oro erdvę.
Kaip tik prieš mėnesį NATO būstinė-
je Briuselyje buvo priimtas sprendi-
mas dėl šios NATO oro policijos misi-
jos pratęsimo iki 2018 metų.  

Šiandien galime didžiuotis, jog
Lietuva tampa vis labiau žinoma ir
matoma. Mes dalyvaujame 60 tarp-
tautinių ir tarpvyriausybinių orga-
nizacijų veikloje. 2011 m. mums buvo
patikėta pirmininkauti 56 valstybes
vienijančiai Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizacijai,
pasak galingiausių pasaulio valsty-
bių vadovų, šį darbą Lietuva atliko
tikrai gerai, sugrąžindama į pasaulio
politikos žodyną tokius žodžius kaip
,,demokratija” ir ,,solidarumas”. 2013
m. antrąjį pusmetį vadovausime ES
Tarybai, o 2014–2015 metais tikimės,
jog būsime Jungtinių Tautų Organi-
zacijos Saugumo tarybos nariais.  

Mes visi puikiai suvokiame ener-
getinės priklausomybės grėsmes.
Suprantame, kad valstybės energeti-
nės nepriklausomybės stiprinimas
yra ne tik kelias į visavertę mūsų
ūkio veiklą, bet ir vienas rimčiausių
mūsų nacionalinio saugumo dalykų.
Todėl ir įkūrėme Lietuvoje Energe-
tinio saugumo centrą bei tikimės,
kad dar šiais metais jis taps NATO
kompetencijos centru. Sėkmingai
įgyvendiname elektros tiltų projek-
tus: ,,Nordbalt” su švedais ir ,,Litpol-
link” su lenkais. Judame pirmyn su
naujosios atominės elektrinės, su-
skystintų dujų terminalo statybomis. 

Stabilizavosi mūsų ekonominė
padėtis ir šiandien ne tik Lietuvos,
bet ir Europos ekonomikos žinovai

pripažįsta, jog Lietuvai bene geriau-
siai iš visų Europos Sąjungos valsty-
bių sekėsi kapstytis iš krizės duobės.
Matyt, ne veltui mūsų premjerui
Andriui Kubiliui praėjusį mėnesį
Erasmus universitete, Roterdame,
buvo įteiktas ,,Pasaulio lyderio” ap-
dovanojimas už nuopelnus ekono-
mikos srityje.

Ypač jaučiame ekonominį atsi-
gavimą moderniųjų technologijų sri-
tyje. Praėjusiais metais Lietuvos
mokslininkų sukurtas lazeris pri-
pažintas geriausiu moksliniu lazeriu
prestižiniuose pasauliniuose ,,Prism”
apdovanojimuose. O Lietuvos moksli-
ninkai ir gamintojai pasaulinei rin-
kai pristatė naują vaistą nuo vėžio,
kuris savo poveikiu nenusileidžia
tokiems patiems iki šiol pasaulyje
naudotiems vaistams, bet yra apie 30
proc. pigesnis. Lietuvos mokslininkai

kviečiami dirbti užsienio mokslo
centruose ir tyrimų laboratorijose.
Ne veltui mūsų Vyriausybės progra-
moje įrašyta, jog Lietuvos tikslas ir
ambicija – tapti regiono aukštųjų
technologijų centru, o 2020 m. – Šiau-
rės Europos inovacijų centru. 

Vienas iš svarbiausių mūsų tik-
slų ir uždavinių yra užsienio investi-
cijų pritraukimas. Prieš mėnesį Lie-
tuvos ūkio ministras Rimantas Žy-
lius atidarė Lietuvos atstovybę gar-
siajame Silicon Valley. Po viešnagės
California ir Washington, DC mi-
nistras lankėsi ir New York mieste,
kur susitiko su IBM, ,,Bloomberg”,
,,Worldwide Investor Network”,
,,Morgan Stanley” bei kitų bendrovių
vadovais. New York gen. konsulate
įvyko ministro susitikimas su finan-
sų ir ekonomikos srityje dirbančiais
lietuviais, kurio metu nuspręsta susi-
burti į neformalų jaunųjų verslinin-
kų klubą. Investicijų pritraukimas
bus tęsiamas ir ateityje. Ypatinga pir-
menybė bus teikiama investicijoms į
aukštųjų technologijų bei inžinerijos
mokslinių tyrimų centrų, kitaip sa-
kant, smegenų centrų, kūrimą Lie-
tuvoje, nes tam Lietuvoje yra didžiu-
liai intelektiniai ištekliai. 

Įtemptai darbuojamės ir su JAV
administracija bei bendrovėmis
transporto srityje. Lietuvą galima
drąsiai laikyti transporto centru,
kuriame susijungia jūros, sausumos
ir geležinkelio keliai iš Rytų ir Va-
karų. Turime vienintelį neužšąlantį
rytinės Baltijos jūros pakrantės uos-
tą Klaipėdoje, tad būtų tiesiog nuo-
dėmė neišnaudoti šio privalumo. Ir
mes sėkmingai jį išnaudojame, nes
uostas kasmet sulaukia apie 7,000
laivų, perkrauna apie 40 mln. tonų
krovinių, tarp kaimyninių uostų pir-

mauja talpintuvų perkrovi-
me. Geležinkeliais per metus
pervežama apie 50 mln. tonų
krovinių ir 7 mln. keleivių.
Sausio mėnesį Amerikoje
viešėjęs Lietuvos susisieki-
mo ministras Eligijus Ma-
siulis pristatė JAV rinkai

Lietuvą kaip regioninę tranzito šalį,
per kurią važiuoja net JAV kroviniai
į tą patį Afganistaną.

Džiugu, kad pagaliau atsigavo ir
Lietuvos turizmo rinka. Neseniai ofi-
cialiai paskelbta, kad 2011 m. Lietuva
pagal užsienio turistų skaičiaus
augimą buvo antra Europoje. Kviečiu
JAV lietuvius aktyviai raginti savo
draugus, pažįstamus, kolegas, ben-
dradarbius, verslo partnerius, nepai-
sant didelio atstumo, vykti aplankyti
Lietuvą, išvysti jos grožį, o kartu ir
palikti joje savo pinigus.  

Jau kelinti metai pirmaujame
pasaulyje pagal interneto ryšio greitį
bei mobiliojo ryšio abonentų skaičių
– lietuviai naudoja beveik 5 mln. ak-
tyvių SIM kortelių. Įsteigėme 5 moks-
lo ir verslo slėnius, keturis pramoni-
nius parkus, dvi laisvąsias ekonomi-
nes zonas. 

Mūsų muzika ir teatras visada
buvo pasaulinio lygio. Eimunto Nek-
rošiaus, Jono Vaitkaus, Rimanto Tu-
mino, Oskaro Koršunovo spektakliai
statomi ir rodomi žymiausiuose pa-
saulio teatruose, Violetos Urmanos
balsu žavisi garsiausių pasaulio
operos scenų žiūrovai. O kur dar gar-
siausias avangardinio kino kūrė-
jas Jonas Mekas, mūsų Hollywood
žvaigždė Rūta Lee, maestro Petras
Geniušas, primabalerina Eglė Špo-
kaitė, jaunasis dailininkas Žilvi-
nas Kempinas ir daugelis daugelis
kitų. 

Džiaukimės ir didžiuokimės mū-
sų sportininkais, visų pirma, žino-
ma, mūsų krepšininkais, pelniusiais
ir pelnančiais šlovę bei pripažinimą
mūsų valstybei. Eiliniam amerikie-
čiui ir šiandien Lietuvos vardas visų
pirma siejasi su Arvydo Sabonio, Ša-
rūno Marčiulionio, Žydrūno Ilgaus-
ko, Artūro Karnišovo, Lino Kleizos,
ledo ritulininko Dainiaus Zubraus
vardais. 

Tad iš tiesų turime, kuo didžiuo-
tis. Darykime viską, kad šio pasi-
didžiavimo jausmo niekas niekados
iš mūsų neatimtų. Pratinkime prie
šio jausmo savo vaikus ir anūkus –
nuo pat mažens. Nesvarbu, kurioje
pasaulio vietoje gyventume – Vilniu-
je ar New York, Kaune ar Čikagoje,
Ariogaloje ar Santa Monica, – kiek-
vieno iš mūsų patirtis yra svarbi ir
reikalinga Lietuvai. 

Kalba� sakyta� Valstybės� atkūrimo
dienos�minėjimuose�New�York� ir� New
Jersey.� Čia� pateikiamas� sutrumpintas
tekstas.

Valdemaras Sarapinas – Lietuvos
Respublikos gen. konsulas New York.
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Šventė, simbolizuojanti
mūsų stiprybę ir viltį

VALDEMARAS SARAPINAS

Redakcijos žodis Tema: Kovo 11-oji

Turime,� kuo� didžiuotis.� Darykime� viską,� kad
šio� pasididžiavimo� jausmo� niekas� niekados� iš
mūsų�neatimtų.�Pratinkime�prie�šio�jausmo�savo
vaikus� ir� anūkus� –� nuo� pat�mažens.� Nesvarbu,
kurioje�pasaulio�vietoje�gyventume,�kiekvieno�iš
mūsų�patirtis�yra�svarbi�ir�reikalinga�Lietuvai.�



Kai 2011 metų vasarą paaiškėjo,
jog respublikonų kandidatų į
JAV prezidentus bus gal be-

veik tuzinas, tarp jų bu vo ir du mor-
monų tikėjimo išpažintojai: buvęs
Massachusetts gubernatorius Mitt
Romney ir buvęs Utah vals tijos gu-
bernatorius Jon Huntsman. Įsibėgė-
jus šiems rinkimų į JAV prezidentus
metams, iš jų, atrodo, stipriai laikosi
tik vienas mormonas – Mitt Romney.

Mormonai yra oficialiai žinomi
kaip The Church of  Jesus Christ of
Latter-day Saints, ką į lietuvių kalbą
galima būtų išversti kaip Vėlesniųjų
laikų šventųjų Jėzaus Kristaus Baž -
nyčia. Ją 1830 m. įkūrė nedideliame
Palmyra, NY miestelyje, į pietryčius
nuo Rochester, gimęs mormonų pra -
našas Joseph Smith (1805–1844) ir
keli jo pasekėjai. Pradžioje Smith
sėkmingai plėtė savo pasekėjų gretas,
bet ne trukus jo idėjos susilaukė gana
aštraus pasipriešinimo ir net per-
sekiojimų.

Būdamas vos 14 metų, jaunasis
Joseph pradėjo patirti regėjimus. Su -
laukęs 18 metų, jis pasi skel bė radęs
hieroglifų pilną aukso plokštelių rin -
kinį, kuriame buvo iš dėstytas prana -
šo Mormon tikėjimas. Smith hierog-
lifus ištyrė ir 1830 m. juos paskelbė
knygoje „Book of  Mor mon”. Ta data
yra laikoma mormonų tikėjimo pra -
džia. Mormoniz mas plito gana grei -
tai, ir jau po kelių metų mor monų
bendruomenių at si rado Ohio, Mis -
sou ri ir Illinois valstijose. Iš varyti iš
Missouri, mormonai įsikū rė prie
Mississippi upės, maža me Com mer -
ce, IL miestelyje, jį per krikštijo į

Nau voo, netrukus išaugusio iki ne -
mažo 20,000 gyventojų, to meto di -
džiausio Illinois valstijos miesto.

Mormonų rankose miestas su-
klestėjo. Buvo steigiamos mokyklos,
sudaryta 2,000 vyrų policija turėjo,
reikalui esant, telkinį ginti nuo prie -
šiškai nusistačiusių kitų tikėjimų
gyventojų. Toks mormonų pasiseki-
mas ir kai kurie jų gyvenimo ypatu-
mai, pvz., daugpatystė (poliga mija) ir
draugiškumas indėnams, sukėlė
apylinkės gyventojų nepalan kumą,
pavydą ir neapykantą. Pats Smith bu-
vo vedęs keliasdešimt mo terų. Prisi-
dėjo ir politiniai nesutarimai. Smith
1844 m. buvo apkaltintas ir įkalintas.
Sukurstyta minia, ne lauk dama teis-
mo, įsiveržusi į kalėji mą Smith nušo-
vė.

Kai ankstyvą 1846 m. pavasarį
mormonus iš Nauvoo išvijo, jų nau-
jas vadas Brigham Young pradėjo
ilgą, vargingą sektos kelionę į vaka -
rus. Ir kai 1847 m. liepos 24 d. jie pa -
siekė Great Salt Lake ežerą Utah val-
stijoje, Young nusprendė: „Čia mes
lik sime.” Čia jie irgi turėjo pakęsti
vie tinių nepalankumą ir neįprastas
gyvenimo sąlygas. Bet daugpatystė
buvo panaikinta tik 1890 m.

Mormonų skaičius pradžioje au-
go labai pamažu, bet jau XX a. vidu-
ryje pradėjo kilti. Dauge lyje kitų JAV
vakarų valstijų susikū rė nauji telki-
niai. 2011 m. mormonų buvo priskai-
čiuota net per 1,5 milijono. Dauguma
jų gyvena Utah valstijoje, kur jie
sudaro daugumą – 66.4 proc. To liau
eina Idaho su 24.1 proc. Wyoming – su
9.5 proc., Nevada – 5.9 proc. ir Arizo-
na – su 4.9 proc. Tačiau visoje Ameri-
koje mormonų tėra tik 1.5 proc.

Į mormonus, kai kurių vadina-
mus religija, kitų – sekta, JAV istori-
joje atsiradusius XIX a. viduryje,
Amerikos visuomenėje ilgus metus
žiūrėta kažkaip neigiamai. Panašiai
kaip ilgus metus politinę diskrimina -
ciją kentėję katalikai, mormonų poli-
tiniai kandidatai dar ir šiandien ne
vieno amerikiečio yra sutinkami su
tam tikru neslepiamu nepasitikėji-
mu ar įtarumu. Ta čiau, jei 1960 m.
rinki minėje kampa nijoje sen. John F.
Ken nedy kartais buvo kaltinamas bu-
vęs atsakingu Va tikanui, o ne Ameri-
kai, to nerei kėtų sakyti apie mormo-
nus. Juk mormo nų judėjimas yra ki-
lęs ir subren dęs ne kur kitur, bet pa-
čioje JAV visuo menėje, be jokių ryšių
su užsieniu.

Kandidatuojantys į JAV prezi-
den  tus paprastai stengiasi nuslėpti
savo ryšius su organizuota religine
bendruomene. Taip darė Kennedy
1960 m., taip 1928 m. kalbėjo ir airis
katalikas Al Smith, o 2007 m. ir šian-
dien – ir Mitt Romney. Net ir sen.
Barack Obama 2008 m. kampanijoje
atsiribojo nuo 20 metų lankytos bap-
tistų bažnyčios liūd nai pagarsėjusio
kontroversinio pastoriaus Jeremiah
Wright.

Mormonai tiki, kad jų Bažnyčia
yra moderni, tikroji Jėzaus Kristaus
skelbto mokslo paveldėtoja. Jos tiks -
las yra pasaulį paruošti Antrajam
Kristaus atėjimui. Ji pripažįsta kata-
likų Šventąjį Raštą, bet savo „Book of
Mormon” laiko jam lygiaverčiu. Ta
knyga yra vienos senos žydų genties,
kuri yra laikoma Amerikos indėnų
protėviais, istorija.

Mormonai tiki į nuolatinį santy -
kį su Dievu ir kad Dievas ir jo sūnus
Jėzus Kristus buvo pasirodęs prana -
šui Smith. Dievo apsireiški mus, pri-
taikomus savo gyvenimui, gali išgy-
venti bet koks tikintysis, bet tik vie-
nas žmogus gali juos pritaikyti visai
Mormonų Bažnyčiai. Toks žmo gus
yra Bažnyčios prezidentas, pranašas
ir apreiškėjas, gyvenantis Salt Lake
City mieste, o ne Romoje. Nors dau-
geliu atvejų mormonų reli gija panaši
į krikščionybę, yra ir daugiau mor-
monų tikėjimo ypatumų, kurie kar-
tais labai „pašiaušia” ka taliką.

Mormonai tiki, kad Šėtonas buvo
vienas iš pirmųjų Dievo sukurtų dva -
sinių vaikų, sukilęs prieš Dievą, to-
dėl iš jo buvo       Nukelta į 9 psl.
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Jei kovo 4 dieną neįvyko stebuk-
las, Vladimir Putin vėl bus Ru-
sijos prezidentas. Net būdamas

premjeru jis liko pirmuoju valstybės
žmogumi, nors kai kurios teisės ir
įgaliojimai buvo perleisti prezidentui
Dmitrij Medvedev. Dabar Putin ne-
reikės daryti jokių reveransų. Galios
pilnatis vėl jo rankose.

Per pastarąjį pusmetį Kremliaus
retorika gerokai paaštrėjo. Pagrin-
diniai taikiniai – JAV, pastaruoju me-
tu Estija ir Latvija. Bet tai neturėtų
teikti Lietuvai paguodos. Jos eilė gali
ateiti. Rusija vis labiau reiškia nepa-
sitenkinimą Vakarų planais kurti
savo priešraketinę gynybos sistemą,
NATO atmetus Maskvos siūlymą
kurti bendrą sistemą, kuri suvienytų
Rusijos ir NATO bei suteiktų abiem
pusėms „atsakomybės zonas”. Putin
žada trečdaliu padidinti gynybos biu-
džetą – iki 2020 metų skirti beveik 800
mlrd. dolerių šalies kariniam pajė-
gumui atnaujinti. Ketinama kons-
truoti ir pagaminti naujų automatų,
šarvuočių, povandeninių laivų bei
raketų.

Dažnėja diplomatiniai nesutari-
mai su Vakarais. Rusija jaučiasi ap-
gauta Libijoje – esą humanitarinio
įsikišimo dingstimi NATO įsivėlė į
pilietinį karą ir nuvertė Gaddafi val-
džią. Rusija vetavo Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Si-
rijos, priešinasi galimam antpuoliui
prieš Iraną.

Didėjant įtampai tarp Rusijos ir
Vakarų, Maskva nukreipia savo žvil-
gsnį į Baltijos šalis. Taip ir šį kartą.
Praėjusių metų pabaigoje Maskva vėl
prabilo apie raketų „Iskander” iš-
dėstymą Kaliningrado srityje. Vasa-
rio pradžioje Miuncheno saugumo
konferencijoje Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergej Lavrov pasi-
skundė, kad, nepaisant įsipareigoji-
mo po Sovietų Sąjungos griūties
NATO infrastruktūros neišdėstyti

naujųjų NATO narių teritorijose,
NATO karinė infrastruktūra „artėja
mūsų link sparčiai”. Po referendumo
Latvijoje dėl antrosios valstybinės
kalbos statuso suteikimo rusų kalbai
būsimasis Rusijos prezidentas pasa-
kė, jog Maskva „kuo ryžtingiausiai”
sieks, kad Latvijos ir Estijos vyriau-
sybės įgyvendintų tarptautinių orga-
nizacijų siūlymus dėl tautinių mažu-
mų teisių užtikrinimo. Pasak Putin,
pilietybės neįgiję rusai neturi nei es-
minių politinių, socialinių bei ekono-
minių teisių, nei galimybės laisvai
vartoti rusų kalbą. Putin pažadėjo
energingai ginti už Rusijos ribų gyve-
nančių rusų teises, sukurti teigiamą
ir tikslų Rusijos įvaizdį, „eksportuo-
damas švietimą ir kultūrą”, ypač
Rytų Europoje.

