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Reikalaujama sustabdyti K. Jucevičiaus skyrimą FNTT vadovu

Kalbiname Vasario 16-osios 
gimnazijos mokytoją B. Lipšienę – 14 psl.

Čikaga (BNS) – Pasiekęs pergalę
pirminiuose rinkimuose Illinois vals-
tijoje, Mitt Romney dar labiau page-
rino savo galimybes tapti respubli-
konų kandidatu į prezidentus. Rin-
kimų vakarą susitikęs su savo šalinin-
kais, jis kalbėjo apie ,,nepaprastą per-
galę”.

Buvęs Massachusetts valstijos
gubernatorius aršiausią savo prieši-
ninką Rick Santorum kovo 20 d. įveikė
daugiau kaip 10 proc. persvara. CNN
duomenimis, suskaičiavus daugiau
kaip 70 proc. balsų, M. Romney teko 47
proc., o buvusiam senatoriui R. San-
torum – 35 proc. Kongreso narys Ron
Paul ir buvęs Atstovų rūmų pirmi-
ninkas Newt Gingrich gavo atitinka-
mai 9 ir 8 proc. balsų. 

Savo pergalės kalboje Shaumburg

mieste netoli Čikagos M. Romney
užsipuolė prezidentą Barack Obama,
apkaltinęs jį dėl ,,mažėjančių darbo
vietų ir mažėjančių algų” jo kadenci-
jos laikotarpiu.

Illinois valstijoje, kur nuo 1985
metų iki savo išrinkimo JAV prezi-
dentu gyveno B. Obama, buvo išdalyti
69 delegatų, partijos suvažiavime
rinksiančių kandidatą į prezidentus,
balsai. Po beveik tris mėnesius truku-
sio pirminių rinkimų maratono M.
Romney yra užsitikrinęs daugiausiai
rinkėjų balsų. Kad galėtų tapti B.
Obama varžovu, kandidatas turi lai-
mėti mažiausiai 1,144 delegatų balsus.
Kiti pirminiai rinkimai kovo 24 d.
vyks Louisiana valstijoje, kur pergalė
numatoma R. Santorum. JAV prezi-
dento rinkimai vyks lapkričio 6 d.

• Tema: JAV ir Lietuvos bendra -
darbiavimas – 2

• Džiaugiuosi, kad (beveik) nie -
ko nepažinau – 3

• LRT tarybos išvadavimas – 3
• Kovo 11-osios minėjimai New

York, Rochester, Cicero ir Be -
risso – 4–5

• Lietuvių verslo taryba kviečia
į ,,Jonio kermošių” – 5 

• ,,Skautybės kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Kovo vasaros kvapnūs

žiedai – 9
• Dvi šventės ir asociacijos įkū -

rimas – 9
• PLC išlaikymas – visų mūsų

rūpestis – 12–13
• Paskutinė kadencija (14) – 13

URM ministras supažindino su Holokausto atminimo
įamžinimo darbais

New York (URM info) – Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis kovo 20 dieną New York
mieste JAV žydų organizacijų atstovus supažindino su
Lietuvos darbais 2011 metais įamžinant Holokausto aukų
atminimą, siekiant išsaugoti žydų kultūros palikimą ir
sprendžiant žalos atlyginimo už žydų religinių bendruo-
menių turtą klausimą. Susitikime dalyvavo Amerikos
žydų komiteto ir Amerikos žydų jungtinio paskirstymo
komiteto (American Jewish Joint Distribution Commit-
tee) atstovai. Ministras pranešė, kad minint Holokausto
70-metį Lietuvoje, Seimas 2011 metus buvo paskelbęs Ho-
lokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo
metais. Lietuvos Vyriausybei priėmus plačią programą,
valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos
rengė minėjimo renginius, vykdė atminimo įamžinimo
bei švietimo projektus Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Ministras taip pat pažymėjo, kad Holokausto metai –
dalis ilgalaikės Holokausto atminties įamžinimo poli-
tikos. 

„Pakantumo ugdymas yra nuolatinis ir visaapiman-
tis, todėl ypač svarbūs istorinei atminčiai yra švietėjiški
renginiai, skirti  Lietuvos žydų litvakų istorijai ir kul-
tūros paveldui gaivinti. Galime pasidžiaugti, kad įamži-
nami istorinio žydų kvartalo fragmentai Vilniuje, vyksta
žydų kultūrą pristatantys koncertai, leidžiamos knygos”,
– sakė A. Ažubalis. 

Daug dėmesio susitikime sulaukė Lietuvos Seimo ne-
seniai priimtas Geros valios kompensacijos už žydų reli-
ginių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas. Žydų
organizacijų atstovai padėkojo ministrui už Lietuvos val-

stybės geranoriškumą, sprendžiant žydų religinių ben-
druomenių turto atlyginimo klausimą. 

Susitikimo dalyviai pasveikino Lietuvą sėkmingai
pirmininkavus Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai 2011 m. Ministras su žydų organizacijų ats-
tovais taip pat aptarė kitus aktualius bendradarbiavimo
kultūros bei švietimo srityse klausimus. 

Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis pranešė, kad minint Ho-
lokausto 70-metį Lietuvoje, Seimas 2011 metus buvo paskelbęs
Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo
metais.                                                                                      ELTA nuotr.

Po beveik tris mėnesius trukusio pirminių
rinkimų maratono M. Romney yra užsi-
tikrinęs daugiausiai rinkėjų balsų. 

EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Naujasis Fi-
nansinių nusikaltimų tyrimo tarny-
bos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevi-
čius atmeta Seimo Antikorupcijos
komisijos jam mestus įtarimus dėl
esą galimai pradangintų dokumentų,
kurių dalis buvo su žymomis ,,visiš-
kai slaptai”. Pasak FNTT vadovo, do-
kumentai nedingo, o trūko atžymų
registruose. Jis taip pat pastebėjo,
kad tuo metu nedirbęs Vilniuje, o Ute-
noje. Sostinėje K. Jucevičius pradėjo
dirbti nuo 2001 m. vasaros. Anot jo,
jeigu trūksta dokumentų, privaloma
pradėti tarnybinį patikrinimą, vė-

liau – ir ikiteisminį tyrimą. K. Juce-
vičiaus žiniomis, dėl trūkstamų at-
žymų FNTT atliko patikrinimą, ta-
čiau su jo asmeniu jis nebuvo susijęs. 

Naujasis vadovas paneigė infor-
maciją, kad buvęs FNTT direktorius
Vitalijus Gailius iš jo buvo atėmęs
slaptažodžius, reikalingus prisijung-
ti prie FNNT duomenų bazės. Kon-
kursą FNTT vadovo pareigoms užim-
ti laimėjęs pareigūnas, kuris pažymė-
jo per visą tarnybos laikotarpį netu-
rėjęs nė vienos tarnybinės ar draus-
minės nuobaudos, nekomentavo ver-
sijų, kodėl įtarimai dėl galimai din-

gusių dokumentų gula ant jo pečių. 
Seimo Antikorupcijos komisija

reikalauja sustabdyti K. Jucevičiaus
skyrimą į FNTT vadovo pareigas. Ši
Seimo komisija ketina kreiptis į
Generalinę prokuratūrą ir prašyti
įvertinti jau atsistatydinusio vidaus
reikalų ministro Raimundo Palaičio
veiksmus ,,dėl jo bandymo domėtis
ikiteisminio tyrimo duomenimis, ga-
limai susijusiais su jo partija”. Seimo
Antikorupcijos komisija konkurso
rezultatus į FNTT vadovo pareigas
ketina skųsti Valstybės tarnybos de-
partamentui. 

M. Romney laimėjo pirminius rinkimus Illinois valstijoje



Norman�Davies,�knygos�,,Dingu-
sios� karalystės:� primirštos� Europos
istorija“� (Vanished� Kingdoms:� The
History� of� Half-Forgotten� Europe)
autoriaus,� žinią� mums,� lietuviams,
sunku�pavadinti�dviprasmiška.�Jis�ra-
gina� suprasti,� jog�nesame�vieninte-
liai� senosios� Lietuvos� paveldėtojai,
suvokti,� jog� senoji,� jau� išnykusi� Lie-
tuvos� Didžioji� Kunigaikštystė� buvo
kitokia� nei� dabartinė� Lietuvos� Res-
publika.� Kitais� žodžiais� tariant,� 72
metų�britų�mokslininkas�provokuoja
lietuvius�gyventi�čia�ir�dabar.�Kalbė-
damas� apie� lietuvių� ir� lenkų� santy-
kius,� velsietiškos� kilmės� Davies� abi
tautas� skatina� pasinaudoti� anglų� ir
velsiečių�patirtimi,� sprendžiant� tau-
tinių�mažumų�santykius,�ir�pripažin-
ti� turėjus� bendrą� istoriją.� Toks� pri-
pažinimas,� jo�nuomone,�gali�padėti
sukurti�jausmą,�jog�lenkai�ir�lietuviai
gali�egzistuoti�kartu.�Turint�omenyje
Lietuvos� ir�Lenkijos�kaimynystę,� rei-
kėtų�pridurti�–�turi�egzistuoti�kartu.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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BŪSIME NAUJOSIOS 
KARTOS PASIRYŽMO 

LIUDININKAIS

Su džiaugsmu perskaičiau Ro -
mual do Kriaučiūno rašinį apie Ame -
rikos skaučių 100 metų veiklos jubi -
lie jų (,,Draugas”, 2012 m. kovo 13 d.).
Kad viena iš Amerikos skaučių
veikėjų gali tapti net prezidente, ano -
kia naujiena – jaunystėje ne vienas
JAV prezidentas yra dalyvavęs skau-
tiškoje veikloje.

Išeivijoje esantys skaučių ir
skau tų vienetai kartu su Lietuvos
skautais 100 metų jubiliejų švęs tik
2018 metais. „Prabėgęs” laikas palie -
ka savo žymes, bus įdomu stebėti jau -
nųjų vadovų pasiryžimą tęsti lietu-
vių skautų veiklą išeivijoje, kada
dau guma ankstyvųjų skautijos dar-

buotojų bus jau Amžinybėje.
Romualdui Kriaučiūnui arba jo

anūkams linkiu sulaukti ateinančio
skautijos jubiliejaus ir jį aprašyti lie -
tuvių spaudoje.

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL

APIE KIPRO RESPUBLIKĄ IR 
VALDININKŲ ,,PIETUS”

Šių metų žurnalo ,,The Week”
vasario 17 d. laidoje rašoma apie
Maskvos įta ką Kipro Respublikoje
per jos prezidentą Demetris Christo-
fias, komunis tą, mokslus ėjusį Mask-
voje, kalbantį laisvai rusiškai. Tik
prieš mėnesį rusų krovininiame lai-
ve, audros metu turėjusiame prisi-
glausti Kipre, rasti Sirijos žudikui
Bashar-al-Assad skirti gink lai nebu-

vo konfiskuoti, kaip reika lau ja šiuo
metu galiojantis Europos Sąjungos
draudimas Sirijai. Prezidentas
Christofias taip pasielgė, norėdamas
,,neužgauti” Pu tin, iš kurio Kipro
Respublikos ekonomika gauna žymią
paramą. ,,The We ek” klausia, ar ES
supranta, kad pietinė Kipro salos
dalis, Kipro Respublika, esanti ES na -
rė, yra de facto Maskvos kolo nija?

Kita istorija atkeliavo iš ,,Kauno
dienos”. Saulius Pocius rašo apie
Lietuvos valdi ninkų kasdienį gir-
tavimą pietų metu. Ne dyvai, kad
Lietuvos valdžia nie ko nenuveikia,
nes jos atstovai, lyg kokiu įstatymu
vadovaudamiesi, dirba su buteliu
rankoje ir dar teisinasi, kad taip
elgiamasi ir Briuselyje, Europos
komisijoje.  

Edmundas Petrauskas, 
London, Canada

Redakcijos žodis

LaiŠKai 

Tema: JaV ir LieTuVos bendradarbiaVimas

Šiuo tikslu kovo 9 dieną
Illinois Institute of  Tech-
nology (IIT) lankėsi Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministras Gintaras
Steponavičius, LR ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilio-
nis. Pirmoji LR ambasados
JAV sekretorė Liana Vazbie-
nė, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto (VGTU) rektorius dr. Alfon-
sas Daniūnas, ISM Va dybos ir eko-
nomikos universiteto rek torius dr.
Nerijus Pačėsa ir LR Švietimo ir
mokslo ministerijos vyriausiasis spe-

cialistas Artūras Malysis. Įvykęs
susitikimas tapo puikia bendradar-
biavimo pradžia siekiant pritraukti
mokslininkus ir technologus į Lie-
tuvą. Tai kilnus tikslas, ypač šiuo
metu, kada ekonomikos ir techno-
logijos klausimai Lietuvoje yra glau-
džiai susieti su energetika, o energe-
tinė nepriklausomybė yra tokia kri-
tiška! Tam Lietuva ruošiasi jau da-
bar.  

Ministras Steponavičius Lietu-
vos pasiruošimo pristatymu sužavėjo
IIT prezidentą John Anderson, vice-
prezidentus David Baker ir Darsh
Wassan bei kitus susitikime daly-
vavusius įvairių technologijos sričių
rektorius. Lietuvoje kuriami tech-
nologijos inkubatoriai kviečia užsie-
nio mokslininkus ir technologus
domėtis stažuotėmis Lietuvoje, ieško-
ti progų perduoti ir ugdyti inovacijas
Lietuvoje. Ministras IIT atstovus pa-
kvietė atvykti į šį rudenį Lietuvoje
ruošiamą mokslo simpoziumą. Po
įspūdingo LR švietimo ir mokslo
ministro pristatymo apie Lietuvos
mokslo strateginius žingsnius susi-
domėjimas simpoziumu tikrai buvo
nemažas.

Su IIT bendradarbiavimo gali-
mybėmis svečius iš Lietuvos supa-
žindino statybos, architektūros, ža-
liavų tvarumo bei elektrotechnikos
tinklų (,,Smart Grid”) valdymo ir
kompiuterių inžinerijos rektoriai: dr.

Gong kang Fu, dr. Donna Robertson,
dr. Mohammad Shahidehpour ir dr.
Robert Carlson. Taip pat buvo paro-
dytos pedagoginės IIT inovacijos stu-
dentų mokymui – kaip organizuoti,
atlikti ir įgyvendinti technika pagrįs-

tus projektus. IIT parodė, kaip veikia
Instituto sukurta Interprofessional
Project Program (IPRO). Šioje srityje
jau vyko bendradarbiavimas su Lie-
tuva. Prieš metus VGTU, naudojantis
IIT ir VGTU telekomunikacijos prie-
monėmis, buvo įgyvendintas bendras
projektas su IIT. Jo metu VGTU stu-
dentų komanda Lietuvoje kartu su
panašia IIT komanda, parėmus Ar-
gonne National Laboratory, atliko
projektą – buvo apskaičiuotas anglies
dvideginio išmetimas, taip vadina-
mas anglies pėdsakas (angl. carbon
footprint), automobilių gamyboje, jų
naudojime ir galutiname disponavi-

me. Rezultatai turėjo būti pri-
statyti taip, kad apie automo-
bilio daromą aplinkos taršą
būtų lengva suprasti norin-
tiems automobilį pirkti. Pro-
jektas ne tik pasisekė, bet kon-
kurse laimėjo premiją. Šis
pavyzdys galbūt suteiks dau-
giau galimybių Lietuvai ir IIT

bendradarbiauti ateityje, naudojant
naujus videotelekomunikacijos bū-
dus, kurie jau yra visiems prieinami. 

Vadybos ir ekonomikos univer-
siteto rektoriui dr. Pačėsai buvo su-
daryta proga sužinoti, kaip galima
būtų į Lietuvą pritraukti produkty-
vų verslą iš JAV ir kitur užsienyje
dygstančių išradimų ir inovacijų.
Lietuvos delegacijai buvo parodytas
naujas IIT Technologijos parkas (IIT
Technology Park) paaiškinant, ko-
kiomis sąlygomis dirba išradėjai,
kad jie galėtų savo išradimus taikyti
krašto, visuomenės, taip pat ir savo
naudai. 

Toks Lietuvos atstovų susitiki-
mas su IIT yra pirmas, bet daug ža-
dantis žingsnis, siūlantis naujus
kelius, kaip pakviesti užsienio moks-
lininkus ir technologus į Lietuvą.
Susitikimo metu buvo galima matyti,
kad IIT nėra prieš tokią mintį ugdyti
ir toliau plėtoti. Apie tai gal bus gali-
ma parašyti daugiau artimoje ateity-
je.  

Donatas Tijūnėlis – inžinierius,
daug metų JAV pramonėje vadovavo
chemijos ir naftos tiekimo projektams,
dėstė verslo vadybą Lake Forest Gra-
duate School of  Management, šiuo
metu dėsto Illinois Institute of  Tech-
nology.