Kovingi žodžiai yra susieti su
prezidento rinkimų kampanija. Telk-
damas rinkėjus Putin kursto prieš
Vakarus nukreiptas nuotaikas, aiš-
kindamas, kad užsienio jėgos kišasi į
Rusijos vidaus reikalus, skatina ir fi-
nansuoja protestus bei mitingus. Jis
vaizduojasi tuo žmogumi, kuris pavo-
jingame pasaulyje geriausiai geba
ginti Rusijos interesus. Tai nėra vien
rinkimų „šou”. Buvęs saugumietis
yra linkęs matyti paslėptas rankas ir
sąmokslus, kur kiti mato atsitiktinu-
mus. 

Putin ir jo aplinkos įtarumas tik
didės. Pradėjusi reikštis opozicija ne-
nuleis rankų, gal net sustiprės, ypač
jei pasitvirtintų kai kurių stebėtojų
nuomonė, kad parlamento rinkimų

rezultatų klastojimo sukelti protestai
Rusijos žmonėms parodė, jog kara-
lius nuogas, kad, nepaisant kalbų
apie grėsmingą Putin valdžios verti-
kalę bei jų pačių nuogąstavimų,
Kremlius yra pažeidžiamas.

Net palankiausiomis aplinky-
bėmis nerealistiška tikėtis gerų san-
tykių su Rusija. Imperinė mąstysena
taip giliai įsišaknijusi valdančiuose
sluoksniuose, kad Maskva tiesiog ne-
moka normaliai bendrauti su kaimy-
nais, ypač su buvusiomis sovietinė-
mis respublikomis. Prezidentei Da-
liai Grybauskaitė ir dabartinei Vy-
riausybei pasisekė pašalinti dalį rim-
tų nesutarimų, kurie susikaupė 2006–
2008 metais. Per pastaruosius kelerius
metus būta teigiamų poslinkių eko-
nomikos ir kultūros srityse. Bet Ru-
sija pasiryžusi bendrauti tik savo są-
lygomis, kurios Lietuvai nepriimtinos.

Ir vis dėlto nereikia sutirštinti
spalvų. Pats Putin pripažįsta, kad
geri santykiai su Vakarais yra nau-
dingi Rusijai. Maskva beveik penke-
rius metus grasina imsianti įvairių
kontraveiksmų, bet konkrečių beveik
nebūta. Bus įdomu pamatyti, ar
„Gazprom” atsiims savo kreipimąsi į
tarptautinį arbitražą dėl „Lietuvos
dujų” pertvarkos. Toks žingsnis rody-
tų nuosaikesnę Rusijos laikyseną,
ypač prisiminus, kad 2010 metų lap-
kritį Putin pavadino Lietuvos planus
pertvarkyti „Lietuvos dujas” vagys-
te. Bet nesu taip optimistiškai nusi-
teikęs kaip premjeras.

Reaguodama į Gruzijos nutarimą

įvesti bevizį režimą Rusijos pilie-
čiams, Maskva praeitą savaitę pareiš-
kė esanti pasirengusi abipusiu pag-
rindu įvesti bevizį režimą su Gruzija
ir siūlė atkurti diplomatinius ryšius.
Rusija suvertė visą atsakomybę už
diplomatinių ryšių nutraukimą „ka-
rinei Gruzijos vadovybės avantiūrai
2008-ųjų rugpjūtį” ir apkaltino Tbilisį
už Rusijos juodinimą bei bendros
istorijos klastojimą. Kad ir kokie
būtų Maskvos apskaičiavimai bei
ketinimai, diplomatinių santykių at-
naujinimas būtų žingsnis į priekį.

Prezidentas Medvedev nepaten-
kino daugelio savo rėmėjų lūkesčių.
Jis nebuvo ir gal negalėjo būti refor-
matorius. Tačiau jis vis tiek sušvelni-
no Kremliaus toną, mėgino sukurti
modernesnės, lankstesnės Rusijos
įvaizdį. Tokia laikysena ir siekis Pu-
tin svetimi. Neabejoju, kad ateityje
Putin mėgins Rusijos opoziciją vaiz-
duoti svetimų jėgų pakalike, kalbės
apie Rusijai kylančias grėsmes, ska-
tins savo šalininkų nacionalizmą ir
fobijas.

Putin reikia tikrų ar menamų
priešų – kovotojas/karys turi su kaž-
kuo kovoti. Jei NATO kuriamas PRG
kelia Rusijai pavojų, patogiausia kon-
trapriemonė – išdėstyti „Iskander”
Kaliningrade arba grasinti tokiu
žingsniu. Lengviausias būdas įrodyti
ryžtą ginti už Rusijos ribų gyvenan-
čius rusus – smerkti tariamus rusa-
kalbių teisių pažeidimus Latvijoje ir
Estijoje. Ir Lietuvoje, jei atsirastų
proga. Maskva gal mėgins politiškai
suburti Lietuvos rusus, skatinti juos
balsuoti etniniais sumetimais. Vargu
ar toks ėjimas būtų sėkmingas, bet tai
nereiškia, kad jis liks neišbandytas.

Rusija yra nemaloni kaimynė,
bet ji nekelia grėsmės NATO ir ES
šalims, tokioms kaip Lietuva. Reikia
tai prisiminti, jei Putin pradėtų grū-
moti.

Alfa.lt

Ar balsuotumėte 
už mormoną?
ALEKSAS VITKUS

V. Putin sugrįžus
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Omaha,�NE

TeLKiNiai

Cape�Cod,�MA

Sekmadienį, vasario 12 d., JAV
LB Cape Cod apylinkės nariai
susi rinko paminėti Lietuvos

Nepriklau somybės atgavimą Our
Lady of  As sumption bažnyčioje
Osterville, MA. Dvyliktą valandą vy-
ko Mišios už Lie tuvą, pirmą valandą
salėje prasi dėjo minėjimas. 

Susirinko gražus bū rys narių,
dalyvavo viešnia – JAV LB Boston
apygardos pirmininkė Regina Bal-
čai tie nė, kuri pasveikino dalyvius ir
trum pai pasidalino informacija apie
XIV Lietuvių tautinių šokių šventę,
kuri vyks Boston liepos 1 d. Sugie-
dojus Amerikos ir Lietuvos himnus,
atidarymo žodelį tarė Cape Cod pir-
minin kė Regi na Petrutienė. Aurelija
Borges perskaitė in vo kaciją (a. a.
kun. prof. Stasio Ylos žodžius). Tada
Algimantas Gustai tis perskai tė gu-
bernatoriaus Duval Patrick pro kla-
maciją ir JAV LB Kraš to valdybos
ataskaitą. Rezoliucijas pristatė Aure -
lija Borges. Susirinki mas vienbalsiai
pritarė rezoliucijoms, jos kopijos iš -
siųstos JAV prezidentui Barack Oba -

ma, šalies senatoriams John Kerry ir
Scott Brown, Mas sachusetts atsto vui
William R. Keating, Ru sijos Federa-
cijos am basadai ir Lietu vos Respub-
likos am basadai JAV bei Kraš to val-
dybai.

Gustaitis parodė įdomią video
medžiagą apie Lietuvos partizanus,
kurie stengėsi neatiduoti Lietuvos
tautos į vergiją. Pirmoje dalyje ma -
tėmė daug trumpų filmų apie didvy -
rius, kurių atminimui neleisime iš -
dilti iš  mūsų atminties. Antroje daly-
je Algis parodė keletą vaizdų iš at -
kurtos Lietuvos, kurios daugeliui tų
partizanų jau nepavyko išvysti. Tie-
sa, buvo ir tokių didvyrių, kuriems
pasisekė ištesėti ir sulaukti Nepri -
klausomybės atgavimo. Filmai buvo
rodomi grojant muzikai, vietomis
gir dėjome Vytauto Kernagio dainuo-
jamos gražios poezijos. 

Pasibaigus puikiai programai,
valdyba įteikė klebonui kun. Davig -
non dovanėlę – Reginos Dapkienės
paaukotą iš gintaro pagamintą nuos -
tabų Aušros Vartų Marijos pa veikslą.
Klebonas jau yra išėjęs į pen siją, to-
dėl norėjome jam padėkoti už pa-

AURELIJA NIJOLĖ BORGES

Vasario 16-tos minėjimas

Uždaroma Šv. Antano bažnyčia

Omaha lietuvius neseniai pasie-
kė skaudi žinia – bus uždaryta  100
metų sulaukusi Šv. Antano lietuviška
bažnyčia, vienintelė lietuviška baž-
nyčia vidurio Amerikoje.

Po ilgų ty rimų ir svarstymų vie-
tos vyskupas nuspren dė, kad Šv. An-
tano lietuviška parapija bus su jungta
su kitomis parapijomis. Visos detalės
bus pa s kelbtos po trijų mėnesių. 

Tikėkime, jog ir uždarius parapi-
ją, Omaha lietuviai ir toliau plės savo
lietuvišką veiklą mažoje mūsų apy-
linkėje. Būkime kant rūs ir vieningi
lietuviškoje veikloje.

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 19 d. Omaha lietuviai
mi nėjo Lietuvos nepriklausomybės
šven    tę, kurią surengė JAV LB Omaha
apylinkės valdyba.

Mišias aukojo kunigas iš Missou -

Omaha lietuvių naujienos

Regina Balčaitienė, Algimantas Gustaitis, Regina Petrutienė ir Aurelija Nijolė Borges.

AL  ANTANĖLIS

,,Aušros” jauniausieji šokėjai.                                              JAV LB Omaha apylinkės nuotr.

lankų ir malonų bendravimą su mu-
mis, leidimą daugelį metų naudotis
bažnyčios patalpomis. 

Formalią minėjimo dalį užbaigu-
si Regina Pet ru tienė paragino visus
eiti prie vai šių stalo. Narės, būdamos

geros šeimininkės, sunešė skanių
užkandžių, tortų, nuo kurių kone lū-
žo gražiai pa puoštas stalas. Smagiai
bendraudami tarpusavyje gurkšno-
jome kavą, vai šinomės.

ri vienuolyno, jau ne pirmą kartą
atvykstantis į Omaha pas lietuvius.
Jis daug kartų yra buvęs Lietuvoje,
Telšių vyskupijoje, moka lietuviškai.
Esame jam širdingai dėkingi.

Po Mišių visi perėjo į salę, kur
prasidėjo oficialus minėjimas. Minė -
ji mą vedė Omaha LB pirmininkė
Kris tina Jonikaitė. Po Amerikos
him no, invokacijos ir mirusių pager-
bimo buvo perskaitytos rezoliucijos
(Danguolė Antanėlytė Hanson). Lie-
tu viškus sveikinimus ir rezoliucijas
per  skaitė Birutė Prišmantienė. Po to
buvo apdovanoti vietos lietuviai už
nuopelnus lietuviškoje veikloje. Mi-
nėjimą baigė LB pirmininkė Kristina
Jonikaitė ragindama: „Kur būtume,
kur gyventume, būki me vieningi ir
ištikimi Lietuvos vaikai.”

Po oficialios dalies sugiedotas
Lie tuvos himnas. Po to visų laukė
ska niai paruošti užkandžiai. Links-
mąją dalį atli ko jauniausieji „Auš-
ros” šokėjai, pradžiuginę minėjimo
daly vius. Nuoširdi padėka šokėjų
mokytojai Al mai Šarkaitei Tomasel-
lo už jos įdėtą kantrybę.

Paskutinę minėjimo dalį atliko
choras „Rambynas”, kuriam jau
daug metų vadovauja Algis Totilas.
Choras labai apmažėjęs, bet choristų
įdėtas darbas pa rodė, kad jie iš šir-
dies aukojasi baž nyčiai ir Lietuvai.
Chorvedys padėkojo svečiams ir cho-
ristams, primindamas, kad šioje salė-
je gal jau giedama paskutinį kartą.
Nepamirškime Omaha lietuvių, bū -
ki  me vieningi, dirbkime Lietuvos
naudai visur ir visada.

Omaha choras ,,Rambynas”  Vasario 16-osios minėjime (vadovas Algis Totilas).
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Los�Angeles,�CA

Vai, koks puikus buvo mūsų
tra dicinis – jau 50-tasis – Už-
gavėnių   ,,Bly nų balius”, įvy-

kęs vasario 11 d. Gal kiek per anksti,
bet ir gerai, nes galė jo me Užgavėnes
ir toliau švęsti savo namuose iki pat
tikrųjų Užgavėnių! Į renginį ne til po
žmonės – Šv. Kazimiero parapijos
salėje susirinko per 400, neįskaitant
100 ,,LB Spindulio” šokėjų ir daini -
nin kų, kurie atliko programą. Dar
ne buvo mūsų salėje tokio gausaus
pokylio! Programoje  buvo ne tik
paradas, bet ir daug lietuviškų šokių,
dainų! Kiek džiaugsmo, kiek triukš-
mo, kiek prisiminimų!

Nors visiems sakiau, kad tai ma -
no ,,paskutinis” balius, niekas tuo
netikėjo. Užtat dabar po šio finan-
siškai sėkmingo pokylio užtikri-
nome, kad tradiciją tęsime dar ilgai –
kol visi  būsime sveiki, gyvi ir drau -
giški!

Nors Los Angeles ,,LB Spindu -
lys” (tada vadinosi Jaunimo ansamb-
lis) įkurtas nuo 1949 m., ,,Bly nų ba-
liaus” tradicija mūsų mieste prasidė-
jo daug vėliau ir tik dėl vie no tikslo –
dėl lėšų, skirtų pa rem ti  lietuvišką
jaunimą iš Los An geles, kuris troško
nuvykti į II  Lie tuvių tautinių šokių
šventę Čika go je. Tai buvo 1963 m. Tad

ir šiemet dalis ,,Blynų baliaus” pelno
bus skirta paremti mūsų dabartinį
jaunimą (jau naujos kartos) ir jo ke-
lionę į Boston – jau XIV  Šokių  šventę.

Kita dalis pelno bus skirta išsau -
goti mūsų archyvą ir net perrašyti
,,LB Spindulio” plokštelę  (gamintą
1979 metais) į CD! Tai dar didesnis
džiaugsmas, kad mūsų vaikučiai ga -
lės džiaugtis jų tėvelių įrašytomis
dai nomis, mokytojos Onos Razutie -
nės vadovautu choru!  

Džiaugiamės visi, kad siūlas ne -
nutrūko. Dėkojame mūsų Onai Razu -
tienei, kuri vertindavo tokius susi -
rin kimus,  tokius darbus  – vedė
tokias šventes, tęsė tradicijas, kad
galėtu mėme, net ir būdami tolimame
Los Angeles, prisijung ti prie  dar
didesnio lietuviško pa veikslo JAV.

Tradicija tęsis dar ilgai
Įvyko�50-asis�,,Blynų�balius”

,,LB Spindulio” studentų grupės šokėjai.
Inos Petokienės nuotr.

DANGUOLĖ VARNIENĖ

Gera reklama Boston šokių šventei. Plakatą, raginantį visus vykti į šokių šventę, laiko
Varnienės sūnus Valdas. Šalia jo – sesuo Darija Varnaitė, apsirengusi blyno kostiumu.

Į renginį ne til po žmonės – Šv. Kazimiero parapijos salėje susirinko per 400, neskaitant 100 ,,LB Spindulio” šokėjų ir daini nin kų, kurie atliko programą.      Inos Petokienės nuotr.

,,Blynų baliaus” ištvermingiausi muzikantai (iš k. į d.): Česlovas Geštautas, Linas Poli-
kaitis, Viktoras Ralys ir Rimas Polikaitis.                                              Kęsto Kazlausko nuotr.

Padėka ,,Blynų baliaus” šeimininkėms: Daliai Ragauskienei ir Danai Augutei-Scola, ku-
rios daugiau nei 20 metų vadovauja šio renginio ūkiniams reikalams. Joms įteikta do-
vana – prijuostės su jubiliejinėmis šokančiomis bulvytėmis! (ženklas sukurtas Rasos
Matulaitytės).                                                                                            Kęsto Kazlausko nuotr.

Danguolė Varnienė.
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SKaUTYBĖS KeLiaS

Skautiškas ačiū

Skautiškas ačiū visiems, kurie apsilankė  šių metų Čikagos lietuvių
skautų ruošiamoje tradicinėje Kaziuko mugėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL.

Skautiškas ačiū ,,Kunigaikščių užeigai”, kuri užleido skautams ,,Bočių
menę”.

Skautiškas ačiū visiems prekybininkams.
Skautiškas ačiū visiems, kurie aukojo (fantus, tortus, kugelį, suteikė

mums finansinę paramą ir t.t.)
Skautiškas ačiū tėveliams už jų pasiaukojimą.
Skautiškas ačiū mūsų broliams ir sesėms už jų darbštumą ir pasišven-

timą skautybės labui.

Kaziuko mugės koordinatoriai: Nida Petronienė, Vilija Kielienė, Aušrelė
Sakalaitė, Dainius Dumbrys ir pirmininkas Edmundas Brooks.

Kasmet visame pasaulyje skau -
čių Susimąstymo diena yra švenčia-
ma vasario 22 d. Šia proga ,,Verps -
čių” vyr. skaučių ir skautininkių su -
eigos viešnia – buvusi ilgametė
,,Skau tų aido” redaktorė, v.s. Alė Na -
mikienė – maloniai sutiko pasidalin-
ti savo žiniomis apie Susimąstymo
die  nos atsiradimą, jos prasmę ir ap-
skritai – apie skautybės pradžią.

,,Įdomu”, – sakė sesė Alė, – kad ši
šventė – Thinking Day – buvo sugal -
vota ir paskelbta Amerikoje 1926 m.,
ketvirtoje pasaulio skaučių vadovių
konferencijoje. Vadovės parinko
šven tei skautų įkūrėjo Robert Baden-
Powell ir jo žmonos, pasaulio skaučių
vadovės ledi Baden-Powell bendrą gi -
mi mo dieną – vasario 22-ąją. 1932 m.
Lenkijoje, septintame vadovių suva -
žiavime, buvo nutarta pasveikinti

vie na kitą, nusiųsti auką pasau li -
niam skaučių biurui. Šiais metais,
Amerikos skautėms švenčiant 100
me tų jubiliejų, Amerikos skaučių va -
dovybė susimąstymo dienai parin ko
temą ,,Mes galime išgelbėti pasaulį”
(,,We can save the world”), pri -
mindama, kad laukianti ir aukų.’’