Mokslo žinių 
pritraukimas į Lietuvą

DR. DONATAS TIJŪNĖLIS

Nuotr. iš k.: IIT viceprezidentas David Baker, IIT prezidentas John Anderson, LR švietimo
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir prof. Donatas Tijūnėlis. 

Lianos Vazbienės/LR ambasados JAV nuotr.

Toks� Lietuvos� atstovų� susitikimas� su� IIT� tėra
pirmas,� bet� daug� žadantis� žingsnis,� siūlantis
naujus� kelius,� kaip� pakviesti� užsienio� mok-
slininkus�ir�technologus�į�Lietuvą.�Atrodo,�jog�IIT
nėra�prieš�tai�ugdyti�ir�toliau�plėtoti.�
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Prieš 10 metų man teko JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto
valdyboje eiti vicepir mininko

pareigas organizaciniams rei kalams.
Dabar šios pareigos yra pa tikėtos Si-
gitai Šimkuvienei-Rosen. 2002 m.
Krašto valdyba sušaukė dar bo kon-
ferenciją, subūrusią arti 50 naujų vei-
dų, pasiūliusią naujų minčių (,,Drau-
gas”, 2012 m. kovo 10 d.).  Dau gumos
jų nepažinau ir tuo džiaugiausi. Toje
konferencijoje aktyviai dalyvavo tuo-
met tik prieš metus iš Lietuvos atvy -
kusi Sigita Šimkuvienė. Po poros me-
tų jos pastangų dėka  panašios konfe-
ren cijos vyko Putnam, CT ir kitose
vie tovėse. Jos paskatinti ir vietinių
aktyvių lietuvių pastangomis įsikūrė
keletas naujų JAV LB apylinkių. Per -
nai  Šimkuvienė-Rosen sušaukė pir-
mą JAV LB apy linkių pirmininkų
suvažiavimą Pa saulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL. 

Šių metų kovo 10 d. jau antrą JAV
LB apy linkių pirmininkų suvažiavi-
mą ir vėl sušaukė Sigita. Ją priėmė ir
globojo JAV LB Michigan apygarda,
vadovaujama Janinos Ud rie nės, ir
Detroit apylinkė, kurios pir minin-
kas yra Aleksas Mitrius.  Į Detroit
suvažiavo 40 dalyvių, atstovaujančių
20 apylinkių. Atvykusieji visą dieną
klausėsi įvairių pranešimų, dalinosi
savo patirtimi, kėlė naujas mintis, sė -
mėsi naujų jėgų veiklai savo apylin -
kė se. Taip pat buvo prisiminta prieš
10 metų vykusi darbo konferencija
Dainavoje. Apie ją teko pakalbėti
man. Penki  jos dalyviai atvyko ir į šį
pirmininkų suvažiavimą. Išsky rus
Dainavos konferencijos dalyvius ir
da bartinio suvažiavimo rengėjus, vi -
si kiti man buvo nepažįstami, nors
dau giau ar mažiau žinomi iš savo vi -

suomeninės veiklos. Tad, kaip ir
prieš 10 metų, vėl džiaugiausi, kad
nieko nepažįstu. 

Darbo konferencijos dalyviai
Dai navoje pasivadino ,,Dainavos ban -
ga”. Jos vilnelės pasklido po visą
kraš tą. Dabar su dar didesniu entu-
ziazmu prie Detroit sugužėjo nauji ir
jauni veidai. Jau daugelį metų siūlau
rasti pamainą sau visuomeni nėje
veikloje. Į Detroit atvykę kaip tik ir
yra ta pamaina – pilna energijos, ne -
bijanti ką nors kitaip tvarkyti, norin-
ti peržiūrėti savo poreikius ir rasti
tinkamus būdus jiems patenkinti.  Po
šių metų pirmininkų suvažiavimo
jau sulaukiau nemažai atsi liepimų,
kurie, atrodo, viršija sudėtas viltis.
Štai keletas ištraukų iš gau tų  laiš-
kučių el. paštu. 

– ,,Ačiū visiems, ypatingai Sigi-
tai, už nuostabiai suorganizuotą ren-
ginį. Manau, kad kiekvienas iš mūsų
šio to pasimokėme vienas iš kitų, pa-
sisė mė me energijos, kuri taip reika-
linga, dirbant šį nelengvą darbą.”

– ,,Pirmiausia nuoširdus ačiū Si -
gi tai už jos triūsą, rūpestį ir už tai,
kad neleidžia pamiršti, kas mes tokie
esa me. Pati ‘serga’ ir kitus ‘užkrečia’
to kia liga kaip ‘lietuvybė’. (…) Tikrai
buvau sužavėta renginiu ir svetingu-
mu. (…) Nepaprastai įdomu buvo
klau sytis, kaip jūs gyvenate ir kaip

tvarkote savo bendruomenę. Tikrai
radau, ko pasimokyti, pasisėmiau
energijos. Pasirodo, reikia tik nepa -
miršti, kas esame, gero noro, užsispy-
rimo, išradingumo, ir viskas įmano -
ma!”

– ,,Pietvakarių Florida Lietuvių
Bendruomenės vardu dėkojame vi -
siems už nuostabų susitikimą, ypač
Si gitai Šimkuvienei už visą jos var-
gą, nepailstamą energiją ir triūsą.
Tikrai buvo smagu girdėti, kaip kitos
bendruomenės puikiai tvarkosi. Ne
vienas turbūt grįžo namo su naujo-
mis idė jomis ir pakelta nuotaika. (…)
Ačiū visiems už gerą nuotaiką, pui-
kiai praleistą laiką ir nuostabų sa-
vaitgalį.”

– ,,Niekaip negaliu pamiršti sa -
vait galio, praleisto Detroite. Pasisė -
mė me daug teigiamos energijos, pri -
sirinko įspūdžių, naujos patirties ir
paspirties. Vėl grįžome į kasdienybę,
tačiau grįžome su nauja viltimi, kad
auganti karta stiprėja ir vienijasi.
Labai esame dėkingi  ‘Dvaro’ (taip pa -
vadintas Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centras – R. K.) šeimininkei
Janinai Udrienei. Ne tik gražų naują
dvarą turi, bet ir žmones – šiltus ir
mielus. Janina savo matematišku
nuo seklumu ir inteligentiškumu pa -
puošė visą renginio eigą. Viskas ėjosi
labai sklandžiai ir intensyviai. (…)

Sigutė, Sigutė! Sako, ką Dievas davė,
to niekas neatims, t. y. sugebėjimą
atpažinti, atsirinkti žmones, juos
suburti, išlaikyti ir sėkmingai dirbti
kartu su visa komanda. Į šį suvažia-
vimą ji sutempė mus visus iš visų pa -
kampių, iš centrų ir ne. Atvykę žmo -
nės buvo kupini minčių, energijos,
pa siruošę dirbti Lietuvos labui. Si -
gutės užteko vienos visai salei. Mie -
goti nebuvo kada. Retai būna tokių
žmonių, kaip Sigita. Tai reikia ver-
tinti ir tinkamai panaudoti. Ačiū, Si -
gute, kad esi. Nuoširdžiai ačiū vi -
siems, kurie sutiko svečius. Valdui,
savo nauju autobusu vežiojusiam sve -
čius, ir visiems, šiltai pri ėmusiems.
(…) Sutinku, kad tokių su sibūrimų
tikrai reikia daugiau. Pasi dalinti
informacija ir dirbti su žmo nėmis
yra žymiai veiksmingiau negu vien
tik komp(iuteriu).”

Paskutinį žodį palikau Sigitai
Šimkuvienei-Rosen. Ji savo el. laiške
JAV LB Krašto valdybos vardu dėko-
jo visiems už dalyvavimą ir nuoširdų
dar bą: ,,Jūs, jauni žmonės, parodėte,
kad jums labai svarbu būti lietuviais
ir dirbti LB gretose, tęsiant mūsų
pirm takų pradėtą darbą – puoselėti
gražias mūsų tautos tradicijas čia,
JAV, glaudžiai bendradarbiaujant su
Lietuva. Dėkojame už jūsų pasisaky-
mus, šauniai suruoštą jūsų darbų
parodą, nuoširdų bendravimą. Nuo -
šir dus ačiū detroitiškiams, svetingai
ir nuoširdžiai mus globojusiems ir
su teikusiems puikias sąlygas suva-
žia vimui. (…) Laukiame ir raginame
jus dalyvauti ir kandidatuoti į XX Ta -
rybą, į Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės Seimą.” 