,,Nebūtų šios šventės, – sakė vieš-
nia, – jei Baden-Powell nebūtų (su
pas kaitomis) plaukęs į Ameriką ir
ne būtų laive sutikęs Olave Soames...
Jei nebūtų buvę tos didelės meilės ir
bendrų siekių.” Baden-Powell vedė
Olave St. Clair Soames tų pačių 1912
m. spalio 30 d. Olave buvo 32 metais
jaunesnė – atsidavusi bendramintė,
savo vyro di džio ji saugotoja ir globė-
ja. Toje pačioje kelionėje į Ameriką
plaukė iš anks čiau Baden-Powell pa-
žįstama ameri kietė Juliette Lowe,
kuri 1912 m. kovo mėn. įkūrė Ameri-
kos skautes.            Nukelta į 14 psl.

v.s. fil RITONĖ RUDAITIENĖ

FSS Čikagos skyriaus sueigoje 2012 m. vasario 11 d. į paskautininkus buvo pakeltas fil.
Jonas Variakojis, vyr. Nuotraukoje ps. fil. J. Variakojis tarp savo skautiškos šei mos narių.
Iš k.: v.s. fil. Jūratė Va riako jie nė, vilkiukas Vytautas Sta niš kis, ps. fil. Jonas Variakojis,
vyr., s. fil. Jo nas Variakojis, paukštytė Ga bi ja Sta niš kytė ir ps. fil. dr. Renata Va riakojy tė-
Staniškienė.                                                                                          Dr. Vinco Staniškio nuotr.

Tai savarankiškai veikianti Lie-
tuvos skau tų sąjungos dalis,
priimanti universitetuose stu-

dijuojančius ir jau moks lus baigu-
sius skautus, nenorin čius nutraukti
skautiškus ryšius ir to liau dalyvauti
Sąjungos veikloje. Prisimintini dai-
nos, dainuotos stovyklose, žodžiai,
kurie ragino nenutraukti ryšių su
skautais: „Mūsų skautiš kos gretos
žygiuoja jauno ryžto ir va lios ke-
liais,/ Visagaliui, Tėvynei, ry tojui ir
meile žmonijai visai./ Mes sveikina-
me rytą ir saulę, maldą, šyp seną ir
dainą,/ Težydi skautybė pa sau ly,/ Te-
skamba ‘Budėk’ visada.”

Sąjūdis veiklą pradėjo Nepri -
klau somoje Lietuvoje, Kauno Vytau-
to Di džiojo universitete. Skautai, stu -
dijuodami, vėliau tapę filisteriais
(profesionalais), tarp  jaunimo buvo
išvystę plačią visuomeninę ir skau-
tišką veiklą. 

Pasaulyje įsigalėjus neramu-
mams, o Lietuvą užplūdus okupan-
tams, daug skautų pasitraukė ir
pasklido po pasaulį. Bet ir bū dami
svečiose šalyse jie nepamiršo savo
idealų ir stengėsi juos atgaivinti. La-
bai gražiai tai nusakė skautas, filis-
teris Vilius Bražėnas savo dainoje, ta-
pusioje labai populia ria tarp akade-
mikų ir skautų: ,,Die vui, Tau, Tėvy-
ne, ir Žmonijai skiriam visą meilę
mus širdžių./ Mes teturim mokslą ir
jaunystę,/ esam skautai  be savų miš-
kų./ Mūsų mintys lekia bal tu vyčiu,/
o krūtinę puošia lelija./ Dai ną jauno
ilgesio nupinta, teišgirs kilnioji žmo-
nija.” Šių gražių minčių vedami, stu-
dijuojantis jaunimas ir mokslus bai-
gę filisteriai ryžosi atgaivinti  Akade -
mi nį skautų sąjūdį su stovyklomis,
bet be savų „miškų”.

Čikagos ir apylinkių veiklioji fi-
listerių valdyba, vadovaujama vs. fil.
Jolandos Kerelienės, paruošė veiklos
planus. Filisterei vs. Jolandai Kere -
lie nei pašauktai pas  Pasaulio Kūrė-
ją, darbus perėmė valdybos narė
skautė filisterė dr. Vilija Kerelytė. 

Vasario viduryje filisteriai, gyve-
nantys Lemont apylinkėje, susirinko
į Pa sau lio lietuvių centrą, Lemont,
IL, iškilmingai su eigai ir Vasario 16-
osios, Lietuvos Ne priklausomybės
paskelbimo šventės paminėjimui.
Sueigai vadovavo s. filisterė  dr. Vilija
Kerelytė, komendanto pareigas ėjo
fil. ps. Jonas Varia kojis, jaun. Įnešus
vėliavas, sugiedojus Amerikos ir Lie-
tuvos himnus, su eiga pradėta kun.
Stasio Ylos parašyta malda „Sutelk
mus, Viešpatie, bū rin padangėn savo
atviroj, ramybėj ir tyloj maldaut
jauna širdim...”

Pirmiausia vyko Vasario 16-
osios minėjimas. Fil. Jonas Varia-
kojis, jaun. trumpai papasakojo apie
to me to politinius įvykius pasaulyje.
Per skaitė Nepriklausomybės paskel-
bimo aktą ir jį pasirašiusiųjų pa-
vardes. 

Norint, kad organizacija veiktų,
reikia darbščių narių. Už jų pa -
siaukojimus akademinei skautybei
ir filisterių veiklos plėtotę jie yra pa -
gerbiami, suteikiant jiems padėkos

,,Sietuvos” draugovės kovo 15 dienos, ketvirtadienio, 
sueigos viešnia – sesė Ritonė Rudaitienė. 

Sueiga vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 1 val. p.p.

Akademinio skautų sąjūdžio filisterių veikla
Fil. v.s. ANTANAS PAUŽUOLIS

FSS Čikagos skyriaus sueigoje gar bingo
amžiaus jubiliejaus proga bu vo pagerb-
tas ir apdovanotas v.s. fil. Antanas Pau-
žuolis. Iš k.: v.s. fil. Li nas Paužuolis, vs. fil.
Antanas Pau žuo  lis ir v.s. fil. dr. Vilija Ke-
relytė, FSS Čikagos skyriaus vicepirminin-
kė, kuri su ei gos metu buvo apdovanota
žymeniu ,,Už nuopelnus”.

Jūratės Variakojienės nuotr.

žy menis ir veiklaus vadovo laipsnį.
Inž. fil. J. Variakojis, vyr. yra ilgame-
tis šios organizacijos narys, daug
laiko skiriantis lietuviškai visuome-
ninei veiklai. Jam buvo su teiktas
vadovo-paskautininko laipsnis. Filis-
terėms Kristinai Vaičekonie nei ir
Aušrelei Sakalaitei – skautinin kių
laipsniai. Fil. skaut. dr. V. Kerely tei
už jos nuoširdų ir pasiaukojantį dar -
bą Filisterių skyriui ir visuome ninei
veiklai buvo įteiktas žymuo „Už
nuopelnus” ir žydinčių gėlių puokš-
tė. Ilgamečiui skautijos ir Filisterių
skyriaus darbuotojui fil. vs. Antanui
Paužuoliui, sulaukusiam brandaus
90 metų amžiaus, buvo įteikta dr. Ro -
mo Povilaičio meniškai paruošta do -
vana – skautų ženklas su auksiniais
ąžuolo lapais. Valdybos narėms, pa-
dėjusioms rengti Akademinio skautų
sąjūdžio su važiavimą ,,Studijų die-
nos” ir už ne pailstamą veiklą Filis-
terių skyriuje buvo įteiktos dr. Po-
vilaičio meniškos, skautiškos lelijė-
lės ir gėlių puokštės.

Iškilminga sueiga baigta menine

prog ra ma, kurią atliko jauni skautai
Vy tautas ir Gabija Staniškiai. Vytau-
tas Staniškis padeklamavo kun. poe-
to Mai  ronio ilgą eilėraštį ,,Kur bėga
Še šupė” ir paskambino tris  fortepi-
jonui skirtus kūrinius. Jaunieji mu-
zi kantai parodė klausytojams, kad jie
neleidžia laiko nereikalingiems užsi -
ėmimams, bet ruošiasi būti gabiais
mu zikantais. Jaunoji muzikė Gabija
Staniškytė savo sugebėjimus parodė
paskambindama kūrinius fortepijo -
nui. 

Prisiminkime penktos jubilie-
jinės stovyklos dainą, kurią parašė
v.s. fil. Antanas Dundzila: „Su skau-
tybe mūsų dienos  žygiuoja,/ per
skautybę mes mokomės būti gamtoje
Visagalio vaikais./ Su skautybe žy -
giuo jame pirmyn,/ mūsų jaunatvė,
mū sų skautiškas veidas,/ vis pakel -
tas į saulę aukštyn...”

Sueigai pasibaigus, dalyviai bu -
ria vosi prie paruoštų užkandžių, gar -
džiavosi meniškai papuoštu jubilie ji -
niu tortu. Visi buvo dėkingi s. fil. dr.
Vilijai Kerelytei už suruoštą po pietę.

Susimąstymo diena pas ,,Verpstes”
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Maironio lituanistinės mokyklos
(Lemont) mokiniai apie Lietuvą

Yra šalis tokia,
jos vardas – Lietuva 

Lietuva turi labai įdomią istori-
ją. Lietuviai ilgą laiką buvo pagonys
ir tikėjo į gamtos dievus. Vienas
šventas dalykas buvo ugnis, kurią da -
bojo Perkūnas. Lietuva turėjo daug
narsių ir garsių valdovų. Buvo Min -
daugas, Gediminas, Kęstutis,  Algir -
das ir Vytautas. Vytauto Didžiojo lai -
kais Lietuva buvo tokia didelė – nuo
Baltijos jūros iki Juodosios jūros.
Daug vėliau Lietuva buvo užimta
rusų. Rusai stengėsi išnaikinti lietu-
vybę ir neleido lietuviams kalbėti,
skaityti lietuviškai. Buvo baisūs  lai -
kai, bet lietuviai išlaikė savo kalbą,
papročius ir religiją. 

Pagaliau atgavo savo laisvę pir -
mą sykį 1918 m. vasario 16 d. ir antrą
sykį 1990 m. kovo 11 d. Nors Lietuva
yra mažas kraštas, ji gyvena dėl to,
kad daug kas ją myli ir stengiasi, net

ir dabar, išlaikyti jos kalbą, kultūrą
ir istoriją.

Andrius Deuschle
5A klasė

Lietuva ir aš

Dažnai prisimenu praeitą vasa -
rą. Tris savaites aš praleidau Lie -
tuvoje. Buvo graži, saulėta ir šilta
vasara. Labiausiai įsiminė ta diena,
kai lankiausi savo senelių sodyboje
prie Nemuno. Pavakary aš sėdėjau
ant Nemuno šlaito ir žiūrėjau kaip
srauniai teka upė. Kitoje Nemuno
pusėje suskambėjo Veliuonos ir Se-
redžiaus bažnyčių varpai. Nuosta bus
vaizdas. Net ir Maironis apie tai rašė
savo eilėraštyje. Gera buvo kvėpuoti
tyru, vėstančiu vakarėjan čios vasa-
ros oru. Aš supratau, kad man labai
gera būti Lietuvoje, savo žemėje. 

Darius Poškus
5 A klasė

Mirga Girniuvienė  knygą rašė
savo dviem dukrelėms. Tai – detek-
tyvinė apysaka jaunesniems skaity-
tojams, kurią taip pat išleido JAV LB
Švietimo taryba.

Knygoje jaunieji sekliai — trys
mergaitės ir berniukas — sėkmingai
išaiškina senojo bokšto paslaptį. Aiš -
kinant ją, jaunieji sekliai  praturtėja
įdomiomis patirtimis, įsigyja daug
draugų. 

Knygoje narpliojamos mūsų
vaikams, augantiems dvikalbėje ap -
lin koje, aktualios problemos — drau -
gų reikalingumas ir jų pasirinkimas,
bendravimas su lietuviais ir su ki -
tataučiais, pastangos būti geriems ir
nesėkmės, fantazijos realybė, vai kiš -
kas išdykavimas bei išradingumas ir
nuoširdus noras padėti kitiems.
Knyga parašyta lengva, gražia kalba. 

Vieno tomo kaina – 12 dol. Kny -
gas galima įsigyti paštu, pri dedant
9,5 proc. mokestį, užsi sakant IL val-
stijoje. Persiuntimo kai na – 5 dol.
Per siun čiant daugiau kny gų, už
kiek vie ną papildomai siunčia mą
kny gą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.

Gabrielė Čiuteikytė ,,Lietuvių dainų šventė Boston”. Čikagos lituanistinė m-la 7 kl. 

,,DRaUGo” KNYGYNĖLiS

,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.�pasiteiravimui:�773-585-9500

Mūsų puslapio jaunieji korespondentai Gytis ir Andrius Kriaučiūnai su tėveliais
Irena ir dr. Aldu vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Be-
verly Shores, IN.                                                                          Indrės Tijūnėlienės nuotr.

,,Mano�žodynas”�
(anglų�ir�lietuvių�kalba)��

Richard Scarry knygos ,,Mano
žodynas” (anglų ir lietuvių kalba)
pirmąjį leidimą lietuvių kalbai pri-
taikė ir išleido JAV LB Švietimo
taryba (parėmus Lietuvių Fondui).
Jau pasirodė ne vienas šio žodynėlio
leidimas, tačiau ir šiandien rasti
knygą nėra taip lengva.  

Skaitytoja Lina rašo: ,,Sveiki, su
šia knyga užaugau, tiesa, su jos 1979
m. leidimu, iki šiol ją turiu, tačiau
jau sudėvėta, mielai pirkčiau savo
vai kams, deja, nerandu.”. 

 ,,Draugo” knygynėlyje galite nu -
sipirkti šią spalvotą, didelio formato,
gražiai išleistą žodynėlį. Kaina 20
dol. Kny gą galima įsigyti paštu, pri -
dedant 9,5 proc. mokestį, užsi sakant
IL valstijoje. Persiuntimo kai na – 7
dol. Per siun čiant daugiau kny gų, už
kiek vie ną papildomai siunčia mą

,,Senojo�bokšto�paslaptis”
(I�ir�II�dalys)

VADImAS JuŠkA

kovo 11-ajai
Kaip�inkarai�į�žemę�įkasti,�
Sniegynuose�Tunguskoje�nežuvę,�
Miškuos�nedingę�amžinoj�nakty,�
Ir�bunkeriuos�drėgnuose�nepalūžę...

Tik�širdys�mūsų�plakė�taip�dažnai,�
Kaip�lekia�stepėje�tabūnai,�
Viltis�gyva�tik�tol,�kol�ja�tiki,�
Juk�mes�tikėjome�-�todėl�nežuvom.

O�mūsų�Pergalė�–�ji�kvepia�Dangumi,
Tuo�mėliu,�bičių�dūzgesiu�ir�debesim�vaikystės,
Kai�buvome�tokie�laimingi�ir�tyri,�
Tik�retkarčiais�į�šitą�pasaką�išdrįstame�sugrįžti.

Mes�inkarais�į�savo�žemę�įkasti,
Kaip�Monolitas�Trijų�Kryžių,�
Kad�kiek�betrintų�mus�žemėlapį�kiti,�
Tačiau�žemėlapis�–�juk�mūsų�gyvos�širdys.

1990–1991�Vilnius.�

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos
Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos
jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepri-
klausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomy-
bės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

knygą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš per kant pra šome paskambinti
admi nis tracijai tel. 773-585-9500. 

Prieš per kant pra šome paskambinti
admi nis tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 
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Lietuviška salelė Tasmanijos universitete

Lietuviška salelė Tasmanijos universitete

– Šiemet Jūsų redaguojamam
Tasmanijos universiteto (The Uni -
versity of  Tasmania (UTAS)) Lie -
tuvos studijų sambūrio (Lithua -
nian Studies Society) žurnalui
,,Lithuanian Papers” – 25-eri. Pa -
siekta tam tikra branda. Kas to -
liau?

– Toliau – nežinia.  Šis žurnalas
pasirodo tik savanorių, dirbančių
nemokamai, dėka ir neturi finan -
sinio užnugario. Todėl kai kurie Aus -
tralijos lietuviai jau iš anksto pra -
našauja, kad, dabartiniam ,,Li thua -
nian Papers” (LP) redaktoriui mirus,
drauge su juo dings ir žurnalas.

–  A. Taškūnas – ne lituanistas
ir ne kalbininkas, tad koks ,,vel-
nias nešė jį į tą galerą”? Kur buvo
pradžių pradžia?

– Kalbininko titulo iš tiesų ne tu -
riu. Tačiau laisvosios Lietuvos mo -
kykla man nuo vaikystės įdiegė gilią
ir neišdildomą meilę mūsų kraštui ir
mūsų gimtajai kalbai. O tokiai meilei
titulų nereikia. Pradžių pradžia buvo
mano mo kytojas a. a. Stasys Barz du -
kas. 

–  Jūsų žurnalas – vienintelis
akademinis lietuvių žurnalas an g -
lų kalba visame Pietiniame žemės
pusrutulyje. Kaip pasi sekė toli
nuo Lie tuvos leidžiamam žurnalui
tiek metų išsilaikyti? Kas domina
kitataučius Jūsų žurnale? 

–  Turiniu ,,Lithuanian Papers”
(LP) visada siekė kuo aukščiausio ly -
gio. Prieš spausdinant, kiekvienas
straip snis yra ,,referuojamas”. Tai
yra, jį pirma perskaito du arba trys
kiti tos srities žinovai, tuomet tu ri -
nys arba pa tvirtinamas spausdini -
mui, arba paprašoma autoriaus, kad
pataisytų ap tiktus netikslumus. Per
pirmuosius 25 metus LP žurnalui dar
niekada neteko viešai atsiprašyti už
klaidas ar asmeniškus įžeidimus, nes
tokių ne pasitaikė.

Nuo 1987 iki 2011 metų per 220
tarptautinio masto bendradarbių
žur nalui parašė gausybę originalių,
kitur nespausdintų straipsnių apie
Lie tuvą ir lietuvius. Kiekvienas au -
torius – žinomas ir pripažintas savo
srities specialistas. Tik pusė jų – lie -
tuviai. Ir dar kas yra nuostabu: visi

be išimties autoriai at sisakė jiems
pri klausančio honoraro. 

Apie ką rašo LP? Žurnalas sten-
giasi taisyklinga anglų kalba skelbti
straipsnius apie Lietuvą ir jos žmo -
nes įvairiausiomis temomis.  Jomis
do mi si ir į juos atsiliepia įvairiausių
sri čių skaitytojai. Tačiau pagrindi-
nis žurnalo tikslas lieka tas pats:
pagrįstais faktais (nors ir ne visada
malo niais) informuoti pasaulį apie
Lietu vą ir apie mus, nes pasaulio
žmonės dar labai mažai žino apie mū-
sų Tė vynę. 

– Leidinys platinamas ne tik
Aus tralijoje. Jis aplanko skaityto-
jus dau gelyje šalių (gauna šį leidi-
nį ir ,,Draugo” redakcija). Kaip jį
platinate?  

–  Deja, neturime platintojų, ku -
rie sistemingai skleistų LP žurnalą.
Bandome garsinti jį prabėgomis, nu -
griebę kokią progą, bet to – negana, o
ir nesuspėjame. Prašėme tautiečių,
kad jie ateitų į talką, bet jie ,,nega -
lėjo”, sakėsi labai užimti... Gaila, nes
nuo to labiausiai nukenčiame ne
mes, bet nukenčia mūsų Tėvynė Lie -
tuva. 

LP yra tarsi įpėdinis anksčiau
leisto biuletenio ,,Baltic News”, kurį
kadaise penkiolika metų (1975–1990)
Tasmanijoje redagavo tas pats redak-
torius. ,,Baltic News” buvo leidžia-
mas 9,000 egz. tiražu, jį platino ke tu -
rios Australijos lietuvių sa vanorių
brigados Sydney, Melbour ne, Canbe -
r ra ir Hobart miestuose.  Kiek viena
bri gada turėjo būrį idea listų-padė jė -
jų, kuriems vadovavo lie tuvis, už tai
negaudamas jokio atlygio. Jie tvarkė
savo vietinių prenu me ratorių sąra -
šus, išplatindavo kiek vieną nu me rį,
surinkdavo lėšas.  Šian dien jie visi
jau arba paliegę, arba iškeliavę Ana -
pilin.  Jų vieton neatėjo niekas.

Jau nuo senų laikų mes kasmet
800 ,,Lithuanian Papers” egzemplio -
rių nemokamai išdaliname Lietuvos
mokykloms, Australijos politikams,
uni versitetams ir bibliotekoms. 

– Žinia, leisti laikraštį ar žur-
nalą reikia lėšų. Kaip išsilaikote?
Kas Jūsų bendraminčiai, straip-
snių autoriai?

– Žurnalą remia Austra li jos Lie -
tuvių Fondas, kelios mažesnės lietu-
vių (daugiausiai moterų) organizaci-
jos, prenumeratoriai ir pavieniai rė -
mėjai.  Tačiau ne paslaptis, kad galą
su galu sudurti nepajėgiame. Gal
šitos mūsų lėšų stokos nie kas nebūtų
pa stebėjęs, jeigu ne tas aštuonmetis
ber niukas iš Čikagos. Prieš porą me -
tų jis, pamatęs, kad LP savo pusla -
piuo se kasmet skelbia žurnalo paja-
mas ir išlaidas, sudėjo skaičius ir
savo mamai paskelbė, kad LP neša
nuostolius.  

Labai didelė parama mums būtų,
jeigu kiekvienas ,,Draugo” skaityto-
jas sau ir bent vienam savo draugui
ar šeimos nariui užprenumeruotų
,,Lithuanian Papers”. Naujam rėmė -

jui 2 LP žurnalai per metus kainuotų
tik 16 JAV dol. (nebent jis dar pridėtų
au ką). Nežinau, kiek Amerikoje mo -
 kate už grybus, bet pas mus žmo nės
sa kytų: ,,LP – pigiau grybo”.

– Leidžiate ir knygas. Kokios
tai knygos ir kam jos skirtos? 

– Knygas išleidžiame tik iš di -
džiau sios bėdos – pamatę, kad reikia -
mos knygos niekur nėra, o jos ver -
kiant reikia (paprastai tai būna kny -
ga apie Lietuvą). Knygoms leisti rei -
kia spe cia lių žinių, žmonių bei kapi-
talo, taip pat būtina turėti gerą plati -
nimo tinklą, rūpintis reklama. 

– Ar Jums neatrodo, kad kar-
tais mes, spaudos darbuotojai,
kaip tas Sizifas, niekaip negalime
,,užritinti” lietuvybės ant kalno.
Rašome straipsnius, leidžiame lei-
dinius, o apie Lietuvą pasaulis vis
dar mažai žino? Ką reikėtų daryti,
kad taptume labiau žinomi, juk
esame talentinga, gabi tauta?

– Ne ne: mūsų spaudos darbuoto-
jų lyginti su Sizifu nedera. Mes ne -
buvome klastingi kaip Sizifas ir ne iš -
plepėjome Jupiterio-Eginos pas lap -
ties, už kurią Sizifas buvo nubaustas.
Juk mes, išeiviai lietuviai, galime
ras ti kitą išeitį. Jeigu mes kaip Si -
zifas nesugebame išlaikyti užridento
akmens ant kalno viršūnės, ar tai
nėra mūsų pačių kaltė? Tik prisimin -
kime, kiek kartų užsispyrę laikėmės

savo pase nu sių metodų ar įsitikini -
mų? Kiek kartų nenorėjome pasi -
mokyti iš kitų arba prisitaikyti prie
naujų aplinkybių? Juk mums nėra
būtina akmenį risti į kalną: iš radingi
lietuviai turė tų sugalvoti naują
būdą, kaip tą akmens nuolaužą pa dė -
ti ant kalno vir šūnės arba, kaip tą
patį tikslą pasiekti be akmens.

Dėl talentingos tautos – nėra abe -
jonės. Tik gaila, kad tą įvaizdį vi siš -
kai aptemdė gobšumas, vagystės, ky -
šiai, korupcija, paleistuvystė ir lietu-
vio vardo piktvartojimas.... Austra -
lijos didžioji žiniaskaida apie Lie -
tuvą ar lietuvius užsimena labai re -
tai, gal tik tris-keturis kartus per me -
tus. 

–  Kita vertus, daugelis sako,
kad tai beprasmis darbas – kam ta
Lietuva su savo lietuvybe reikalin-
ga? Atrodo, kad net pačiai Lie tu -

vai nelabai rūpi išvažiavę iš šalies
piliečiai?  Kokia Jūsų nuomonė? 

– Lietuvybės klausimas yra labai
opus, bet keliais žodžiais jo neįma -
noma apibūdinti. Šią svarbią temą aš
labai norėčiau pagvildenti šių metų
,,Lithuanian Papers” puslapiuose.
Todėl kviečiu Jus, ,,Draugo” skaity-
tojus, trumpai drūtai pasisakyti ir
duoti siūlymus ateičiai.

–  Esate daug nuveikęs, kad
lietuvių ir Lietuvos vardas skam-
bėtų Australijoje. Kaip Jums ir
kitiems mūsų tautiečiams iš tolių
tolimųjų šiandien atrodo Lietuva?

– Galiu pasakyti ne tik kaip ji
man atrodo, bet kokia Lietuva tikrai
yra, nes aš ten buvau prieš porą me -
tų.  Šiandien Lietuva yra gyvastinga,
nuostabiai graži ir ji nekantriai lau -
kia taurių, pasišventusių tautos vadų
ateičiai. Dabartinė Lietuva yra labai
sužalota, bet greitai atsigaunanti ša -
lis – tokia, kaip amerikietis Harold C.
Wilson ją taikliai aprašė savo knygo-
je ,,Lithuania: The Indestructible
Soul” (Vilnius: ,,Žara”, 2002).  

–  Jūsų veikla susipynusi ir su
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumais. Kas skatina
Jus ne tik pačiam domėtis šiais
simpoziumais, bet ir siųsti į juos
jaunus mokslininkus (nebūtinai
lietuvius)?                    

Nukelta į 9 psl.

Man, dirbančiai užsienio lietuvių spaudoje, lietuviškos spaudos gyvavimas užsienyje visa-
da atrodė lyg stebuklas. Ir lėšų nėra, ir darbuotojai ne simėto, o leidiniai gyvuoja ne metus ir ne
dvejus. Tiesa, šiomis dienomis jų tiražai sumažėję, tačiau jie vis dar pasirodo. Ant mano darbo
stalo – Aus t ralijoje leidžiamas žu rnalas ,,Li thua nian Papers” (liet. ,,Lietuviški lakštai”), šven-
čiantis 25-metį. Vi sus tuos metus leidinį redaguoja, jo leidi mu rūpinasi  edukologijos mokslų
dr. Algimantas Pa tri cijus Taš kūnas. 

Buvęs Lietuvos  švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius (k.)  Algi-
mantui P. Taškūnui už Lietuvos vardo garsinimą 2008 m. įteikė  LR Švietimo ir
mokslo ministerijos premiją.                                               Gedimino Zemlicko nuotr.                                                   

Algimantas P. Taškūnas (g. 1929 metais
Alytuje). Į Australiją emigravo 1949 m., pasi-
rašęs 2 metų ,,sutartį”, t. y., pasižadėjęs dirb-
ti pagal valdžios nurodymą bet ką ir bet kur. 

Pradžioje dirbo geležinkeliečiu, vėliau –
administratoriumi Vakarų Australijos uni-
versitete (1969–1972 m.) ir Tasmanijos uni-
versitete (1972–1994 m.). Dėstė vadybą,
ekonominius santykius ir vokiečių kalbą. Iki
šiol tebedirba pe da goginį darbą, laisvalai-
kiu redaguoja Tasmanijos universiteto Lie-
tuvos Studijų Sambūrio ,,Lithuanian Pa-
pers”, leidžiamą nuo 1987 m.

Nuo 1995 m išėjo į pensiją, tačiau  dar
dirba mokslo bendradarbiu ir yra mokslinių
tyrimų garbės profesorius Tasmanijos uni-
versitete. Šiame universitete nuo 1987 metų
įvedė Lietuvos ir lituanistikos studijas, ku-
rios tebeveikia  ir dabar.

1991 buvo apdovanotas Australijos
medaliu – Order of Australia Medal (OAM).
2008 m. jam įteikta Lietuvos švietimo ir
mokslo ministerijos premija. Vedęs. Su žmo-
na užaugino keturis vaikus, turi 9 anūkus. 



Tęsiame vėlykinių patiekalų re-
ceptus.

Netikėtų atradimų 
žavesys

Jei esate jauna šeimininkė, labai
tikėtina, kad tradiciniais Velykų val-
giais užsiima mama. Tačiau moteriš -
kos ambicijos verčia jus įrodyti – ,,Aš
moku įdomiau!”. Šie patarimai ne
toms, kurios numoja ranka į tradici-
jas ir Velykų pusryčiams patiekia
pre kybos centre pirktų margučių bei
mišrainių. Tačiau ir ne toms, kurios
kiekvienais metais žino, ką gamins. 

Krabų lazdelių ,,Rafaeliukai”

Puošnu, skanu ir tikrai kitaip.
Tai greitai pagaminamas patiekalas,
ku ris atrodo labai šventiškai. Galbūt
su lietuviškomis tradicijomis jis ir
ne labai susijęs, tačiau, jei įvertin-
sime tai, jog ,,krabų lazdelės” – nėra
tikri kra  bai, o, kaip norėtume tikėti,
žuvis – tuomet galime būti ramūs:
žuvis tradiciniam lietuviškam stalui
pui  kiai tinka.

Reikės: 6 oz krabų lazdelių, 1/2
puodelio smulkiai sutarkuoto fermen -
tinio sūrio, šaukšto minkšto svies to,
skiltelės sutrinto česnako, 2 šaukštų
majonezo, trupučio pipirų, drus kos,
juodųjų ir žaliųjų alyvuo gių.

Sumaišykite sūrį, sviestą, majo -
ne zą, česnaką. Pagal skonį įberkite
drus kos bei pipirų. Iš šio mišinio

drėg nomis rankomis formuokite
grai  kinio riešuto dydžio kukuliukus
į kiekvieno vidų įdėdami po alyvuo-
gę. Krabų lazdeles susmulkinkite ir
šiuo se ,,trupiniuose” apvoliokite ku-
kuliu kus. Juos atsargiai išdėliokite
ant len telės ir 2–3 valandas laikykite
šaldytuve, kad sustingtų.

,,Margučiai” iš drebučių

O štai patiekalas – tik labai kant -
rioms ir turinčioms daugiau laiko.
Perskaičius aprašymą gali pasirody -
ti, jog tai neįveikiamos kulinarinės
aukštumos, tačiau pagaminti šį pa-
tiekalą tikrai nėra labai sudėtinga.
Tiesa, ,,žaidimo” daug. Beje, vietoj
recepte nuro dy to kumpio čia tiks
virta arba kepta vištiena, krevetės,
žuvis… Galima rink tis pagal skonį.

Reikės: 10 kiaušinių, 2 pakelių
želatinos, 1,5–2 puodelių vištienos sul -
tinio, puodelio kumpio, puodelio kon-
servuotų kukurūzų, pusės puodelio
šaldytų žirnelių, 1/2 nedidelės rau do-
nosios paprikos, 1/2 nedidelės gelto-
nosios paprikos, petražolių.

Kiaušinius gerai nuplaukite ir
nušluostykite. Tuomet bukame kiau -
ši nio gale atsargiai pradaužkite nedi -
delę skylutę ir peiliu ją praplatinkite.
Kiaušinių turinį išpilkite ir panau-
dokite kitiems patiekalams. 

Tuščius kiaušinių lukštus iš-
plaukite sodos tir palu ir labai gerai
išskalaukite te kančiu vandeniu.
Lukštus išdžiovin kite ir sudėkite į
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VĖL VELYKOS!
kartoninį kiaušinių dėklą skylutė-
mis į viršų. 

Vištienos sul tinyje išbrinkinkite
ir ištirpinkite želatiną. Kumpį ir
paprikas supjaus tykite kubeliais.
Šaldytus žirnelius apvirkite pasūdy-
tame vandenyje ir atvėsinkite. 

Į kiaušinių lukštų apačią įdėkite
petražolių šakelę ir paprikos kube-
lių, o ant viršaus sluoksniais dė kite
visus paruoštus produktus: kum pį,
kukurūzus, žirnelius, paprikas, pet-
ražolių šakeles. Užpildę kiaušinio
lukštą, užpilkite vištienos sulti niu su
želatina. Įstatykite kiaušinius į šal-
dytuvą, kad drebučiai sustingtų. 

Patiekdami nulupkite kiaušinį
(kaip virtą) ir ,,drebučius margu -
čius” sudėkite į lėkštę ant salotų la -
pų. Jei kiaušinis blogai lupasi, gali-
ma jį trumpam panardinti į šiltą van-
denį ir tada lupti.

Šventinis kepsnys 
su abrikosais

Jeigu norite pamaloninti Velykų
šventės viešnias – šis kepsnys kaip
tik joms. Švelnus, salstelėjęs kiaulie -
nos skonis sužavės visą moteriškąją
šventės dalyvių dalį. Vyrai paprastai
į tokius patiekalus žiūri skeptiškai.
Dažniausiai jie valgo tai, ką jiems
žmo nos pataria valgyti. Tad, ko gero,
paragavę, jie taip pat susižavės. 

Reikės: 1 sv kiaulienos, puodelio
išmirkytų abrikosų, trupučio kiaulie -
nos prieskonių, 10 oz lakšto saldytos

sluoksniuotos tešlos, kiaušinio, tru pu -
čio rozmarinų (džiovintų arba švie -
žių), svogūno, 1/2 puodelio saldaus
balto vyno, trupučio aliejaus, pipirų,
kitų mėgstamų prieskonių.

Kiaulienos vidurį įpjaukite ilgu
aštriu peiliu ir gerai įtrinkite prie -
sko niais. Palaikykite 1–2 valandas.
Tada vidurį prikimškite 1/2 puodelio
išmirkytų abrikosų, mėsą gerai ap -
kepkite keptuvėje iš abiejų pusių. 

Teš lą atšildykite, ant jos dėkite
atvėsusią mėsą ir susukite. Viršuje
tešlą truputį įpjaukite, pertepkite
kiauši nio plakiniu, pabarstykite roz-
marinais ir kepkite 350 F orkaitėje
apie 30 minučių. 

Likusius abrikosus supjaus tyki-
te, apkepkite su susmulkintu svogū-
nu, supilkite vyną, įberkite pries ko-
nių ir patroškinkite kelias minutes.
Patiekite su kepsniu.

Atkelta iš 8 psl.
– Šitie simpoziumai sujungia

mokslininkus, kuriems rūpi Lietuva
ir lietuviai. Nuolat bandau į juos
siųs ti ir mūsų gabiausius studentus.
Mes turėtume ge rai suprasti, kad
kiekvieno simpoziumo dalyvio svar-
ba priklauso nuo jo mokslinių pa sie -
kimų, o ne nuo jo tautybės. Deja, tarp
lietuvių dar tebegy vuoja plačiai
paplitusi nuomonė, kad Lietuvą ir
lituanistiką sėkmingai studijuoti
gali tik lietu viai. Dėl tokios klaidin-
gos nuomonės mes, lietuviai, jau spė -
jome netekti daug drau gų iš užsienio.

–  Keli dešimtmečiai atiduoti
Tasmanijos universitetui. Papa sa -
kokite apie savo darbą šiame uni-
versitete. 

– Trejus metus (1969–1972) pra -
dirbęs Vakarų Australijos universite-
to administracijoje, perėjau į Tas ma -
nijos universitetą. Po kurio laiko ša -
lia savo tiesioginio administra cinio
darbo buvau pakviestas dėstyti vo -
kie čių kalbą; vėliau – darbo san ty -
kius (Industrial Relations) ir va dybą.

Sulaukęs 65 metų, išėjau į pensi-
ją, bet toliau dirbu lituanistinį darbą
be atlyginimo Tasmanijos univer-
sitete (Honorary Professor).

–  Jūsų daktarato tema taip pat
neapsiėjo be lietuvybės. Kas pa -
skatino Jus disertacijoje iškelti
klausimą: ,,Kodėl Australijos uni-
versitetuose nėra lituanistikos
stu dijų?” Ar radote atsakymą?

–  Taip, atsakymą radome.  Žygiai

prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo,
kai mes tik atvykome į šį kraštą. Tuo
metu Australijos universitetai ėmė
labai sparčiai augti. Visus 40 metų
Aus tralijos lietuviai – pavieniai ir
grupėmis – bandė įpiršti bent vieną
lituanistikos kursą kuriam nors šios
šalies universitetui. Nepavyko. Man,
dirbančiam universitete, buvo leng -
viau suprasti, kodėl taip nutiko. Savo
daktarate ir pasiū liau visiškai naują
būdą, kaip įvesti lietuviškas studijas
Tasmanijos universitete, dirbant
drauge su Lietuvos Studijų Sambū -
riu. 1987 m. ban dymą pradėjome
kuk liai, vien priva čiomis lėšomis.
Jis pavyko ir per ketvirtį šimtmečio
jau spėjo atnešti gražių vaisių.

– Lietuvybės baruose darbuo-
jasi ir Jūsų sūnus Vincas, tad,
spėju, kad Jūsų namuose lietuvy-
bė nebuvo ,,tabu”. Kokie Jūsų
šeimos ,,receptai”  šiuo  klausimu?