Džiaugiuosi, kad (beveik)
nieko nepažinau

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nacionalinis transliuotojas,
Lietuvos radijas ir televizija
(LRT), nėra skaidrumo pavyz-

dys. Nors organizacija iš esmės iš-
laikoma mokesčių mokėtojų lėšomis,
kurios sudaro apie 70–80 proc. biu-
džeto, LRT administracija turi aki-
vaizdų polinkį pavadinti įvairiausią
medžiagą „komercine paslaptimi“,
tuo ir įslaptinti. Administracijos no-
ras riboti informaciją suprantamas.
Jei dokumentai neprieinami, sun-
kiau įtikimai kritikuoti administra-
cijos veikimą, nuslėpti šališkus
sprendimus.

Gerokai daugiau stebina LRT
tarybos narių daugumos pritarimas
šitokiam slaptumui. Tarybos nariai
turi pareigą formuoti LRT strategiją,
nustatyti programų mastą ir struk-
tūrą, prižiūrėti, kaip įgyvendinami
LRT uždaviniai. Be prieigos prie visų
dokumentų neįmanoma veiksmingai
vykdyti priežiūros. Juolab kad LRT
taryba yra aukščiausias LRT orga-
nas. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą
tarybos nariai yra dalininkai, turin-
tys teisę susipažinti su visa medžia-
ga, kuri jiems reikalinga. Vakaruose
administracijos ar generalinio direk-
toriaus nutarimas tarybos narių
nesupažindinti su prašoma medžiaga
baigtųsi jų atleidimu, gal net tą pačią
dieną.

Lietuvoje padėtis kita. Pernai
tarybos narys Artūras Račas kreipėsi
į LRT administraciją, prašydamas
leisti susipažinti su preliminariais
LRT 2010 metų veiklos finansiniais
rezultatais, atskirų LRT padalinių
darbuotojų darbo užmokesčio poky-
čiais 2009–2010 metais, LRT gene-
ralinio direktoriaus įsakymais ir kai
kuriais kitais dokumentais. Bet per-
nai kovo 16 dieną vykusiame LRT
tarybos posėdyje tarybos narių

dauguma nutarė nepatenkinti Račo
prašymo ir neleisti šiam tarybos na-
riui susipažinti su prašoma medžia-
ga.

Svarbu įsisąmoninti, kas įvyko.
Tarybos dauguma ne tik pro pirštus
žiūri į savo pareigas, priima sprendi-
mus, neturėdama duomenų (teis-
muose paaiškėjo, kad Račas – vienin-
telis narys, reikalavęs priėjimo prie
medžiagos), bet ir užkirto kelią savo
kolegai sąžiningai vykdyti savo už-
davinius ir pareigas. Jie faktiškai
sakė: mes nieko nežinome ar mažai
žinome, ir imsimės priemonių užtik-
rinti, kad kiti tarybos nariai irgi
nežinotų ir veiktų tamsumoje. Aiški-
nimai, kad jie pasitiki administraci-
ja, nepakeičia padėties. Reikia pasi-
tikėti, bet reikia ir tikrinti, ar tas pa-
sitikėjimas pagrįstas.

A. Račas kreipėsi į teismą. Prieš
tris savaites Vilniaus apylinkės teis-
mas priėmė sprendimą šiuo klausi-
mu. Teismas nurodė, kad LRT taryba
apribojo tarybos nario teises, kad
tokie tarybos veiksmai yra neteisėti,
o priimti tarybos sprendimai, kuriais
buvo atsisakyta Račui leisti susi-
pažinti su prašoma informacija, yra
niekiniai ir negaliojantys. Teismas
dar priteisė Račo naudai 135 litų
žyminį mokestį ir 1950 litų advokato
išlaidoms apmokėti. Net jei LRT ad-
ministracija apskųstų sprendimą,
neabejoju, kad aukštesnis teismas jį

patvirtins.
Dėl Račo užsispyrimo LRT bus

priversta žengti rimtą žingsnį skaid-
rumo linkme. Laimės visi Lietuvos
žmonės, ilgainiui net LRT adminis-
tracija, kuri turės atsakingiau veikti,
žinodama, kad gali būti priversta
pateisinti savo sprendimus ir per-
duoti reikliems tarybos nariams jų
pageidaujamą medžiagą.

Kyla ir institucinio orumo klau-
simas. Tapdamas LRT tarybos nariu,
žmogus įgyja atsakomybių ir galių,
susietų su šiomis pareigomis. Kaip
minėta, taryba formuoja LRT strate-
giją ir prižiūri uždavinių įgyvendi-
nimą, tad privalo naudotis visais
įrankiais, kurie būtini šioms užduo-
tims atlikti. Tie septyni LRT tarybos
nariai, kurie užkirto kelią savo kole-
gai ir sau susipažinti su reikiama
informacija, bent laikinai sužlugdė
LRT tarybos darbą, leido jiems paval-
džiai administracijai diktuoti ben-
dravimo sąlygas. Būtų perdėm opti-
mistiška tikėtis, kad po teismo spren-
dimo jie susipras ir atsistatydins
arba įsipareigos atsistatydinti pasi-
baigus jų kadencijai. To veikiausiai
nebus, bet kodėl apie tai nepasvajo-
ti?

Reikia klausti, kaip tarybos na-
rius skiriančios organizacijos žiūri į
šią savo pareigą. Ar jos stengiasi ras-
ti tinkamiausius kandidatus, ar su-
pranta, kad LRT yra stambi organi-

zacija su beveik 60 mln. litų biudžetu,
tad, norint tinkamai ją prižiūrėti,
reikia žmonių, kurie nusimano apie
finansus, verslą ir teisę. Ir kiek jie
stebi savo įgaliotinių veiklą ar bent
kartkartėmis pasikalba, pasvarsto,
kas darytina, pasiteirauja, kokiais
pagrindais priimami sprendimai.

Račas buvo pirmasis tarybos na-
rys, pareikalavęs, kad LRT adminis-
tracija jam perduotų tą medžiagą,
kurią jis turi teisę ir pareigą gauti.
Bet ar bent viena iš tarybos narius
deleguojančių organizacijų paskam-
bino savo atstovui ir pasiteiravo, kaip
jis balsavo, kai buvo atmestas Račo
prašymas. Ar klausė, kokiu pagrindu
atsisakoma teisių, be kurių negalima
veiksmingai dirbti, ar leidžiama LRT
administracijai diktuoti veikimo
sąlygas? Susidaro įspūdis, kad ir jos
pro pirštus žiūri į savo deleguotų
tarybos narių veiklą.

Nesiūlau LRT tarybą sudaran-
čioms institucijoms smulkmeniškai
prižiūrėti savo deleguotų asmenų
darbą, nuolat nurodinėti, ką daryti.
Tai būtų neveiksminga, žemintų ta-
rybos narius, apsunkintų pastangas į
tarybą įtraukti save gerbiančius žmo-
nes. Bet būtina susitikti kartą ar du
per metus ir apsvarstyti rūpimus
klausimus.

Šįmet gegužės mėnesį baigiasi
keturių prezidento deleguotų tarybos
narių kadencija. Jei prezidentė pa-
skirtų kompetentingus, savarankiš-
kai mąstančius žmones, būtų sukur-
ta galimybė pakeisti LRT tarybos
darbo stilių, išrinkti naują tarybos
pirmininką, padaryti visuomeninį
transliuotoją veiksmingesne ir skaid-
resne organizacija. Juk prezidentė
paskyrė Račą į LRT tarybą.

Alfa.lt

LRT tarybos išvadavimas
KĘSTUTIS GIRNIUS



Kovo 11-osios sekmadienis suta -
po su Lietuvoje iškilmingai švenčia-
ma Nepriklausomybės atkūrimo die -
na. Žinoma, ji neprilygsta išeivijoje
minimai Vasario 16-ajai, kuri nuo se -
nų laikų pristatoma kaip garbinga
Lietuvos istorijos diena.

Ypatingo minėjimo šiais metais
Kovo 11-osios proga Cicero nerengta.
Ši svarbi data prisiminta sekmadie -
ninio tautiečių susibūrimo metu, su -
sirinkus prie kavos puodelio paben-
drauti po lietuviškų Mišių Šv. An-
tano parapijos bažnyčioje, kurias
laikė kun. dr. Kęstutis Trimakas, jų
metu gražiai giedojo parapijos lietu-
vių choras.

Programos vedėja Jonė Bobinie -
nė mintimis apie Kovo 11-ąją pasida-
lyti pakvietė neseniai prie Cicero lie -
tuvių veiklos aktyviau prisijungusį
jau ną vyrą Aidą Krapiką, baigusį
sąskai tybos mokslus Čikagos Roose -
velt University ir jau dirbantį savo
srityje.