– Kokie jie bebūtų, vaikai turi už -
augti, nebijodami savęs vadinti lietu-
viais.

– Ką šiuo metu veikia Tasma -
nijos universiteto mokslo darbuo-
tojas? 

_ – Stoviu po septyniais skėčiais.
Didžiausias jų – Lietuvos Studijų
Sam būris. Kaip LSS iž dininkas esu
atsakingas už fi nansus, tenka rūpin-
tis registracijos pratęsimu visuotinė-
je Tasmanijos studentų sąjungoje
(Tasmania Uni versity Union – TUU),
reikia  šaukti susirinkimus, tvarkyti
Sambūrio knygas, korespondenciją

ir t. t.
Tasmanijos universiteto Poli to -

logijos katedroje esu neap mo  ka mas
mokslinių tyrimų garbės profeso-
rius. Algos negaunu, tačiau universi -
tetas duoda kambarį, kom piu terį ir
suteikia man galimybę tęsti savo
mokslinius tyrimus. Be to, vertė jau -
ju, vykdau bendrą mokslo projektą
su Vilniaus universitetu, ir t.t.

Nuolat palaikau ryšį su kitomis
mū sų universiteto katedromis, turin -
čiomis studentų, rašančių moksli -
nius darbus ma gistro laipsniui gauti
lietuviškomis temo mis ar besiruo -
šian čių šia tema gintis daktarines di -
sertacijas. 

Tenka rūpintis ,,Lithuanian Ho -
nours Scholarship” stipendijų, ku -
rias turime įsteigę dėka poros dosnių
a. a. Australijos lietuvių, skyri mu.
Nuo lat ieškome gabių kandidatų, su-
pažindiname juos su Lie tuva ir ban-
dome pakreipti jų susido mė jimą į
mūsų pusę. Kartais pavyksta, kartais
ne.

Tasmanijos universitete prieš 15
metų buvo pradėta steigti lietuviška
biblioteka, kuri  šiuo metu yra turbūt
didžiausia Australijoje. Darbo biblio -
tekoje nestinga, nes knygų kraitis vis
dar auga. 

Didelę laiko dalį atima ,,Li thua -
nian Papers” žurnalas, mat  likome
dviese, o darbo nesumažėjo. 1993
metais Tasmanijos universitete pra-
dėjome vesti lietuvių kalbos pamo-
kas, pradžioje – tik pradžiamokslį, o
nuo  pernykščių metu dėstome ir pa-
žengusiems. Dau guma lankančiųjų –
australai (lietuvių kilmės mokinių
turėjome tik 15 proc.), bet esame tu-
rėję latvių, indų, malajietę, kinietę,
olandą, armėnę, italą, Kanados is-
paną ir t. t.

– Atrodo, esate labai užsiėmęs.
Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką ir
linkiu Jums dar daug nuveikti lie-
tuvybės baruose.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Lietuviška salelė...

Atkelta iš 3 psl. atimta pa veldėjimo
teisė. Mormonai tiki, kad Dievas, Jė -
zus ir Šventoji Dvasia yra trys atski -
ros dieviškos būtybės, o ne Trejybė.
Krikštas kaip apvalymas nuo nuodė -
mės pas mormonus duodamas ne tik
gyviesiems, bet ir po mirties, tad jie
gali tapti mormonais net ir pomir-
tiniame gyvenime. Mor monai priva-
lo stengtis tapti panašūs į dievus
„savo pačių planetose”.

Mitt Romney nėra pirmasis mor-

monas, bandantis tapti JAV preziden-
tu. 1844 m. prezidentu norėjo būti ir
pats pranašas Smith, tais pa čiais
metais, kai jis buvo pakirstas kulkų.
Istorikai vis dar nesutaria, kas nulė-
mė Smith mirtį – jo noras tapti prezi-
dentu ar vyravęs sentimentas prieš
mormonus. Panašus sentimentas kai
kurių žmonių mintyse egzistuoja ir
šiandien, Romney taikantis į Baltuo-
sius rūmus.

Ar balsuotumėte  už mormoną?
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M. Romney laimėjo pirminius rinkimus
penkiose valstijose iš dešimties

Jeruzalė (ELTA) – Sėkmingą
dvišalį Lietuvos ir Izraelio bendra-
darbiavimą pabrėžė Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Audronius
Ažubalis, Jeruzalėje susitikęs su Iz-
raelio užsienio reikalų ministru
Avigdor Liberman. 

,,2009–2011 m. apsikeitėme dau-
giau nei 20 aukšto lygio vizitų, turiz-
mo srautai vien praėjusiais metais
padidėjo 62 proc. Tai gera pradžia, tu-
rime išlaikyti lygį ir į mūsų bendra-
darbiavimą žvelgti plačiau”, – sakė
A. Ažubalis, kartu paraginęs Izraelį
atidaryti ambasadą Lietuvoje.

Susitikime Jeruzalėje kalbėta ir
apie tarptautinei bendruomenei ne-
rimą keliančią Irano branduolinę
programą, galimus taikius padėties
sureguliavimo būdus bei padėtį Siri-
joje. A. Ažubalis pabrėžė bendrą Eu-
ropos Sąjungos nuostatą dėl Artimų-
jų Rytų taikos proceso – taikaus dvie-
jų valstybių – Izraelio ir Palestinos –
sugyvenimo galimybes ir taikos de-
rybų atnaujinimo būtinybę. Minist-
rai pasirašė dvišalę Lietuvos ir Izra-

elio bendradarbiavimo kultūros,
švietimo ir mokslo srityje programą
2012–2014 metams. 

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras A.  Ažubalis dalyvavo verslo va-
karienėje Tel Avive, kurioje buvo ap-
tarta Lietuvos, Izraelio ir Pietų Afri-
kos Respublikos (PAR) verslo ryšių
plėtra. Ypatingas dėmesys skirtas
Lietuvos verslo ryšių užmezgimui su
PAR litvakų bendruomene. 

2011 m. dvišalė Lietuvos ir Izrae-
lio prekybos apyvarta buvo 123,66
mln. litų. Lietuvos prekybos balan-
sas su Izraeliu buvo teigiamas ir su-
darė 41,95 mln. litų. Per 2011 m. į Iz-
raelį eksportuota prekių už 82,8 mln.
litų – 54 proc. daugiau nei 2010 m. Tu-
rizmo mainai tarp Lietuvos ir Izrae-
lio 2011 m. išaugo 62 proc. Birželio
mėn. pabaigoje pradedami nuolati-
niai skrydžiai Vilnius-Tel Avivas. Ti-
kimasi, kad prie verslo plėtros taip
pat prisidės Ūkio ministerijos naujai
įsteigta komercijos atašė Izraelyje
pareigybė. Komercijos atašė darbą
pradės 2012 m. balandžio mėnesį.

Rusija keršys Latvijai už savo propagandistus

H. Clinton sveikina NATO sprendimą 
tęsti oro policijos misiją Baltijos šalyse

Washington, DC (BNS) – ,,Su-
perantradienis” nepadėjo išaiškinti,
kas taps respublikonų partijos kandi-
datu į JAV prezidento pareigas. Nors
Mitt Romney laimėjo penkiose valsti-
jose iš dešimties, jam ant kulnų ir to-
liau lipa Rick Santorum.

64 metų M. Romney kovo 6 d. aiš-
kią pergalę šventė savo gimtojoje
Massachusetts valstijoje, taip pat Vir-
ginia, Vermont ir Idaho valstijose.
Jis nežymia persvara nugalėjo ir rin-
kimams svarbiausioje iš dešimties
valstijų laikomoje Ohio valstijoje.

53 metų buvęs senatorius R. San-
torum laimėjo Oklahoma, Tennessee
ir  North Carolina valstijose. Buvęs
Atstovų rūmų pirmininkas Newt
Gingrich džiaugėsi pergale tik savo
gimtojoje Georgia valstijoje, tačiau
jis neketina trauktis iš kovos. Neat-
rodo, kad artimiausiu metu savo am-
bicijų tapti respublikonų kandidatu
atsisakytų ir Kongreso narys Ron
Paul.

Taigi ir toliau lieka visiškai
neaišku, ką partija iškels savo kandi-
datu lapkritį vyksiančiuose rinki-
muose kautis su demokratu Barack
Obama. Kovo 6 d.  balsavimas dar vy-
ko Alaska valstijoje, kur balsai vis
dar skaičiuojami. Iš viso po antra-
dienio turi paaiškėti dar 437 delega-
tai, rugpjūčio pabaigoje partijos su-
važiavime rinksiantys respublikonų
kandidatą į prezidentus. Kad būtų iš-
keltas partijos kandidatu, pretenden-
tas turi užsitikrinti iš viso 1,144 rin-
kėjų balsus.

Stoties CNN skaičiavimu, po ,,su-
perantradienio” M. Romney yra iš vi-
so užsitikrinęs mažiausiai 298 rinkė-
jų balsus, R. Santorum – 121, N.
Gingrich – 82, R. Paul – 52. Praeityje
po ,,superantradienio” dažnai paaiš-
kėdavo respublikonų kandidatas į
prezidentus. Tačiau dabar rinkimų
kova gali užsitęsti iki balandžio ar
gegužės. Partijos suvažiavimas, ku-
riame bus iškeltas respublikonų kan-
didatas, vyks rugpjūtį, prezidento
rinkimai – lapkričio 6 d.

Atmetama JAV karinio įsiveržimo į Siriją galimybė
Washington, DC (BNS) – JAV

prezidentas Barack Obama sakė, kad
padėtis Sirijoje yra ,,širdį verianti”,
bet JAV karinis įsikišimas būtų klai-
da. B. Obama sakė, kad Sirijos prezi-
dentas Bashar al-Assad bus nuvers-
tas, kaip ir kiti diktatoriai, bet teigė,
kad JAV bandys to pasiekti taiky-
damos apribojimus Sirijai. 

JAV prezidentas savo kritikus ra-
gino nepamiršti, kokia didelė yra ka-
ro kaina. Jis teigė, kad Sirijos negali-
ma lyginti su Libija, kur NATO oro
puolimais remiami sukilėliai nuver-
tė ilgametį šalies vadovą Muammar

Gaddafi. B. Obama sakė, kad padėtis
Sirijoje sudėtingesnė.

JAV senatorius John McCain,
kuris per prezidento rinkimus 2008
m. buvo B. Obama varžovas, pasisakė
už JAV oro pajėgų puolimus prieš Si-
rijos kariuomenę.

Sirijos aktyvistai teigia, kad sau-
gumo pajėgos toliau apšaudo sukilė-
lių užimtus miestus, o B. al-Assad pa-
reiškė, kad tęs kovą su ,,terorizmu”.
Jungtinės Tautos teigia, kad dėl ne-
ramumų per metus Sirijoje jau žuvo
daugiau nei 7,500 žmonių.

Vilnius (ELTA) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton pasveikino
NATO sprendimą tęsti oro policijos
misiją Baltijos šalyse po 2014 m. Tai ji
išsakė laiške užsienio reikalų mi-
nistrui Audroniui Ažubaliui.

Pasak H. Clinton, misija yra ge-
ras pavyzdys, kaip NATO sąjungi-
ninkai dalijasi atsakomybe ir pajėgu-
mais, užtikrindami vienas kito sau-
gumą. Tai, anot JAV valstybės sekre-
torės, yra ypač svarbu biudžetų su-
varžymo laikotarpiu. H. Clinton taip
pat pažymėjo vaisingą bendradarbia-

vimą su Lietuva NATO viduje, teigia-
mai įvertino Lietuvos pirmininkavi-
mą Demokratijų bendrijai bei Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai. Laiške viliamasi, kad
dvišalis bendradarbiavimas vardan
taikos ir saugumo pasaulyje bus tę-
siamas.

Šis laiškas yra atsakymas į Lie-
tuvos užsienio reikalų ministro 2012
m. vasario 9 d. laišką, kuriuo padėko-
ta už JAV paramą NATO oro policijos
misijos Baltijos šalyse pratęsimui.

Ryga (ELTA) – Dviejų Rusijos is-
torikų įtraukimas į sąrašą asmenų,
kuriems draudžiama įvažiuoti į Lat-
viją ir kitas Šengeno zonos šalis, yra
diskriminacinis, pareiškė Rusijos už-
sienio reikalų ministerija (URM).
Rusijos URM pranešė, kad kovo 5 d.
buvo iškviestas Latvijos pasiuntinys
Maskvoje Edgars Skuja ir jam pra-
nešta dėl ,,vizų draudimų rusų isto-
rikams ir tyrinėtojams”.

Latvijos URM kovo 3 d. pranešė,
kad Rusijos piliečiai Aleksandr Dju-
kov ir Vladimir Simindėj įtraukti į
sąrašą asmenų, kuriems neleidžiama
atvykti į Latviją ir kitas Šengeno val-
stybes. Šie istorikai laikomi Krem-
liaus propagandistais, A. Djukov yra
skaitęs pranešimą ir konferencijoje
Lietuvoje. Latvijos užsienio reikalų
ministras Edgars Rinkevičs sprendi-

mą dėl dviejų Rusijos piliečių priėmė
remdamasis atsakingų tarnybų išva-
da apie ,,sąmoningus asmenų veiks-
mus, kenkiančius Latvijos valstybei
ir jos piliečiams”.

Rusijos mokslo tyrimų fondo ,,Is-
torinė atmintis” direktorius A. Dju-
kov ketino kovo pabaigoje į Latviją
atvežti parodą ,,Išvarytoji vaikystė: į
Latviją išvarytų vaikų likimas. 1943–
1944”. Susipažinusi su Maskvoje vy-
kusia paroda, Latvijos užsienio rei-
kalų ministerija ją pavadino ,,istori-
jos klastojimu”. A. Djukov, be kita ko,
yra parašęs knygą apie sovietų repre-
sijas Estijoje, kuri toje šalyje sukėlė
didelį pasipiktinimą. Latvijoje gimęs
ir ten iki 1991 m. gyvenęs V. Simindej
irgi dirba fonde ,,Istorinė atmintis”,
jis rašo apie Rusijos-Latvijos santy-
kius.

Vilnius (ELTA) –
,,Eurovizijos” dainų kon-
kurse Baku Lietuvai at-
stovaus Donatas Mont-
vydas. Atlikėjas laimėjo
nacionalinės atrankos
finalą. Azerbaidžano
ambasadorius Hasan
Mamadzada (k.) sveiki-
na D. Montvydą.

ELTA nuotr.

Aptartas sėkmingas Lietuvos 
ir Izraelio bendradarbiavimas

Mitt Romney laimėjo penkiose valstijo-
se iš dešimties.                     EPA nuotr.

A. Ažubalis (k.) susitiko su Izraelio užsienio reikalų ministru A. Lyberman. 
ELTA nuotr.
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Mūsų didžiausias iššūkis –
menkas Lietuvos žinomumas

Vasario viduryje JAV lankėsi
,,Investuok Lietuvoje“ (www.investli-
thuania.com) generalinė direktorė
Milda Dargužaitė, į Lietuvą sugrį-
žusi po 17 metų gyvenimo Amerikoje,
kur ji dirbo tokiuose JAV investici-
niuose bankuose kaip „Goldman
Sachs” ir „Donaldson, Lufkin & Jen-
rette”. Kelionės JAV metu Dargužaitė
susitiko su bendrovėmis, kurios ga-
lėtų domėtis savo veiklos plėtra Lie-
tuvoje, oficialiai atidarė „Investuok
Lietuvoje” atstovybę Silicon Valley,
dalyvavo apskritojo stalo diskusijose
su JAV Kongreso nariais, įvairių or-
ganizacijų atstovais, vasario 16 d. da-
lyvavo Lietuvos Respublikos ambasa-
dos JAV surengtame verslo forume
„American-Lithuanian Economic
Partnership: Opportunities for the
International Businesses”. Šios ke-
lionės metu Dargužaitė susitiko ir su
aktyviais lietuvių bendruomenių na-
riais, gyvenančiais Seattle, San Fran-
cisco, Los Angeles, New York mies-
tuose. ,,Investuok Lietuvoje” gen. di-
rektorė įsitikinusi, jog ,,visi lietu-
viai, gyvenantys svetur, galėtų būti
Lietuvos ‘ambasadoriais’, skleidžian-
čiais žinią apie ekonomines ir inves-
ticines galimybes Lietuvoje savo dar-
bovietėse, savo pažįstamų ir draugų
rate”. 

– Kokiais tikslais vykote į
Jungtines Amerikos Valstijas?

– JAV yra didžiausia investuotoja
pasaulyje, kas trečias tiesioginių in-
vesticijų (TUI) projektas pasaulyje
yra įgyvendinamas JAV investuoto-
jų. Todėl Amerika yra viena iš tiksli-
nių rinkų, iš kur siekiame pritraukti
investicijų į Lietuvą. JAV bendrovės
daugiausiai TUI projektų užsienyje
įgyvendina informacinės technologi-
jos (IT), verslo paslaugų, finansinių
paslaugų, telekomunikacijų ir kitose
srityse. Lietuva šiose srityse yra itin
stipri ir konkurencinga, todėl pla-
nuojančioms plėtrą arba investicinių
galimybių ieškančioms bendrovėms
būtina pristatyti mūsų privalumus.
Esame vieni iš pasaulyje pirmaujan-
čių pagal interneto spartą ir mobi-
liųjų technologijų naudojimą. Dau-
guma Lietuvoje dirbančių žmonių
yra labai aukštos kvalifikacijos, kal-
ba mažiausiai dviem užsienio kalbo-
mis. Esame politiškai stabili valsty-
bė. Mūsų šalyje išplėtota kelių ir
transporto sistema, leidžianti užsie-
nio bendrovėms lengvai prieiti tiek

prie Vakarų Europos, tiek prie Rusi-
jos ar kitų NVS šalių rinkos. Lietu-
voje jau įsikūrė daugybė žinomų
tarptautinių bendrovių, ir jų sąrašas
kasmet ilgėja. Akivaizdu, kad mūsų
šalies privalumai pasaulinėms bend-
rovėms daro didelį įspūdį. 

– Kaip vertinate šią savo kelio-
nę į JAV?

– Džiugina tai, kad didelės ir ži-
nomos JAV bendrovės parodė nema-
žą susidomėjimą Lietuvos verslo ap-
linka ir kitais šalies pasiekimais.
Šios kelionės metu labai gerai supra-
tome, kad mūsų didžiausias iššūkis –
menkas Lietuvos žinomumas. Mūsų
šalies privalumai yra labai gerai ver-
tinami, mums tik reikia atsidurti
bendrovių investicijų žemėlapyje. To-
dėl mums gali būti labai reikšmingas
užsienyje gyvenančių lietuvių vaid-
muo. Nepaisant nedidelio mūsų žino-
mumo, Lietuvoje jau yra įsikūrusių
ir daugiau JAV bendrovių – IBM,
,,Microsoft”, ,,Intel”, ,,Hewlett-Pac-
kard”, ,,General Electric”, ,,Cisco
Systems”, ,,Johnson&Johnson”, ,,Mo-
torola”, ,,Coca-Cola” ir kt. Daugelis
šių sėkmės istorijų rodo, kad šios ir
kitos užsienio bendrovės Lietuvoje
randa puikias sąlygas investuoti.

– Šios Jūsų kelionės JAV metu
sausio 16 d. Silicon Valley atidary-
ta antroji Lietuvos verslo atstovy-
bė užsienyje, kur Lietuvai atsto-
vaus JAV konsultacinė įmonė
,,Noah Mamet&Associates LLC”.
Kokius tikslus keliate šiai atstovy-
bei, į kokias sritis nukreiptas jos
pagrindinis dėmesys?

– Lietuva yra apibrėžusi kelias
svarbiausias sritis, į kurias norima
pritraukti investicijų. Aukštą pridė-
tinę vertę kuriantys sektoriai, kurie
ženkliai prisideda prie šalies ekono-
mikos stiprinimo, yra viena iš tokių
sričių, siekiant Lietuvai būti konku-
rencingai pasaulio ekonomikoje. Sili-
con slėnis – aukštos pridėtinės vertės
įmonių ,‚kalvė”. Čia telkiasi 3,000
aukštųjų technologijų įmonių. Tiki-
mės, kad čia įkurta atstovybė užtik-
rins, jog čia Lietuva būtų žinoma.
Bus pristatyti mūsų specialūs pasiū-
lymai investuotojams, kurie siekia
kurti aukštą pridėtinę vertę. Turėda-
mi pasaulinio lygio informacines ir
komunikacijų technologijas bei kas-
met parengdami daug aukšto lygio
informacinių technologijų ir kitų sri-
čių specialistų, esame ypač patrauk-
lūs šiuo metu visame pasaulyje itin
suaktyvėjusiems investicijų projek-
tams į paslaugų centrus. Tikimės,
kad mūsų aktyvūs veiksmai atkreips
čia veikiančių bendrovių dėmesį ir
pritrauks papildomas itin didelę pri-
dėtinę vertę kuriančias investicijas. 

– Gal galite įvardinti Lietuvos
stipriausias ir silpniausias vietas,
pritraukiant užsienio investici-
jas?

– Mes pabrėžiame, kad parengia-
me daug aukšto lygio įvairių sričių
gabių, darbščių ir įperkamų specia-
listų, turime pasaulinio lygio infor-
macines ir komunikacijų technologi-
jas, gerą infrastruktūrą. 

Nukelta į 14 psl.

Milda Dargužaitė.      15min.lt nuotr.

L I E T U V A

PA S A U L I S
Jungtinių Valstijų prezidentas

Barack Obama perspėjo, kad nėra jo-
kių stebuklingų sprendimų, dėl ku-
rių benzino kainos greitai sumažėtų.
Kalbėdamas Miami universitete Flo-
rida valstijoje B. Obama gynė savo
energetikos politiką ir pasišventimą
švariai energijai. Savo kalboje B.
Obama sukritikavo politinius varžo-
vus ir sakė, kad kai kurie politikai
augančiomis benzino kainomis pasi-
naudotų politiniais tikslais. Jis pri-
dūrė, kad degalų kaina šalyje išaugo
dėl didėjančios naftos paklausos besi-
vystančiose rinkose ir didėjančios
politinės įtampos Artimuosiuose Ry-
tuose. Kai kurie žinovai mano, kad
JAV ekonomika nukentėtų, jeigu de-
galų kainos pakiltų aukščiau nei 4
JAV dol. už galoną.

***
2011 m. Jungtinėse Valstijose ne-

buvo sukurta nė vieno naujo banko –
pirmą kartą per 30 metų nuo 1984 m.
Kalbama apie finansines organizaci-
jas, įsteigtas ,,nuo nulio”, o ne per-
kant jau esantį subankrutavusį tink-
lą. Naujų bankų skaičius pastarai-
siais metais nuolat mažėjo, tai grei-
čiausiai nulėmė 2008 m. įvykiai. Kiti
žinovai pastebėjo, kad tai gali būti
susiję su besikeičiančiomis darbo są-
lygomis JAV bankininkystės srityje,
kurios stipriai riboja pelną. Kiti žino-
vai aiškina tokią padėtį tuo, kad pirk-
ti subankrutavusias finansines orga-
nizacijas lengviau, nei steigti naujas.
2011 m. 198 bankai buvo perimti, o 92
kreditinės organizacijos bankrutavo.

***
Europos Sąjungos (ES) narės tu-

rėtų ,,susilaikyti” nuo dvišalių san-
dorių dėl savo piliečių laikomų Švei-
carijos banko sąskaitų apmokestini-
mo, laiške ES pirmininkaujančiai
Danijai rašė už mokesčius ir muitų
sąjungą, auditą ir kovą su sukčia-
vimu atsakingas Europos Komisijos
narys Algirdas Šemeta. Šis laiškas
pasirodė netrukus po to, kai buvo pa-
sirašytos Vokietijos ir D. Britanijos
sutartys su Šveicarija mokesčių ir fi-
nansų rinkų srityje. Ilgai atidedamas
ES santaupų įstatymo peržiūrėjimas
išplėstų informacijos atskleidimo
reikalavimus, keliamus bankų sąs-
kaitoms, kurias laiko ES piliečiai už-
sienyje. Kalbėdamas Briuselyje A.
Šemeta sakė, kad ES prarado dau-
giau nei 1 trilijoną eurų per metus
dėl vengimo mokėti mokesčius ir
sukčiavimų. 

Estijos valstybinės įmonės ,,Ees-
ti Post” naujasis vadovas sako, kad
dabar pagrindinė bendrovės plėtros
kryptis yra Lietuva ir Latvija, sie-
kiant, kad per porą metų visi į Balti-
jos šalis atkeliaujantys siuntiniai bū-
tų skirstomi Taline. Valdybos pirmi-
ninku paskirtas Aavo Karmas sakė,
kad ,,Eesti Post” sieks savo apyvartą
padidinti iš elektroninės prekybos
siuntinių, atkeliaujančių iš JAV ir
Europos valstybių. Baltijos šalių
siuntinių rinka dabar vertinama 28–
30 mln. eurų, tad įkūrusi viso regio-
no siuntinių rūšiavimo centrą Taline
,,Eesti Post” savo 48 mln. eurų metinę
apyvartą tikisi padidinti beveik 50
proc. Siekdamas šio tikslo Estijos
paštas šiemet ėmė skverbtis į Lietu-
vos rinką, kur įkūrė bendrovę
,,Post24”. Estijoje taip vadinami siun-
tų savitarnos terminalai. Pernai
siuntų savitarnos terminalų tinklą
,,Siuntos24” ėmė plėtoti ,,Lietuvos
paštas”.

***
UAB ,,Manifoldas” Klaipėdos ra-

jone surado naują naftos telkinį, ku-
riame galimai yra apie 217,000 tonų
naftos. Palyginimui, pernai Lietuvo-
je išgauta 113,800 tonų naftos iš 12 tel-
kinių. Apie tai pranešanti Aplinkos
ministerija (AM) teigia, kad nafta
Endriejavo seniūnijoje, Ližių ir Lai-
gių kaimų apylinkėse slūgso daugiau
nei 2 km gylyje. Iki praėjusių metų
pabaigos šalyje iš viso buvo išgauta
4,182 mln. tonų naftos. Iš viso naftos
gavyba pernai vyko 61 gręžinyje. Pu-

sę ,,Manifoldo” akcijų valdė Lenkijos
bendrovei ,,Lotos” priklausanti
,,Geonafta”. Kada galėtų prasidėti
naftos gavyba, AM nepraneša.

***
Kaune lankęsis ministras pirmi-

ninkas Andrius Kubilius susitiko su
miesto meru Andriumi Kupčinsku,
Didžiosios Britanijos bendrovės
,,Callcredit operations”, Vokietijoje
įsteigtos įmonės ,,Dematic” ir Kauno
oro uosto atstovais. ,,Callcredit In-
formation Group” ketina investuoti
60,7 mln. litų ir ,,Žalgirio” arenos ket-
virtame aukšte įsteigti informacinių
technologijų (IT) centrą. Premjerui
buvo pristatyta ir Kaune veikiančios
bendrovės ,,Dematic Kaunas” veikla.
Šis Kauno padalinys yra antrasis
konsultavimo inžineriniais klausi-
mais biuras po Jungtinės Karalystės
šios bendrovės veiklai Šiaurės Euro-
poje. Vokietijoje įsteigta bendrovė
,,Dematic” yra pirmaujanti pasau-
lyje logistikos automatizavimo įran-
gos tiekimo srityje. Bendrovė inži-
nerinį biurą Lietuvos pramonės cent-
re Kaune atidarė 2008 m. Praėjusių
metų lapkritį apie planus Kaune
steigti lėktuvų techninės priežiūros
bazę paskelbė Airijos oro transporto
įmonė ,,Ryanair”. Kauno oro uoste
bus pastatytas ir įrengtas lėktuvų pa-
tikros ir remonto angaras, skirtas
,,Boeing 737-800”, ,,Airbus 321” ir
kitų tipų lėktuvams. Projekto vertė –
14,7 mln. litų, naujojoje ,,Ryanair”
bazėje bus įdarbinta ne mažiau kaip
60 darbuotojų. 

JAV protestą surengė dėl recesijos dar-
bo netekę žmonės.              EPA nuotr.
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Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija (PDPD) sėkmin-
gai tęsia savo darbą. Šių metų

vasario 26 d. Tėviškės lietuvių liu-
teronų bažnyčioje, Western Springs,
IL, įvyko PDPD visuotinis suvažiavi-
mas. 

Suvažiavi mą pradėjo kunigas
Valdas Aušra. Po kun. Liudo Mi-
liausko maldos buvo per skaitytas
2011 m. vasario mėnesį vykusio ant-
rojo PDPD suvažiavimo proto kolas.
Jį perskaitė buvusi draugijos sekre-
torė Daiva Piščikaitė.

Po Draugijos iždininkės Vilijos
Aukštuolienės pranešimo ir Revi-
zijos komisijos ataskaitos  (kun. Liu-
das Miliauskas) Draugijos pirminin-
kas kun. Aušra apžvelgė Draugijos
nuveiktus darbus. Draugija veikia 3
metai. Jos gretose yra 21 narys. Tai
geri, jautrūs žmo nės, aukojantys sa-
vo laisvą laiką lie tu vių bendruome-
nei, savo finansais ir darbu priside-
dantys prie Draugijos veiklos. Viena
iš svarbiausių PDPD veiklos sričių
yra rūpintis lietuvių bendruomenės

JAV gerove, teikti psichologinę ir
emocinę pagalbą išti kus nelaimėms,
esant krizėms. Nuolat veikia Psicho-
loginės pagalbos linija, į kurią pa-
skambinę tel. 1-866-438-7400 pirma-
dienį ir ketvirtadienį nuo 6 val. v. iki
10 val. v.  gausite rei kiamą pagalbą.
Prie telefono budi savanoriai, visuo-
met pasiruošę padė ti, nukreipti rei-
kiama linkme.

Didelį darbą PDPD atliko 2011 m.
kovo 13 d. kartu su lietuviais dva -
sininkais surengusi ekumenines pa-
maldas Marquette Park Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo baž ny čioje, ku-
riose dalyvavo lietuviai katalikai,
liuteronai ir reformatai. Giedojo
visų lietuviškų parapijų jungtinis
choras. Šiam renginiui buvo paruošti
leidi nukai, reklamuojantys PDPD
veiklą.

Draugija nuolat organizuoja sa -
vi tarpio pagalbos grupeles, kurias
ve da kunigai, psichologai. Pavasarį
vyko užsiėmimai Ziono liuteronų
baž nyčioje, o rudenį grupelės rinkosi
Ziono liuteronų bažnyčioje ir Pasau -
lio lietuvių centre, Lemont, IL.  Ziono
parapijos grupelėje, neskaitant vado-

ONA RADZEVIČIENĖ

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos darbai
Š.�m.�vasario�26�d.�įvyko�Draugijos�visuotinis�suvažiavimas

vų, dalyvavo 8 žmo nės. 2011 metais
grupelių užsiėmimus vedė Laima Za -
vistauskas, Nora Aušrienė, Rasa Ci -
cė nienė, Saulena Antanavičienė, In-
ga Wilke, kun. Antanas Saulaitis, SJ
ir kun. dr. Valdas Aušra. Žmones
subu ria panašios problemos ir liki-
mai. Pa dedant specialistams, ben-
draujant vieniems su kitais, gyveni-
mas kiek prašviesėja, praskaidrėja
nuotaikos, išmokstama pažvelgti į
bendravimo problemas kitaip, moko-
masi, kaip veng ti pasikartojančių
bendravimo klaidų.

Praeitų metų pavasarį kapelionė
Nora Aušrienė parengė leidinį ,,Ge -
dė jimas: mitai ir faktai’’,  kurio buvo
išleistas 200 egzempliorių. Jį ga lima
įsigyti lietuviškose parapijose, gydy-
mo įstaigose, jis taip pat bu vo nuvež-
tas į Lietuvą. Kai labai sun ku ir
skaudu, ištikus nelaimei, pra radus
mylimus žmones, ši knygelė ga  li
pagelbėti išgyventi gedėjimo laiko-
tarpį. Joje taip pat galima rasti
patarimų, ką daryti, kaip palengvinti
kančią ir skausmą, taip pat geriau
suprasti, ar jūsų gedėjimas yra nor-
malus, ar reikalinga specialisto pa -

galba. Jei norite šią knygelę įsigyti,
galite kreiptis į PDPD  tel. 708-422-
1433.

Kiekvieną sekmadienį 7 val. v.
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le -
mont, IL, vyksta ,,Alanon’’ grupės už -
siėmimai, kuriuos šiuo metu užsi-
ėmimus lan ko 6 žmonės. ,,Alanon’’
yra paramos grupė, susibūrusi pa-
dėti alkoholikų šeimų nariams. Gru-
pės už siėmimus veda PDPD narė
Daiva. 

Pats didžiausias PDPD renginys
įvyko šių metų vasario 4 dieną. Tai
kun. Aušros ir lietuvių meno ansam-
blio ,,Dainava” meno vadovo Dariaus
Polikaičio bei kūrybinės grupės su-
rengtas įspūdingas renginys ,,Turbūt
ne dėl savęs esu”, skirtas paminėti
Nepriklausomybės dienai ir poeto
Justino Marcinke vi čiaus  mirties
metines. Prieš renginį vyko paroda,
kurios kuratorė kera mi kė Aušrienė
subūrė 11 lietuvių kilmės meninin-
kų, savo darbus pritaikiusių J. Mar-
cinkevi čiaus kūrybai.

PDPD suvažiavime pasisa kė val-
dybos nariai, dalyviai. Disku sijų me-
tu numatytos tolesnės veiklos kryp-
tys. Draugija ir toliau plės savo veik-
lą, burdama žmones, aukojan čius
savo laiką, norinčius padėti ne laimių
ir bėdų ištiktiems žmonėms. Norė-
tume sulaukti daugiau skambučių,
juk žinome, kad kartais žmonės arba
nežino, kur kreiptis, arba neišdrįsta
išsakyti savo problemų. 

Šiais metais planuojama ypa -
tingą dėmesį skirti Draugijos narių,
ypač budinčių savanorių, apmoky-
mams, skirtiems veiksmingai spręsti
krizinius atvejus, kad savanoriai ga -
lėtų ne tik paguosti ir nuraminti, bet
ir suteikti kvalifikuotą pagalbą. Tam
tikslui ieškome specialistų, kurie ga -
lėtų vesti mokymus. Ir toliau organi -
zuosime grupelių užsiėmimus. Pla -
nuojame pradėti individualias spe-
cia listų konsultacijas, kuriose bent
kartą per mėnesį lietuviai galėtų
nemo ka mai gauti psichologo, teisi-
ninko, socialinio darbuotojo, galbūt
ir gydytojo konsultacijas.

Šiemet į mūsų būrį įstojo 2 nauji
nariai. PDPD kviečia visus lietuvius
psichologus, dvasininkus, sociali-
nius darbuotojus, gydytojus, taip pat
studentus, studijuojančius teologi-
ją, psichologiją, socialinius mokslus,
ir vi sus, norinčius padėti žmonėms,
prisijungti prie Draugijos veiklos. 

Laukiami visi! 
PDPD tel. 708-422-1433. 

Šių metų Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos visuotinio suvažiavimo dalyviai.
Juozo Križinausko nuotr.

Šiais metais Draugijos nariai planuoja ypatingą dėmesį skirti savo narių, ypač budinčių savanorių, apmokymams. PDPD pirmininkas kun. dr. Valdas Aušra.
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Dr. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDmunDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

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

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org
SkELBImŲ SkYRIAuS 

TEL. 773-585-9500

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 10

Raimonda Apeikytė, gyvenanti Los  Angeles, CA, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 100  dol. Nuoširdžiai Jums dė-
kojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Vaitiekus Kazlauskas, gyve nan tis Canada, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Apsisprendžiau ne vadovauda -
ma sis emocijomis, o gerai apsvarstęs
visus argumentus. Priėjau išvadą,
kad negaliu atsisakyti kelti savo kan-
didatūros, nes susidariusi politinė
padėtis reikalauja, jog imčiausi atsa -
komybės vėl vadovauti šaliai. Suvo -
kiau, kad man būtų daug patogiau ir
ramiau nekeisti savo statuso ir likti
kandenciją baigusiu prezidentu, bet
pareigos jausmas vertė daryti ne tai,
ko norėtųsi man, o kas naudinga ša -
liai. Visą gyvenimą tikėjau tuo, ką da -
riau, nuoširdžiai dirbau, kiek jėgos
leido, Lietuvai. Po R. Pakso apkaltos,
kai susvyravo visuomenės pasitikėji-
mas Prezidento institucija ir smar  kiai
nukentėjo mūsų valstybės tarptautinis
prestižas, pasakiau sau, kad privalau
prisiimti atsakomybę ir pasistengti
sugrąžinti tai, kas buvo prarasta.

Šiuo požiūriu padėtis esmingai
nepasikeitė ir kai Konstitucinio Teis-
mo sprendimu priesaiką sulau žiu -
siam ir Konstituciją pažeidusiam R.
Paksui buvo uždrausta dar kartą
kelti savo kandidatūrą prezidento
rinkimuose ir apskritai užimti bet
kurį postą, kur reikia prisiekti tautai,
nors sprendimą kandidatuoti priė-
miau, kai tai dar nebuvo žinoma, o
Vyriausioji rinkimų komisija netgi
buvo įregistravusi jį kandidatu. Tuo
metu maniau, kad privalau dalyvauti
rinkimuose, nes tvirtai tikėjau, kad
turiu didžiausias galimy bes lai mėti ir
užkirsti kelią R. Paksui vėl įžengti į
Prezidentūrą.