Jis papasakojo apie jaunystėje
patirtus išgyvenimus, kai vyko persi-
laužimas ir atsiskyrimas nuo So-
vietų Sąjungos. Kalbėtojas puikiai
prisimi nė tas lemtingas dienas, kai
Lietuvoje buvo atkurta Nepriklau-
somybė ir kai šalis prisijungė prie
laisvų valstybių būrio. Aidas kalbėjo
be jokių užrašų, jo mintys liejosi lais-
vai, kas klausytojams, atrodo, patiko
labiau, nei klau sytis paskaitos žymių
istorikų, kviečiamų į Vasario 16-
osios ar Kovo 11-osios minėjimus,
kur jie dalijasi ne savo patirtimi, bet
iš istorijos knygų paimtais faktais.

Tautiečių susiėjime kalbėjo ir
Cicero lietuvių kapelionas kun. dr.
Kęstutis Trimakas. Jis pranešė, kad
netrukus turės gultis į Loyola ligoni -
nę, esančią Čikagos vakariniame
prie miestyje, kur jo laukia operacija.

Žinoma, kunigas dar nežino, kokios
bus šios operacijos pasekmės, tačiau
kalbantis su juo asmeniškai jis teigė,
jog viskas bus gerai ir po kiek laiko
jis vėl galės grįžti į Šv. Antano para-
piją laikyti šv. Mišias, atlikti kitus
pa tarnavimus.

Vėliau kalbėjo Aldo na Bikulčie-
nė, pateikusi minčių ir ga vėnios
pamąstymus. 

Marija Remie nė pranešė apie
JAV Lietuvių Bend ruomenės Tary-
bos rinkimus, vyksian čius gegužės
pradžioje. Ji kvietė susirinkusiuo-
sius ne tik balsuoti, bet ir kandida-
tuoti (kurie gali), pažymėdama, kad
LB Tarybos suvažiavimai, rengiami
skirtingose JAV vietovėse, nėra ap-
mokami, kelionės ir kitas išlai das su-
moka patys dalyviai iš savo kišenės.

Būta ir diskusijų įvairiais klau-
simais. Jų metu kalbėjo adv. Saulius
Kuprys, Aldona Zailskaitė, Liuba
Šniūrevi čienė, Mėta Gabalienė ir
kiti.
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TeLKiniai

New�York,�NY

2012 m. kovo 11 d. New York ir
aplinkinių valstijų lietuviai rinkosi
paminėti Lietuvos Nepriklausomy -
bės atkūrimo dieną. Po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo para-
pijos salėje renginio dalyvius pasvei-
kino JAV LB New York apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė ir Lie-
tuvos Respub likos generalinis konsu-
las New York Valdemaras Sarapinas.

Buvo perskai tytas Lietuvos užsienio
reikalų mi nis tro Audroniaus Ažu-
balio sveikinimas. 

V. Sara pinas pavadino šią dieną
stiprybę ir viltį simbolizuojančia Lie-
tuvos žmo nių švente, kviesdamas vi-
sus kartu tikėti, džiaugtis ir didžiuo-
tis ja, bran ginti ir neleisti, kad ne
visada šviesi kasdienybė imtų tem-
dyti jos prasmę. ,,Dvidešimt trečiuo-

Paminėta Nepriklausomybės atkūrimo diena
New York lietuviai su renginio svečiu – Lietuvos krepšinio rinktinės fotografu Tomu Tumalovičiumi (centre).                                                                                     L. Lukoševičiaus nuotr.

Nidos Lelienės nuotr.

Kun. dr. K. Tri ma kas laikinai atsi sveikino
su savo tautiečiais Cicero.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Rochester,�NY

Šių metų kovo 4 d., sekmadie -
nį,  Seton katalikų mokyklos salėje
įvyko Vasario 16-osios–Kovo 11-osios
minėjimas. Šventė sukvietė gražų
bū relį  vietinių  lietuvių.

Mūsų prelegentas  Laurynas Mi -
se vičius iš New Jersey paruošė įdo -
mų pranešimą. Sveikinimo žodį tarė
LR garbės konsulas New York valsti-
joje Rimas Česonis.

Programą parodė E. Gervicko
lituanistinės mokyklos mokiniai.
Trumpą koncertą atliko Lina Jurevi -
čiūtė iš Kauno, šiuo metu Rochester
School of  the Arts studentė.

Buvo pagerbtos JAV ir Lietuvos
vė liavos, sugiedota ,,Tautiška gies -
mė’’ ir ,,Lietuva brangi’’.

Programą vedė Birutė Litvinie -
nė  ir Algis Bulsys, Rochester Lietu -
vių draugijos (RLD) komiteto narys.
Ren gi nys priminė mūsų Tautos suge-
bėjimą išlikti  nepriklausoma  val-
stybe tarp įvairiausių ir sudėtingiau -
sių istori nių įvykių bei sunkių išban -

dymų. Tai buvo šventė, kuria galėjo -
me pasi džiaugti, susikabinti už ran -
kų, pabū ti kartu.

Po programos visi aplankė Ka -
ziu ko mugę, vaišinosi paruoštais už -
kan džiais. Renginį organizavo RLD,
E. Gervicko lituanistinė mokykla ir
Ro chester Lietuvių Bendruomenė.

Regina Juodeikienė – Rochester
Lietuvių draugijos komiteto pirmi -
ninkė.

REGINA JUODEIKIENĖ

Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas Rochester lietuvių 

telkinyje

Cicero,�IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš pavasarėjančios Cicero
padangės

sius laisvės metus pradėjusi skai-
čiuoti Lietuva, nors ir klysdama, bet
kartu ir uoliai taisydama savo klai-
das, visąlaik tvirtai ėjo į priekį, šiuo
ėjimu pelnydama tarptautinį pripa-
žinimą Amerikoje, Briuselyje, Afga-
nistane, Gruzijoje, Ukrainoje ir dau-
gelyje kitų pasaulio šalių’’, – teigė
generalinis konsulas. V. Sarapinas
pakvietė toliau puoselėti lietuvybę,

saugoti lietuvišką žodį, pa linkėda-
mas visiems stiprybės ir vie nybės. 

Po to renginio svečias – Lietu vos
krepšinio rinktinės fotografas To-
mas Tumalovičius, pasitelkęs vaiz di-
nę medžiagą, susirinkusiems pasa -
kojo apie Lietuvą garsinančias krep -
šinininkų pergales ir nuo jų neatsie-
jamą sunkų kasdienį darbą. 

LR gen. konsulato NY info

LR garbės konsulas New York valstijoje
Rimas Česonis.
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Lietuvių verslo taryba kviečia į Jonines

Kas yra kermošius?

,,Iš ankstaus ryto jau plaukia
žmo nių minios miestelin kaip nemu-
nai: vieni važiuoja prisikrovę veži -
mus, kiti veda arklius, varo gyvulius
turgun, treti pėsti brenda, su reika -
lais ir be reikalų, taip sau pasido mė -
ti, žmonių pamatyti, purvyno pa-
klam poti, išgerti, pasilinksminti, pa -
žiopsoti panorėję.

Nuo pat ryto miestelis jau knibž -
dėte knibžda. Vieni perka, kiti par-
duoda, derasi, barasi, rėkia...”, – taip
lietuvišką turgų aprašo Vincas Krė -
vė-Mickevičius savo apysakoje ,,Ra -
ga nius’’.

Daugeliui mūsų yra žinomas po -
sakis, kad patikimiausią įspūdį apie
šalį galima susidaryti apsilankius
dviejose vietose – kapinėse ir turguje,
taip pat reiškia ne ką kita, o tai, jog
turgus gali atskleisti mūsų daugialy -
pę kultūrą, etninius savitumus, paro-
dyti tautos ar krašto kultūrinę, eko -
no minę, kūrybinę, moralinę ir so cia -
linę gyvenimo pusę.

Lietuvoje, be įprastų kassavai-
tinių turgų, seniau buvo žinomi jo -
markai, kermošiai, taip pat vėliau
atsiradusios mugės. Per didžiąsias
bažnytines šventes, susietas su atlai -
dais parapijos šventojo garbei, vyk-
davo kermošiai (vok. Kirchmesse –
bažnytinė šventė) ir jomarkai (vok.
Jahrmarkt – metinis turgus). 

Kermošiai ar jomarkai buvo
nors ir ne svarbiausia, bet vis dėlto
šventadienio dalis, kurioje nuo kai-
mo tolstanti lietuvių bendruomenė
tarsi vėl grįždavo prie savo šaknų,
nes į kermošius ar jomarkus suva-
žiuodavo žmonės tiek iš kaimų, tiek
iš miestų, atsiveždami geriausia, ką
galėjo parodyti ar parduoti. 

Kermošius buvo šventė, į kurią
atkakdavo lietuviai ne tik prekiauti.
Čia savo sugebėjimus rodydavo cirki -
ninkai, muzikantai, šokėjai ir daini -
ninkai. Kaimiečiai ir miestiečiai
ateidavo susitikti su savo giminėmis
ar pažįstamais, išgerti alučio, užkąs-

ti, pasikalbėti ir pabendrauti, o pas-
kui, kiek įsilinksminus, sutrenkti
links mą suktinį. Tai buvo šventė,
kurios laukdavo ir į ją atkeliaudavo
visi, kas dar gali judėti.

Ar mums šiandien reikia 
prekiau tojų?

Tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje
esu girdėjusi daug šnekų, kad lie tu -
viai neturi verslumo, prekybininko
gyslelės. Bet gal tai nėra tiesa? Se -
niau ūkininkas visada parduodavo

savo produkciją, o jeigu turėjo blogą
žemę, tai užsiimdavo amatais. Senais
laikais Lietuvos žmonės gerai išma-
nė kokį nors amatą, siuvo, audė ir
mez gė, drožė, kalė, pynė ir su savo
rankų darbo gaminiais važiuodavo į
kasmetinius kermošius. Vieni par-
duodavo tai, ką ilgais rudens ir žie-
mos vaka rais turėdavo pasidarę, kiti
pirkdavo nusižiūrėtą arba ūkyje la-
bai reika lin gą daiktą, treti papras-
čiausiai mai nikaudavo.

Palyginti tik labai neseniai Lie -
tuvos valdžia pradėjo kalbėti apie tai,
kad reikėtų palaikyti mūsų auksa -
rankius meistrus, jų namudinę kūry-
bą. Štai vienas pavyzdys: šiurkščia -
vil nės avys kone tapo Lietuvoje et -
niniu paveldu, sparčiai nyko, nes jų
vilna daugeliui gaminių buvo netin -
kama. Dabar ne tik Lietuvoje, bet ir
pas mus Amerikoje atsirado vėlimo
mada ir būtent šiukščioji vilna tam
labai tinka – nuo pirties kepurės iki
papuošalo. Ir dar, pasirodo, ta šiukš -
čioji vilna turi gydomąją galią. Pa gy -
venusiems ponams, kenčiantiems
nuo reumato, tokios vilnos kojinės
arba pirštinės yra kaip tik. O kur tų
pirštinių ir kojinių nusipirkti? 

Šiandien turgūs, kermošiai, jo -
mar kai, mugės dažnai tampa tik pre -
kybos vieta, kur renginio gausa, spal -

,,Jonio kermošius”
ANGELĖ KAVAKIENĖ vos, kvapai, garsai jau nekelia jokių

jausmų, daugelis prekių tėra tik eks -
ponatas, įgyjamas už pinigus. Kur
dingo senųjų kermošių dvasia?

Grįžkime į mūsų senuosius laikus

Atgaivinkime jomarkus ir ker-
mo  šius, kur nagingi ir išmoningi lie -
tuviai prekiautų ne tik pirštinėmis
bei kojinėmis, bet ir namie daryta gi -
ra bei alumi, medumi, naminiais sū -
riais bei rūkytomis dešromis ir la ši -
nukais, tradiciniais riestainiais, be

ku rių iš kermošiaus negrįždavo nė
vienas lietuvis, skania lietuviška
duo  na bei ,,kringeliniais’’ pyragais.

Šiandieninė Lietuva atskleidžia
naują puslapį apie tradicinius senuo-
sius amatus. Lietuvių bendruomenės
tikslas išeivijoje yra toks pat kaip
Lietuvoje – perduoti jaunajai kartai
duonos kepimo tradiciją, supažindin-
ti su senolių gyvenimo būdu, senais

tikrais amatais. Didžiausias džiaugs-
mas visiems būtų pamatyti, kaip
audžiamos tautinės juostos, pinami
krepšiai, veliami veltiniai, skobiami
šaukštai, žiedžiami puodai, kepami
ša kočiai, kaip nuo gėrybių sunkėja
rankose čia pat įsigyti pinti krepšiai. 

Lietuvių verslo taryba šiais me -
tais visus kviečia į linksmą ,,Jonio
kermošių’’, kur galėsime pasidžiaug -
ti savo rankų darbo grožybėmis, pa -
siderėti, pamainikauti arba par-
duoti. Mūsų auksarankiai galėtų
atskleisti jaunimėliui savo amato
paslaptis, pamokytų ir paporintų
apie mūsų protėvių gyvenimą seno-
vėje. Visi gra žiai pašurmuliuotume,
paragavę ska nių žemaitiškų ar aukš-
taitiškų valgių, pasiklausę dainų ar
anekdotų, pašoktume, grojant sma-
giai liaudiš kai kapelai.

Įrodykime, kad mūsų krašto
ama  tai, tradicijos ir šventės yra gy -
vos, kad mūsų krašto žmonės yra ta -
lentingi amatininkai, menininkai,
vers lininkai. Pritarkite mūsų min -
 čiai, dalyvaudami rengiamame ,,Jo-
nio kermošiuje’’, kuris įvyks birželio
16 dieną Vokiečių namuose, Lake
Villa, IL. 

Amatininkus, menininkus, ver-
slininkus, maisto gamintojus, pre -
kiautojus, muzikantus, dainorėlius –
visus, kurie nori parodyti, ką jie da -
ro, kokiems verslams atstovauja,
nori susipažinti, pabendrauti ar tie-
siog pasilinksminti – prašome regist-
ruotis telefonu: 312-231-5361 / Galina
Gri na arba internetu: galinavaza@
yahoo.com

Angelė Kavakienė – Lietuvių vers-
lo tarybos pirmininkė.
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Berisso,�Argentina

Lietuvos Respublikos Nepriklau -
somybės atkūrimo sukakties 22-ųjų
metinių iškilmės vyko kovo mėn. 11
d., sekmadienį, pačiame Berisso mie-
sto centre, prie lietuviško paminklo
„Rūpintojėlis’’. Šventėje dalyvavo
Lie tuvių kultūros draugijos „Min-
dau gas’’ pirmininkas Raúl Petronis,
Lie tuvių kultūros draugijos „Nemu-
nas” pirmininkas Esteban Dulkė,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos na rys ir radijo valandėlės
„Ecos de Li tuania” vedėjas Juan
Ignacio Four ment Kalvelis, kiti lietu-

vių draugijų ir bendruomenės na-
riai.

Minėjimas prasidėjo tylos minu -
te už mirusius bendruomenės narius
ir lietuvius, kurie paaukojo savo gy -
venimą dėl Lietuvos laisvės. Vėliau
prie paminklo buvo sugiedoti Argen -
tinos ir Lietuvos himnai. Po to lietu-
viškai ir ispaniškai perskaitytas spe-
cialus sveikinimas nuo Lietuvos
Respublikos prezidentės Dalios Gry -
bauskaitės, LR Sei mo pirmininkės
Irenos Degutienės, LR užsienio rei-
kalų ministro Audro niaus Ažubalio
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

LR Nepri klau somybės atkūrimo 22-mečio minėjimas
valdybos pirminin kės  Reginos Na-
rušienės.  

Berisso miesto savivaldybė Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimo
proga Berisso centre pakėlė Lietuvos
vėliavą.

Iškilmes rengė Lietuvių kultūros
draugija „Nemunas’’, Lietu vių kultū-
ros draugija „Mindaugas’’ ir Lietu-
viška radijo valandėlė ,,Ecos de Li-
tuania”. Prisidėjo Pasaulio Lietuvių
Ben druomenė ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga.

Lie tuvių kultūros draugijos
„Nemunas” info
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sKauTYbĖs KeLias

Kovo 4 dieną, sekmadienį, Detroit ,,Gabijos” ir ,,Baltijos” skaučių ir skautų
tuntai kvietė visus į savo tradicinę Kaziuko mugę Dievo Apvaizdos parapijos
kultūros centre. Mugėje apsilankiusi Detroit ir apylinkių visuomenė nenusivylė
– čia ji galėjo įsigyti įvairių skautų pagamintų rankdarbių, išbandyti laimę
velykinio stalo loterijoje, pažaisti žaidimus. 

Parengė Paulius Jankus

Pas sietuvietes lankėsi 
Eglė Juodvalkė

Pirmoji šių metų „Sietuvos”
suei ga įvyko vasario mėnesį. Jos
metu paminėjome Vasario 16-ąją ir
skaučių Susimąstymo dieną.

Į pirmąją sueigą ,,Sietuvos” drau-
gininkė Vilija pakvietė ra šy toją Eglę
Juodvalkę pristatyti mums savo nau-
ją eilėraščių knygą „Saka lai naktį
nemiega”. Tai eilėraščiai apie parti-
zanus, kurių vardai ir nuotraukos su-
rinktos iš Lietuvos archy vų. Ir gražu,
ir graudu, kad tiek daug vyrų pasi-
aukojo už gimtąjį kraštą. Deja, tarp
jų buvo vienas kitas, kurie išdavė
mūsų didvyrius.

Eglė sakė, kad jos tikslas buvo
supažindinti visus, ypač jaunimą, su

lietuvių gyvenimu ir krašto praeiti-
mi. Ji pati nuo mažens buvo augina-
ma ir mokinama patriotizmo ir mei -
lės Lietuvai.

Kai kurios nubraukėme kelias
ašaras, begalvodamos, kiek mažai
mes Lietuvai tepadarėme. Širdyse
pasižadėjome ir toliau dirbti su skau-
tais ir kitomis lietuviškomis organi-
zacijomis kaip Lietuvos Dukterimis,
lietuviškomis mokyklomis, chorais,
padėti šokių šventėse, moksleiviams
Lietuvoje ir visur, kur tik pasitaikys
proga.

Esame labai dėkingos mūsų
rašytojai Eglei Juodvalkei, kad ji
pabudino mus iš saldaus snaudulio ir
pri mi nė mums mūsų pareigas.

RITA FABIJONIENĖ

Washington, DC skaučių židinie -
čių Vasario 16-sios sueiga įvyko va -
sario 18 d. lietuviško meno ir skau-
tiškos nuotaikos pilnuose sesės Ire-
nos namuose. Sesė Audronė sueigą
pradėjo žodžiais: „Vasario mė nesį
švenčiame dvi šventes, kurios mums,
skautėms ir skautėms lietuvai tėms,
yra labai svarbios. Mums, skautėms,

svarbi yra vasario 22-oji   – Susimąs -
tymo diena, kuri yra lordo Baden-
Powell ir ledi Baden-Powell gimimo
diena. Visas vasario mėnuo yra ski-
riamas tarptautinio skaučių bendra-
vimo idėjai vystyti. Mums, skautėms
lietuvai tėms, Lietuvos Nepriklauso-
mybės at gavimo data – 1918 m. va-
sario 16-oji – viena iš svarbiausių ir
džiaugsmingiausių švenčių, kurią
mes šiandien gražiai paminėsime.” 

Washington, DC skaučių židiniečių Vasario 16-sios sueiga
S. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ Suei ga prasidėjo sustojus ir su-

giedojus Lietuvos himną. Po to sesė
Audronė pakvietė garbingą prelegen-
tą Algimantą Gurecką, kuris papasa-
kojo apie šios nepaprastos datos
reikšmę, kaip ši šventė buvo švenčia-
ma Nepriklauso moje Lietuvoje (Gu-
recko kalbą, pavadintą ,,Vasario 16-
osios akto reikšmė”, galima per-
skaityti šių metų kovo 1 d. ,,Drauge”
arba ,,Draugo” svetainėje: http://

www.draugas.org/03-01-12gureckas.
vas16.html).

Svečiui baigus kalbėti sesė Aud-
ronė padėkojo jam už prasmingas
mintis, kurios vėliau gvildentos dis-
kusijų metu. 

Pakili sueigos nuotaika neišnyko
ir prie puikaus vaišių stalo bei sesių
dainavimo. Sueigą užbai gėme daino-
mis „Lietuva bran gi”, „Sutelk mus,
Viešpatie bū rin” ir „Ateina naktis”.

„Sietuvos” vyr. skaučių/skautininkių sueigos dalyvės š. m. vasario 16 d. sueigoje. Iš kai-
rės į dešinę pirmoje eilėje: Rita Fabijonienė, Nijolė Balzarienė, Birutė Matutienė, Irena
Kirkuvienė; antroje eilėje: Gražina Traškienė, Regina Kučienė, Valė Kliknienė, Alė Kara-
liūnienė, popietės viešnia Eglė Juodvalkė, Vilija Kerelytė, Janina Mozoliaus kienė, Birutė
Vilutienė, Gintra Na rienė; trečioje eilėje: Laima Milaitie nė, Danguolė Vitkienė, Liucija
Kru tulienė, Sofija Jelionienė ir Aušrelė Sakalaitė.

Detroit skautų mugė

Darius Rudis ir kunigas Gintaras Jonikas. Sofia Duobaitė (k.) su Kristina Gobyte.

Iš k. į d.: Aidutė Adomkaitė, Amilija Petrulytė, Ugnė Orentaitė, Karolina Balčiūnaitė,
Katrina Barauskaitė, Emilija Vilkaitė, Gabrielė Sirkaitė, Rūta Ulčinaitė, Renė Andriušytė
ir Asta Piestienė.

Iš k. į d.: Marius Anužis, Audrius Matvekas, Donatas Tukys, Andrius Gobis, Romas Šonta,
Matas Busiuto, Darius Rudis, Andrius Lukasiewicz ir Nikutis Busiuto.

Iš kairės į dešinę: Vida Orentienė, Karisa Barauskaitė, Kristina Skiotytė, Adrija Skiotytė
ir Ignė Savickaitė.
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Mintys apie Lietuvą, perskaičius Maironį

Generaliniame konsulate Čikagoje viešėjo ,,Rasos”  mokiniai  
Š. m. kovo 11 d. LR Gene ra li -

niame konsulate Čikagoje sulaukta
svečių – atvyko gausus būrys ,,Ra -
sos” lituanistinės mokyklos moki -
nių, jų tėvelių ir mokytojų, kuriuos
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo proga pasveikino generalinė kon -
sulė Skaistė Aniulienė.  

Viešnagės metu konsulai Ramū -
nas Loda ir Kristina Tamo šaitytė
mokyklos kolektyvui pristatė kon-
sulato Čikagoje istoriją, papasa kojo,
ką dirba konsuliniai pareigūnai, pa-
rodė konsulate esančią Lie tuvos pa-
sų biometrijos įrangą. Eks kursijos
metu svečiai pamatė, kaip keičiami,
išduodami pasai, as mens grįžimo
pažymėjimai, vizos ir atsakė į čia pat
suruoštos viktorinos klau simus.
Aktyviausi ir teisingai atsa kiusieji į
klausimus mokiniai buvo apdovanoti
simbolinėmis dovanėlė mis.

Po pažintinės ekskursijos ,,Ra -
sos” lituanistinės mokyklos kolek-

tyvą, mokinius bei jų tėvelius sveiki-
no JAV su darbo vizitu viešintis LR
švietimo ir mokslo ministras Ginta -
ras Steponavičius ir Lietuvos amba -
sadorius JAV Žygimantas Pavilionis.
Ministras pristatė studijų Lietuvos
mokyklose ir universitetuose gali -
mybes, su mokiniais ir jų tėveliais
ap tarė aktualias lituanistinio švieti-
mo temas.  

Jūratės Liutkienės vadovaujamą
,,Rasos” lituanistinę mokyklą lanko
52 mokiniai nuo 4 iki 15 metų am -
žiaus. Jau aštuntus metus čia moko-
ma lietuvių kalbos ir literatūros,
Lietuvos istorijos bei geografijos,
taip pat muzikos, tautodailės, tau-
tinių šokių, etikos ir tikybos.

Po ekskursijos konsulate ,,Ra -
sos” mokykla prisidėjo prie Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo pami-
nėjimo ,,Navy Pier” centre.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas
teka,

Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva:
Čia broliai artojai lietuviškai

šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės

daina.
Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias

giliausias!
Ir skambėkit, mūsų dainos, po

šalis plačiausias!
(Maironis „Kur bėga Šešupė”)

Minint Lietuvos Nepriklausomy -
bės atkūrimo dieną, norėčiau pasida -
linti 5 klasės mokinių mintimis iš ra -
šinių apie Lietuvą pagal Maironio ei -
lėraštį „Kur bėga Šešupė”.

„Eilėraštį ’Kur bėga Šešupė’ pa -
ra šė poetas Maironis. Šis eilėraštis
primena ne tik Lietuvos gamtą, bet ir
truputį jos istorijos. Gamta yra graži,
rami, ir jaučiasi, kad esi kaip namie.
Tėvynė yra brangi, mylima arti prie
širdies. Lietuva yra maloni ir graži
vieta pabūti mums visiems”. (Lelija
Kazlauskaitė)

„Maironis rašė, kokia yra graži
Lietuva, ir kaip sunku buvo žmo -
nėms tuo metu gyventi Lietuvoje”.
(Brigita Gedgaudaitė)

„Eilėraštis skamba kaip tikras.
Mano draugai ir šeima nuvažiavo į
Lietuvą, sakė, kad yra labai gražu,
smagu, ir galima daug daug dalykų

daryti. Man buvo įdomu, kodėl
Maironis šitą eilėraštį parašė, bet kai
aš antrą kartą perskaičiau, supratau,
kad jis myli savo Tėvynę. Tarsi jis
norėtų, kad ir kiti žmonės, kurie ne -

JAV LB Waukegan-Lake County apylinkės  lietuviai ir Gedimino lituanistinės mo kyklos (GLM) mokiniai kartu paminėjo Kovo 11-osios ir Vasario 16-osios šven tes.  Į svečius su
dovanomis buvo atvykęs Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis. Paraginti JAV LB Švietimo tarybos  kaip Baltijos kelyje susikibome rankomis. Visi – dideli ir maži –
dainavome ,,Bunda jau Baltija” ... bundame ir mes visi kartu. Violetos Rutkauskienės, GLM direktorės tekstas; Manto Ivanausko nuotr.  

buvo prie Šešupės, galėtų pajausti, ką
jis jaučia”. (Gabija Petrulytė)

„Lietuva yra geltona kaip saulė,
šviečianti ant miškų, kalvų, medžių

ir sodybų. Plačiausia Lietuva, gra-
žiausia Lietuva, maloniausia Lietuva
– mūsų Tėvynė bus visados. Mai ro -

nio eilėraštis vaizduoja visą, kas
gražiausia  Lietuvoje”. (Gintaras

Baipšys)
„Skaitydamas eilėraštį „Kur

bėga Šešupė”, aš manau, kad rašyto-
jas Maironis labai myli Lietuvą ir
galvoja, kad Lietuva yra graži. Aš
jaučiu tarsi būčiau dabar Lietuvoje
prie upės,  miško ar Baltijos jūros”.
(Tomas Ragus)

„Man labai patiko šitą eilėraštį
skaityti, nes priminė Lietuvos nueitą
nepriklausomybės kelią”. (Julija
Kas putytė)

„Eilėraštis vaizduoja Lietuvos
miškus, upes. Kaip gražu, kur bėga
Šešupė, kur teka Nemunas”. (Re -
migijus Bruožis)

„Dabar mes  daug nekalbame lie -
tuviškai. Man Maironio eilėraštis
primena, kaip buvo Lietuvoje prieš
daug metų”. (Viktoras Petokas)

„Maironis vaizduoja, kad Lietu -
va yra graži ir brangiausia probočių
šalis. Aš jaučiuosi gerai, kad jis pa -
sakė viską apie Lietuvą. Manau, kad
poetas sukūrė šitą eilėraštį todėl, kad
norėjo, kad visi žinotų apie Lietuvą”.
(Laurynas Aritz).

Vitalija Virbukienė 
Los Angeles Šv. Kazimiero litua -

nistinės mokyklos 5 kl. mokytoja

,,Rasos” lituanistinės mokyklos kolektyvas apsilankymo Generaliniame konsulate Čika-
goje metu. LR Generalinio konsulato Čikagoje archyvo nuotr.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos penktokai. Pirmoje eilėje (iš kairės):
Dantė Scola, Justinas Memėnas, Tomas Ragus, Andrius Rugienius. Antroje eilėje (iš
kairės): Lelija Kazlauskaitė, Gabija Petrulytė, Gintaras Baipšys, Brigita Gedgaudaitė,
Julija Kasputytė, Laurynas Aritz.                                     Šv. Kazimiero m-klos archyvo nuotr.
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Kovo vasaros kvapnūs žiedai
EGLĖ JUODVALKĖ

Po šilto vasario mėnesio, šiltą ko -
vo mėnesio tridienį Čikagoje, sau lė
dar kartą užtekėjo penktadienį va -
kare ir švietė iki sekmadienio vakaro
(rašau, lyg šilti kovo savaitgaliai Či -
kagoje pakampiais mėtytųsi. Tiesa,
šiemet – 2012-aisiais – taip ir atrodo,
pas mus tiek pat laipsnių kaip Las
Vegase (Las Vegas), gal net šilčiau?).
Bet galų gale, aš tikrai ne apie tai, bet
apie visas tris dienas Balzeko lietu-
vių kul tū ros muziejuje, Jau nimo cen-
tre ir Le mon to Pasaulio lietuvių cen-
tre saule spin duliavusią aktorę Olitą
Dautar taitę iš Kauno. Žadėjusi Ili -
nojaus (Illinois) valstijos lietuviams
ypatin gą poezijos popietę – tęsti
vasarą žieduotą, savo pažadą Olita iš -
tesėjo kartą, antrą ir trečią. Kaip
gaila, kad Lietuvos Respublikos švie -
timo ir mokslo ministras Gin taras
Stepona vičius, kurio viešnagės prog -
rama, be abejo, buvo pilnutėlė, į Čiur -
lionio galerijoje tame pačiame Jau -
nimo centre, tuo pačiu metu vykusį
poezijos renginį neįkišo galvos. 

Be abejo, būtume jį pradžiuginę
ir sudarę smagų  bendraujančių lie -
tu vių emigrantų kartų vaizdą. Na,
gal nebūtų nudžiugęs poezijos para-
gauti atvykusiųjų skaičiumi – nė
vienas iš mūsų tuo nesidžiau gėme.
Bet ką padarysi? Gal ir jis apgai les -
tautų, kad ir su žiburiu ieškodamas
čia nebūtų radęs tų moksleivių, gim-
nazistų ar jų tėvų bei mokytojų, su
ku  riais bendravo Centro mažojoje
salėje. Mes tai tikrai apgailestavome,

bet nesistebėjome, nes toks, o ne ki -
toks yra šiuolaikinis lietuvių emig -
rantų jaunimas. Gal čionykštis lietu-
vių jaunimas nedaug lietuvių poezi-
jos besuprastų, nes jų bendravimo
kal ba – anglų. Bet tai nieko naujo,
nes, kai aš lankiau tą pačią mokyklą,
kai kurie mokiniai taip pat kalbėda -
vosi angliškai, bent iki tol, kol suau-
gusieji juos sudrausdavo. Vis dėlto
tikėkimės, kad ir iš dabartinio jauni-
mo išaugs bent saujelė lietuvių,
tokių,  kaip mano kartos – Romas Sa -
ka dolskis, Mykolas Drunga, Kęstutis
Girnius, Milda Girniuvienė, Darius
Polikaitis ir kiti. Juk šiuolaikiniai
jau nuoliai ir jaunuolės gali lankytis
Lietuvoje, kiek tėvai, darbas, jėgos,
noras, pinigai leidžia. Kalbą įsisavin-
ti jie turi daug daugiau galimybių.
Mes jų neturė jome ir vis tiek dalis
mūsų atsirado Lietuvoje ir liko Lie -
tuvai. Kol kas jaunimas tik pasipusto
padus ir le kia, tik lekia... Ateis laikas
ir aplan ky ti, ir grįžti, ir pamilti ar
ne – kaip kam pasitaikys.

Čiurlionio galerijoje strategiškai
išsimėtę sėdėjo gal dvidešimt (gal
nebuvo ir tiek) žmonių. Tačiau visi
jie buvo  poezijos ir Olitos Dautar tai -
tės meno mylėtojai. Šiaulietė ak torė
žavėjo savo programa, kurią su darė
Bernardo Brazdžionio, Liūnės Sute -
mos, Donaldo Kajoko, Justino Mar -
cinkevičiaus ir Jono Strielkūno poe -
zija. Stipri poezija. Brandi, gili, skau-
di poezija. Sielą ir širdį kaip skudurą
išgręžianti poezija neleido susirinku -
siems atsikvėpti, neleido jiems šaltai,
bejausmiai klausyti. Ne. Visiems rei -

Gėles aktorei Olitai Dautartaitei po koncerto įteikė Jaunimo centro valdybos pir mi nin -
kė Neringa Aleksonienė.                                                           Laimos Apanavičienės nuotr. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Retai išeinančio kultūros žurna-
lo „Santara” naujausias numeris
(2012 m. 78/79) jau pasiekė Čikagą