Baigėsi ir antroji mano kadenci-
ja, bet šiandien, mintimis grįždamas į
anuos laikus, esu dar tvirčiau įsiti ki-
nęs, kad sprendimas kandidatuoti bu-
vo visiškai teisingas.

2004 metų balandžio 28 diena,
Vilnius. Turniškėse apsilankė Da -
rius Kuolys ir Audrius Penkauskas, o
Raimundas Mieželis, nors ir buvo
kviestas, neatvyko. Kalbėjomės labai
atvirai. Paaiškėjo nemalonus daly -
kas: mano bendražygiai mirtinai įsi -
žeidę, kad aš, žiniasklaidos klau sia-
mas, ar mano rinkimų štabe bus nau -
jų veidų, atsakiau teigiamai. Išgir -
dau net kaltinimų, kad juos išdaviau,
nes tariausi ne su jais, o su liberal-
centristų vadovais.

Buvo pareikšta, kad ir savo kan-
didatūrą iškėliau ne laiku. Bet iš kai
kurių D. Kuolio žodžių susidariau
įspū  dį, jog, jo nuomone, man iš viso
nevertėjo dalyvauti rinkimuose. Ir
tuoj pat pasigirdo apmaudo gaidų,
kad ne tuos asmenis pasirinkau va -
dovauti savo rinkimų kampanijai,
kad darau didžiulę klaidą, remdama-
sis naujais žmonėmis.

Kantriai išklausiau. Supratau,
kad nepasitenkinimo priežastis ne
aš, o jų nekenčiamas Artūras Zuokas.

Pajutau didžiulę dvasinę tuštu -
mą. Jei buvo siekiama mane įskau -
din ti, pavyko. Lieku dėkingas šiems
žmonėms, nuoširdžiai dirbusiems su
manimi, atidavusiems daug jėgų, bet
jokiu būdu nesijaučiu juos išdavęs.
Dabar kita situacija, natūralu, kad
rei kia komandai naujų veidų. Bet
negi negalime dirbti visi drauge? Ne -
randu atsakymo, kodėl mano senieji
bendražygiai to nenori suprasti.

2004 metų balandžio 29 diena,
Vilnius-Šalčininkai. Toliau renka -

me rinkėjų parašus. Lankiausi Šalči -
nin  kų rajone, kur dauguma gyvento-
jų – lenkai. Užsukome į turgų. Žmo -
nės skundėsi, kad trūksta darbo, bet
bendravo su manimi labai nuo šir -
 džiai. Patys klausė, kur galėtų pasi-
rašyti remdami mano kandidatūrą.

Sugrįžus laukė susitikimas na -
muose, Turniškėse. Apie devintą va -
karo atvažiavo Petras Auštrevičius,
Andrius Kubilius, Artūras Zuokas,
Marius Lukošiūnas ir Darius Gude -
lis. Kalbėjomės iki vidurnakčio. Ge -
rai, kad galų gale atvirai atidengtos
kortos – Tėvynės sąjungos vadovybė
baigė žaisti savo dvilypį žaidimą.
Nors jie paskelbė, kad remia ir mane,
ir P. Auštrevičių, jau įkūrė jo, o ne
mano štabą. Vadinasi, viskas aišku,
apsimetinėjimas baigėsi. Vis dėlto
bendravome labai kultūringai ir su -
tarėme, kad, jei situacija reikalaus,
sutelksime jėgas.

Atėjo žinia, kad ir Vilija Blinke -
vičiūtė registruoja savo kandidatūrą.
Kalbėjausi su man paramą žadėjusiu
Artūru Paulausku. Jis skundėsi, kad
nekontroliuoja savo partijos. Tad jau -
čiuosi išduotas abiejų man paramą
žadėjusių sąjungų – ir  Tėvynės, ir
Naujosios.

2004 metų gegužės 1 diena,
Vilnius. Lietuva šiandien oficialiai
tapo Europos Sąjungos nare.

Ryte su Alma dalyvavome iškil -
mingame Seimo posėdyje, vėliau –
Europos aikštės ir verslo centro ati -
daryme. Čia pat daviau interviu Uk -
rainos televizijai apie naujas Lietu -
vos galimybes įstojus į ES.

Vėlai vakare iš „Reval” vieš-
bučio terasos stebėjome fejerverką.
Grįžo me namo naktį. Euforinė nuo-
taika.

2004 metų gegužės 2 diena,
Vilnius. Šventė tęsiasi. Nes dangus
mums šypsosi – saulėta, 20 laipsnių
šilumos.

Į Turniškes pas mus 14 valandą
atvyko „Japan Broadcasting Corpo -
ra tion” televizijos grupė ir įrašė net
45 minutes trukusį interviu. Kalbė -
jomės apie Lietuvos narystę ES, bet
didesnę laiko dalį skyrėme mūsų vi -
daus ir užsienio politikos proble-
moms.

2004 metų gegužės 3 diena,
Vilnius. Šiandien  baigėsi kandidatų
prezidento rinkimuose kėlimo „ma -
ra tonas”. Paskutinė įregistruota –
jau dešimta pretendentė – Jūratė
Zabielaitė. Nežinau nei kas ji, nei
kam atstovauja. Turbūt labai nedaug
kas Lietuvoje tai žino. Galvoju, ko
siekia tokie kandidatai? Gal pigiai
save pareklamuoti?

2004 metų gegužės 5 diena,
Vilnius. Šiandien apsilankau Kauno
„Aušros” gimnazijoje, kur buvo mi-
nimos spaudos draudimo panaikini-
mo 100-osios metinės. Jaudinantis
susitikimas po šešių dešimtmečių su
mo kykla, kurioje bėgo mano jaunys-
tės me tai. Buvau sutiktas su tulpių
žie dais prie gimnazijos durų. Į
minėjimą atvyko ir Aloyzas Sakalas,
taip pat šios gimnazijos auklėtinis.

Grįžęs į Vilnių, nuvykau tiesiai į
„Vartų” galeriją, kur surengtas Lai -
mo no Tapino kygos „Prarasto laiko
nebūna” pristatymas. 

Bus daugiau.
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI:

$200 Danguolė Jurgutienė, W. Bloomfield, MI (viso $2,600); Angelė Kate-
lytė Lawler,  Chicago, IL (viso $500); Vitalis J. Lembertas, Santa Monica,
CA (viso $1,750); Dalė Mečkauskienė, Fishers, IN (viso $1,500); kun. Vy-
tas Memėnas, Shorewood, IL (viso $2,300); Algis ir Vaida Mikuckis, La
Canada, CA (viso $800); Mikalina Stancikas, Los Angeles, CA (viso
$700); Richard Šlepetys,  Brick, NJ (viso $560).

$100 Emilija Kantas, Chicago, IL (viso $400); Romualdas Kasuba, St. Char-
les, IL (viso $500); Viktoras Memėnas, Bloomfield Hills, MI (viso $600);
Bronius Nainys, Lemont, IL (viso $750); Patricia Nelia Paulauskas, Chi-
cago, IL (viso $400); Regina Setikas, Fair Haven, NY (viso $750); George
Sirusas, St. Petersburg, FL (viso $300); Tauragės klubas per Stasę Ru-
dokas, Chicago, IL (viso $1,950); Stanley Vanagūnas, Tucson, AZ (viso
$400). Joseph Vytautas Vizgirda, Aurora, IL  (viso $340).

$75 Albert Mikutis, Philadelphia, PA (viso $780).
$60 Zenonas Šukys, Chicago, IL.
$50 Liuda Avižonis, Park City, UT; Ruth  Gricius, Agoura Hills, CA (viso

$200); Antanas ir Žibutė Masaitis, Delran, NJ (viso $515); Vladas ir
Gražina Plečkaitis, Richmond Heights, OH (viso $425); Alfonse Tumas,
Simi Valley, CA (viso $825).

$40 Rita Balys, Lyndhurst, OH; Liuda Butikas, Plainfield, IL (viso $320).
$35 Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA (viso $225); Aldona Venckūnas,

Santa Monica, CA (viso $750).
$30 John ir Ona Daugirdas, Burr Ridge, IL (viso $205); Julius Staniškis,

Macedonia, OH (viso $210).
$25 Algis Garolis, Portland, OR (viso $260); Aldona Kavaliūnas, Wauke-

gan, IL (viso $215); John Kuncas, Deland, FL (viso $175); Dennis Tri-
makas, Westlake, OH (viso $205).

$20 Allison Harr, Maspeth, NY; Kazys Kazlauskas, West Bloomfield, MI
(viso $130); Jadvyga Kliorys, Cleveland, OH (viso $95); Joseph
Matazinskas, Dearborn, MI (viso $60); Vita Neverauskas, Sterling
Heights, MI (viso $100); Regina Padleckas, Oak Park, IL (viso $50);
Jurgis ir Danutė Vidžiūnas, Chicago, IL (viso $335).

$10 Marija  Arštikys, N. Riverside, IL (viso $90).
Pagerbdami  a. a. Vytenio Šilo atminimą, draugai, giminės ir šeima

Lietuvos Partizanų Globos fondui paaukojo $1,000.00.
Aukojo:  Gaižučių šeima, Western Springs, IL; Rita Venclovienė,

Lemont, IL; Antanas ir Viktorija Valavičiai, Chicago, IL; Birutė
Lintakienė, Oak Lawn, IL; Aldona ir Ramojus Vaičiai, Highland Park, IL;
Rūta ir Jonas Spurgiai, Chicago, IL; John ir Rasa Vazbiai, Mahwah, NJ;
Lilia Kizlaitienė, Oak Forest, IL; Gražina Damijonaitienė, Willowbrook,
IL; T. ir J. Daniels, Chicago, IL; J. ir N. Kučėnai,  Chicago, IL; S. Džiugienė,
Oak Lawn, IL; M. ir Z. Butėnai,  Green  Valley,  AZ; A. ir A. Šležai, St. Pete
Beach, FL; Daulių šeima, Lisle, IL; B. Szczepansky, Orland Park, IL; E. ir
V. Lietuvninkas, Lemont, IL; A. Rekašienė, Glenview, IL; L. ir V. Hofmanai,
Oak Lawn, IL; M. Barkienė, Schaumburg, IL; L. ir P. Aleksai, Hickory
Hills, IL; D. Stankaitytė, Oak Lawn, IL; M. Mikutaitis, Chicago, IL; A.
Sobieskienė, Orland Park, IL; E. Majauskienė, Chicago, IL; A. Vadeišienė,
Chicago, IL;  D. Ramanauskas, Geneva, IL; A. Ramanauskienė, Oak Lawn,
IL; L. ir K. Avižieniai, Orland Park, IL; O. Gintautienė, Oak Lawn, IL; M.
Provenza, Chicago, IL; A. ir E. Kaminskų šeima, Orland Park, IL; ir a. a
Vytenio Šilo šeima, Chicago, IL.

Taip pat pagerbdami a. a. Vytenio Šilo atminimą, paaukojo L.P.G. fon-
dui šie asmenys:
$500 Susan ir Benjamin Burger, Fairfax, VA.
$50 Nicholas Eoloff, Minneapolis, MN.
$30 Henrikas ir Ilona Lauciai, Union Pier, MI.
$25 Ben ir Evelyn Wong, Saratoga, CA.

A. a. Vytenio Šilo žmonai ir visai šeimai L.P.G. fondas reiškia nuo šir -
džiausią užuojautą. Širdingai dėkojame, kad vietoj gėlių pageidavote au-
koti Lietuvos Partizanų Globos fondui.

Taip pat dėkojame visiems dosniai aukojusiems L.P.G. fondui. Jūsų au-
kos palengvins laisvės kovotojų saulėlydžio dienas.

Atsiprašome Aleksandro ir Dalės Spokų už padarytą klaidą „Draugo” 19-
tame numeryje. Turėjo būti Broomfield, CO ir viso – $395.

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

Atkelta iš 6 psl.  Angli joje mergaitės
skautės pirmą kartą viešai pasirodė
1909 m. Anglijos skau tų suvažiavime.
Pirmoji jų vadovė bu vo Baden-Powell
sesuo Agnes. 1916 m. Olave tapo Chief
Commisioner, o po kelių mėnesių –
Chief  Guide. Lordas Baden-Powell
1920 m. buvo paskelbtas Chief  Scout
of  the World, o ledi Baden-Powell
1930 m. paskelbta World Chief  Guide.
Būdama pasaulio skaučių vade, ledi
Baden-Powell yra aplankiusi net 111
valstybių.

Baden-Powell įkurtas jauni mui
auklėti sąjūdis netrukus tapo organi-
zacija. Nors steigėjas nenorėjo
biurokratijos, tačiau daugelis pasau -
lio šalių pasekė jo pavyzdžiu ir pri-
taikė jo skautiškąjį metodą savo jau-
nimo lavinime.

Kadangi visi davė tą patį įžo -
dį/pa sižadėjimą, reikėjo sudaryti
cent rinę vadovybę, pabrėžiant atski -
rų sąjungų/sąjūdžių nepriklauso my -
bę. ,,Vienok, – pabrėžė sesė Alė, –
visų bendrystėje pagrindu liko pa -
saulinis broliškumas, taika, pagalba
artimui, tolerantiškumas.” 

Skautybės įkūrėjas Robert Ba -
den-Powell buvo karys, skautas, šei -
mos žmogus. Savo pareigas visur at -

liko šimtu procentų. Kaip karys
Baden-Powell po 227 dienų apsupimo
1900 m. laimėjo burų karą Mafekinge
ir tapo to meto garsiausiu britų im -
perijos didvyriu. Kaip skautų vado -
vas jis minimas daugiau nei 100
metų. Jo vizijos, pasiaukojimo ir
darbo re zultatas – šiuo metu skautų
pasaulyje yra per 41 mi li joną. Kad
Baden-Powell buvo ištikimas, nuo-
stabus žmo gus ir sūnus, liudija ir tai,
kad iki savo motinos 90-jo gimta-
dienio jis buvo parašęs jai 2,000 laiš-
kų! Šie laiškai tapo šaltiniu daugybei
apie Baden-Powell parašytų knygų ir
biografijų.

Baigdama įdomų pašnekesį, sesė
Alė Namikienė pasidalino su ,,Verps -
tėmis’’ keliais dokumentais iš savo
asmeninio skautiško archyvo. Buvo
įdomu savo rankose laikyti 1940 m.
liepos 20 d. Kaune pasirašyto doku-
mento, skelbiančio skautų veiklos
Lietuvoje likvidavimą, ir ledi Baden-
Powell padėkos laiško, rašyto 1961 m.
lapkričio 26 d. v.s. Subatienei, kopi-
jas. Tačiau vertingiausias ir bran-
giausias dokumentas sesei Alei – tai
iš išsilaisvinusios Lietuvos gauta
gra ži, laimingai toliau skautaujan-
čių sesių nuotrauka.

Susimąstymo diena pas ,,Verpstes”

„Verpsčių” būrelio sesės. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: Dalia Povilaitienė, prelegen-
tė v.s. Alė Namikienė ir Vida Rimienė; antroje eilėje stovi: Irena Grigaitienė, Milita
Lauraitienė, Rugilė Šlapkauskienė, Aldona Rauchienė, Dana Dirvonienė, Genė Trei-
nienė, Daila Liubinskienė, Nijolė Nelson, Aušrelė Sakalaitė ir Ritonė Rudaitienė.

v.s. Tomo Dundzilos nuotr.

Atkelta iš 11 psl.
Esame pasaulyje aukštai verti-

nami kaip šalis, iš kurios patartina
pirkti verslo procesų paslaugas. Tu-
rime suprasti, kad užsienio bendro-
vės Lietuvoje steigiasi dėl patogumo
iš Lietuvos aptarnauti savo klientus
visame pasaulyje. Dauguma dirban-
čių žmonių kalba ir anglų, ir rusų ar
kitomis kalbomis. Gamybos projek-
tams plėtoti geras sąlygas siūlo lais-
vosios ekonominės zonos bei pramo-
nės parkai. Šiandieninė padėtis rodo,
kad Lietuvą renkasi ir gamybos, ir
paslaugų sričių investuotojai. Be
abejo, Lietuva susiduria su objek-
tyviomis problemomis, siekdama
pritraukti žinomus vardus, visų pir-
ma dėl to, kad Lietuvos rinka yra la-
bai nedidelė. Natūralu, kad eidamos į
tam tikrą šalį bendrovės siekia par-
duoti savo produktus arba paslaugas
ir vietos rinkoje. Lietuva šiuo požiū-
riu tinka ne visoms didelėms įmo-
nėms. Be to, kaip jau minėjau, neigia-
mai veikia nepakankamas Lietuvos

ir jos privalumų žinomumas pasauly-
je. Tačiau užsienio investuotojai
problemas linkę spręsti komplek-
siškai ir naudą gali įžvelgti visai
kitur, nei galime įsivaizduoti, pvz.,
konkrečių verslo sričių specialistų
kvalifikacija, jų požiūris į darbą, loja-
lumas, kūrybiškas mąstymas ir pan. 

– Buvęs ,,Investuok Lietuvoje”
gen. direktorius Mantas Nocius
neseniai teigė, jog dėl ekonominio
nuosmukio visoje Europoje nu-
matomas investicijų srauto sulė-
tėjimas. Ar, Jūsų nuomone, šie
spėjimai pildosi? 

– Nepaisant rinkose tvyrančių ri-
zikos nuotaikų, užsienio investuoto-
jai linkę stiprinti turimas verslo po-
zicijas. Ekonominio atvėsimo metu
užsienio bendrovės noriai ateina į
Lietuvą, čia perkeldamos savo IT,
klientų aptarnavimo padalinius. Kad
Lietuva yra patikima verslui vysty-
ti, rodo rezultatai: per pastaruosius
metus mūsų šalyje įsikūrė ne viena

Mūsų didžiausias iššūkis –
menkas Lietuvos žinomumas

žinoma tarptautinė bendrovė, tokia
kaip „Barclays”, „Western Union”,
„Moog Medical Devices”, „Computer
Sciences Corporation” ir kt. Sulauk-
ta daugybės mažesnių investuotojų.
2011 m. per „Investuok Lietuvoje”
pritraukti 29 TUI projektai, arba treč-
daliu daugiau nei 2010 m. Šviežiausia
naujiena – „IKEA” atėjimas. Tai rodo,
kad mūsų šalyje užsienio verslinin-
kai randa tinkamą aplinką. Remian-
tis mūsų sukaupta patirtimi, bend-
raujant jau su investavusiomis už-
sienio įmonėmis (pvz., „Barclays”),
matome, kad ateidama į Lietuvą ji
planavo vienus darbuotojų skaičius
(200–300 darbuotojų), tačiau, įverti-
nus aukštą lietuvių kvalifikaciją,
bendrovės planai keitėsi – plėtra pas-
partėjo, darbuotojų ženkliai daugėjo

(iki 800 žmonių), į centrą perkelia-
mos sudėtingesnės operacijos. Tokių
įmonių įsikūrimas ir plėtra paskati-
na grįžti į Lietuvą ir užsienio lietu-
vius. Tai sudaro jiems puikias gali-
mybes panaudoti užsienyje sukauptą
patirtį ir kelti Lietuvos ekonomiką
bei didinti jos tarptautinį konkuren-
cingumą.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

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

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com



Su giliu liūdesiu pranešame, kad
š. m. kovo 4 d. Atlanta, Florida eida -
mas 76-uosius metus, staiga mirė Ma -
žosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Vilius Algirdas Trumpjonas.

Velionis gimė 1936 m. lapkričio
30 d. Klaipėdoje visuomenės veikėjo,
sportininko Viliaus J. E. Trumpjono
(1908–1982) ir Martos M. Skūdytės
šei moje. Nacių policijos įsakymu iš -
trem tas iš Klaipėdos 1940 m. birželio
15 d. su šeima persikėlė į Kauną, 1941
m. pavasarį išvyko į Vokietiją, į per -
keltųjų asmenų stovyklas. Naciams
neleidžiant grįžti į Klaipėdą, šeima
apsigyveno Luckenwaldėje. Antrojo
pasaulinio karo metu su giminaičiais
trumpai lankėsi Karaliaučiuje ir
Klai pėdoje. 1947 m. šeima pasitraukė
į Berlyną, 1948 m. – į Vakarų Vokie -
tiją, o 1951 m. emigravo į JAV.

1955 m. Pittsburgh mieste baigė
gimnaziją, įstojo į kariuomenę – tar-
navo jūrų pėstininku iki 1975 m. –
dalyvavo Kubos blokadoje, Vietnamo
kare. 1975 m. persikėlė į Čikagą, bai -
gė University of  Illinois, dirbo naftos
pramonės bendrovėje ,,BP Amoco’’.
Buvo renkamas Lietuvių ev. liutero -
nų Tėviškės parapijos Čikagoje tary-
bos pirmininku, aktyvus Čikagos
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
narys, nuo 1994 m. – pirmininkas,
Ma žosios Lietuvos Rezistencinio Są -
jūdžio valdybos ir Mažosios Lietuvos
fondo tarybos narys, nuo 2005 m. jų
pirmininkas. Buvo M. Mažvydo pa -
minklo (pastatytas 1997 m.) Klaipė do -
je statymo komiteto narys, aktyviai
rinko lėšas. Savo ir artimųjų lėšomis

parėmė paminklo ,,Šventvakarių
Ėvė’’ (pastatytas 1997 m.), skirto ra-
šytojai Ievai Simonaitytei, kūrimo iš -
lai das. Nuo 1998 m. kasmet vyko į Ka -
raliaučiaus kraštą, lankė mokyklas
ir rėmė lietuvių k. kabinetus, draugi-
jas, M. Lietuvos lietuvių draugijas,
savo pastangomis surinktą paramą
teikė lietuvių vaikų ir jaunimo sto -
vykloms, renginiams, šventėms, iš-
vy koms po Mažąją ir Didžiąją Lietu-
vą, laikraščius ,,Naujasis varpas’’,
,,Nau joji aušra’’ ir kitiems. Klai-
pėdos universiteto Evangeliškosios
teologijos centrui padovanojo ,,Lietu-
vių enciklopedijos’’ 1–37 tomus, talki-
no rengiant M. Lietuvos enciklopedi-
ją, orga nizavo jos išleidimą ir plati-
nimą.

Su žmona Danute Purvinaite-
Trumpjoniene užaugino ir lietuviška
dvasia išauklėjo tris dukteris: Kris -
tiną, Aldoną ir Niką-Stasę, kurių šei -
mos remia lietuvių išeivių bendruo -
menę, dalyvauja tautiniuose ren gi -
niuose, lankosi Lietuvoje. Pagerbiant
Viliaus A. Trumpjono visuomeninę
veiklą 2006 m. jis buvo apdovanotas
LR ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai’’
Riterio kryžiumi.

Velionio gyvenimo ir veiklos
atminimas pasiliks jį pažinojusiųjų
kraštiečių ir tautiečių širdyse.

Su užuojautos žodžiu šeimai, ar-
timiesiems ir bendražygiams,

Lietuvininkų bendrija
,,Mažoji Lietuva” 

In memoriam V. Trumpjonui

Netekome išskirtinės Karaliau -
čiaus krašto asmenybės – iškilaus pi -
liečio, Mažosios Lietuvos patrioto ir
puoselėtojo, lietuvių kalbos mokyto-
jų mylimo ir gerbiamo Mažosios
Lietu vos lietuvių draugijos Čikagoje
pir mi ninko, Mažosios Lietuvos fondo
pirmininko Viliaus Trumpjono. Jo
pastangomis Karaliaučiaus krašte
atgijo lietuviškas žodis, moksleiviai
ir jaunimas turėjo daugiau galimy-
bių pažinti savo ir Lietuvos kraštą.
Vilius Trumpjonas visiems laikams
išliks mums pavyzdžiu žmogaus ir
piliečio, kokiu mes siekiame tapti.

Visų lietuvių kalbos ir etnokul -
tū ros mokytojų vardu reiškiu gilią
užuojautą velionio artimiesiems, bi -
čiuliams, Čikagos lietuviams.

Aleksas Bartnikas,
Karaliau čiaus krašto lietuvių

kalbos mokytojų asociacijos
pirmininkas

152012�KOVO�8,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

Netekome Mažosios Lietuvos visuomenės
veikėjo Viliaus A. Trumpjono

Vilius A. Trumpjonas.
Laimos Apanavičienės nuotr.  

Algirdas Skudzinskas, gyve nantis Middletown, DE, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo arba darbo su vaikais, su grįžimu namo.
Patirtis, rekomendacijos, anglų kalba, automobilis.
Galiu padėti savaitgaliais. Tel. 630-696-7478.

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

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* 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.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legalūs dokumentai. Tel.
312-307-4619.

ĮVAIRūS SkELBImAI

Tu palikai mums savo meilę...

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JOANA KIVILYTĖ IVAŠKIENĖ
Mirė 1982 m. kovo 10 d.
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos Nekaltai

Pradėtosios Mergelės Marijos seselių vienuolyne Putname ir
Lie tuvoje.

Prašome pasimelsti už a. a. Joaną.
Prisimename su ilgesiu ir meile.

Teresė Landsbergienė, Gintarė Ivaškienė ir jų šeimos

DVIDEŠIMT DVEJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Mūsų mylimą Mamytę

A † A
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ,

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo Amžinuo -
sius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d.

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia
savo vyro a. a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of  Heaven mau-
zoliejuje, 1990 m. kovo 17 d.

Dvidešimt dvejų metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su
giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13-ąją, ir
laidojimo dieną, kovo 17-ąją šv. Mišios už Jos sielą bus auko-
jamos 8 v. r. Šv. Odilo bažnyčioje, o taip pat ir kitose bažnyčiose.

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimos
Mamytės sielą.

Nuliūdusios dukros Marija ir Teresė

A † A
VILIUS A. TRUMPJONAS

Netikėtai mirė 2012 m. kovo 5 d., sulaukęs 75 metų amžiaus.
Gimė 1936 m. Lietuvoje, Klaipėdos rajone.
Nuliūdę liko: žmona Danutė, dukterys Aldona, Nika ir Kristi -

na; anūkai Ethan, Ariana, Alexander, Cole, Katie ir Steve; brolis
Arvydas ir sesuo Angelika su šeimomis.

A. a. Vilius dvidešimt metų buvo JAV Marine Corps vetera-
nas, baigė University of  Illinois, B. S. laipsniu ir pradėjo dirbti
buhalteriu AMOCO Corp.

Vilius pasiaukojo lietuvybės išlaikymui ir Mažosios Lietuvos
bendruomenės reikalams, sąžiningai atliko Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugijos ir Mažosios Lietuvos fondo pirmininko pa-
reigas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 9 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Lack laidojimo namuose, 9236 So. Roberts Rd., Hickory
Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 10 d., 10 val. r. iš lietuvių
Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos, 5129 So. Wolf  Rd.,
Western Springs, IL.

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

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack F. H., tel. (708) 430-5700



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

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) kovo 9 d., penktadienį, 5
val. p. p. kviečiame į Kryžiaus kelio ėji-
mą. Sekmadienį, kovo 11 d. 10:30 val. r.
šv. Mišias atna šaus ku nigas dr. Augus-
tinas Kulbis, OSM. Prieš  sekmadienio
šv. Mišias kalbėsime Palaimintojo Jurgio
Matulaičio litaniją bei melsimės už ligo-
nius ir Palaimintojo kanonizaciją. Po pa-
maldų mokyklos salėje paminėsime Lie-
tuvos Neprik lau somybės dieną. 

�  Aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis
,,Tęsias vasara žieduota” vyks: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pu  laski Rd., Chicago, IL 60629) kovo 9
d. 7 val. v.; Čiurlionio galerijoje, Jau ni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago IL 60636) kovo 10 d., šešta-
dienį, 2 val. p. p. ir Lietuvių dailės mu -
zie juje, PLC (14911 127th St., Lemont,
IL) ir ko vo 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejus pra -
neša, kad šeštadienį, kovo 10 d. 7 val. v.
muziejuje vyksiančio filmo ,,Red Terror on
the Amber Coast” pristatyme dėl ligos ne -
galės dalyvauti  prodiuseris David O’Rurke.

� Kovo 11 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Le-
mont, prie didžiosios salės vyks Lietuvos
Dukterų draugijos visuotinis susirinki-
mas. Bus apžvelgta draugijos veikla,
ateities planai. Bus vaišės.

� Kovo 12 d., pirmadienį, nuo 5:30
val. p. p. Loyola University Chicago,  La -
ke Shore Campus (1032 W. Sheridan
Rd., Chicago, IL 60660) vyks renginys
,,Me no Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepri -
klausomybės dienai paminėti. Dalyvauja
aktorė Audrė Budrytė-Nakas. Čiurlionio
ga lerija pristato Algio Griškevičiaus fo to -
parodą ,,Mikališkių kaimo stebuklai”.
Dau giau informacijos galite gauti el.
paš tu gabijas@sbcglobal.net 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje
(4420 S. Fairfield Ave., Chicago, IL) ko-
vo 12 d., pirmadienį, 6 val. v. koncer-
tuos Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
tautinių šokių grupė „Ugnelė” (vadovė
Ligita Didžiulienė) iš Vilniaus. Kviečia-
me atvykti pasižiūrėti šio puikaus vaikų
kolektyvo pasirodymo. 

� Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
kovo 16 d., penktadienį, 7:30 val. v.
ati daroma lietuvių menininkų iš At lanta,
GA jungtinė tapybos, fotografijos, taiko-
mojo meno paroda ,,Susipažinki me”. 

� Kovo 16–18 dienomis Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijoje (6812 S.
Wa  shtenaw Ave., Chicago, IL) Gavėnios re -
kolekcijas ves svečias iš Lietuvos, vyskupas
Rimantas Norvila. Kovo 16 d. 6 val. v. –
Šiluvos Novenos Mišios, po jų – pa ben -
dravimas parapijos salėje. Kovo 17 d. 3
val. p. p. – Susitaikymo pamaldos, išpa -
žintys ir šv. Mišios. Kovo 18 d. 10:30 val.
r. šv. Mišiose, kurias aukos vysk. R. Nor -
vila, dalyvaus vaikų cho  ras ,,Sva jonė” ir
parapijos choras. Po Mi šių – pietūs ir
pabendravimas parapijos salėje.

� Kovo 17 d. Čikagos lituanistinė mo -
kykla Jaunimo centro didžiojoje salėje
švęs savo mokyklos 20-metį. Kviečiame

atsiliepti buvusius mokinius ir mokyto-
jus. Norinčius dalyvauti iškilmingoje va -
ka rienėje prašome rašyti el. paštu jurate
124@yhoo.com arba tel. 630-805-
4036 (mokyklos direktorė J. Dovi lienė).

� 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.

� Ateitininku namų narių metinis su si -
rinkimas vyks kovo 18 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Ateitininkų namuose. Bus
pristatytas metinis pranešimas ir ateities
planai. Narių prašoma atsinešti sa vo
įga liojimo lapelius arba juos įteikti as -
meniui, kuris dalyvaus susirinkime.  

� Ateitininkų namų valdyba kviečia vi -
sus antradienį, kovo 20 d., dalyvauti
Ga   vėnios susikau pime, kurį ves vysku-
pas Rimantas Norvila. Susikaupimas
baig  sis 3 val. p. p. šv. Mišiomis. 9 val.
r. ir prieš 3 val. p. p. Mišias  bus klauso -
mos iš pažintys. Būtina užsiregistruoti iš
an k s to el. paštu vlasr@aol.com arba tel.
708-349-7426 (Loreta Grybauskienė).

� 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). Tel. pasiteiravimui 773-582-6500.  

� Jaunimo centro narių metinis susi -
rinkimas vyks kovo 25 d., sekmadienį,
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL). Pradžia 12 val. p. p.
Tel. pasiteiravimui 773-778-7500.

� Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuo -
lijos (600 Liberty Hwy, Putnam CT
06260) seserys kovo 17–18 dienomis
kviečia į Gavėnios rekolekcijas. Prog ra-
mą ves seselė Ignė, liturgiją – kun. I. Sa-
dauskas. Kviečiame atvykti iš vakaro –
penktadienį. Šeštadienį 9:15 val. r. pir -
ma sis pristatymas ir apmąstymas. Prog -
rama baigsis sekmadienį pietumis. Tel.
pasiteiravimui 860-928-7955; el. paš-
tas sesigne@gmail.com

� Kovo 18 d., sekmadienį, Lietuvos vy -
čiai kviečia į šv. Kazimiero paminėjimą
ir puotą, kuri vyks Šv. Jurgio lietuvių pa -
rapijos salėje (443 Park St., Bridgeport,
CT). 12 val. p. p. – šv. Mišios. Kvie -
čiame dalyvius pasipuošti tautiniais
drabužiais. Norinčius dalyvauti prašoma
skambinti tel. 203-878-0519 (Barborai)
arba tel. 203-377-7432 (Marytei). 

� Balandžio 22 d., sekmadienį, vyks
Lie tuvių katalikų religinės šalpos 50-ies
metų jubiliejinis renginys. Iškilmingos
Padėkos šv. Mišios 11:15 val. r. Mas -
peth Atsimainymo  bažny čioje. Šventinis
poky lis vyks ,,Christ the King” katalikiš -
kos gimnazijos salėje (68-02 Metro po -
litan Ave., Mid dle Vi lla ge, NY). Bus pris-
tatytas Mo nikos Pau lavičiūtės-Kun gie -
nės leidinys apie Šalpos 50 metų veiklą.
Pradžia 1 val. p. p. Kvie  čiama iš anksto
užsisakyti vie tas tel. 718-326-5202, el.
paštu lcra@ earth link.net. Daugiau in -
for macijos www.LKRSalpa.org 

IŠ ARTI IR TOLI...

LR�Generalinis�konsulatas�Čikagoje�bendradarbiaudamas�su
Čikagos�lais�va�laikio�ir�pramogų�centru�Navy�Pier�rengia�

Lietuvos nepriklausomybės at kū  rimo šventę 
„CELEBRATE LIThuAnIAn InDEPEnDEnCE” 
2012 m. kovo 11 d., sek  ma dienį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. 

Navy Pier centro „Crystal Garden” salėje. 

Kovo 10 d. 12:30 val. p. p., Čikagos
litua nistinėje mokykloje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chica-
go, IL 60636), Šiaurės Amerikos lietu-
vių studentų sąjunga (ŠALSS) rengia
jau trečiąjį Aukštojo mokslo forumą.
Ren ginys skiriamas visiems, norin-
tiems daugiau sužinoti apie švietimo
sistemą JAV.  

Renginyje moksleiviams ir jų tė -
veliams bus patariama, kaip priimti
tin kamus sprendimus siekiant aukš-
tojo išsilavinimo ar pasirenkant stu-
dijų kryptį, informuojama apie stu -
dijų finansavimo galimybes. Bū simi
studentai turės galimybę susipažinti
su JAV studijuojančiais ar jau studi-
jas baigusiais lietuviais.

Forumo metu ŠALSS, Inc. nariai
kalbės apie paruošiamuosius kursus
vidurinėje mokykloje, skirtumus
tarp universitetų ir kolegijų, finan-
sinę paramą bei stipendijas. Taip pat
bus kalbama apie Illinois universi-

teto Čikagoje (UIC) PLB Li tuanisti-
kos katedros teikiamas gali mybes bei
populiariausias specialybes.

Renginyje dalyvaus LR Švietimo
ir mokslo ministras Gintaras Stepo -
navičius ir ISM Vadybos ir ekono mi-
kos universiteto rektorius dr. Ne ri-
jus Pačėsa, Vilniaus Gedimino te ch-
nikos universiteto rektorius doc. dr.
Alfonsas Daniūnas, LR Švietimo ir
mokslo ministerijos vyriausiasis
spe cialistas Artūras Malysis, LR
am basadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis, LR ambasados
JAV sekretorė Liana Vazbienė bei
LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė.

Švietimo ir mokslo ministras
pri statys studijų galimybes Lietu vo-
je, o ISM Vadybos ir ekonomikos un i-
versiteto rektorius pakvies į dis ku-
siją ,,Verslumo ugdymas: ko gali me
pasimokyti iš kultūrinių skirtumų?”

ŠALSS info

Aukštojo mokslo forumas 
Čikagos lituanistinėje mokykloje

Tradicinė seselių kazimieriečių rėmėjų organizuojama ,,Bingo popietė” vyks kovo
25 d. Maria High School kavinėje (6727 S. California, Chicago, IL). Pradžia – 12 val.
p. p. Žaidimų pradžia – 2 val. p. p. Atvykę galėsite paskanauti lietuviško kugelio,
nusipirkti saldumynų. Daugiau informacijos galite gauti tel. 773-776-1324. Nuot-
raukoje (iš kairės): Eleanor Ebert, seselių kazimieriečių rėmėjų komiteto preziden-
tė ir popietės organizacinio komiteto pirmininkė kartu su komiteto narėmis  Gin-
ger Madden ir Loretta Ezerski bei sesele  Sister Genevieve Kripas, SSC ruošiasi būsi-
mojo renginio loterijai.                                        Seselių kazimieriečių archyvo nuotr.

,,RITO’S COffEEhOuSE” (4116�W.�Southwest�Highway,�Hometown,�IL)�
ketvirtadienį, kovo 29 d., 1 val. p. p. dr. VILIJA kERELYTė 

kviečia pasiklausyti paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą 
žmogaus organizmui. Pietūs�– $12.�Vietų�skaičius�ribotas,�
tad�kviečiame�jas�užsisakyti�iš�anksto�tel.�708-424-1555.���


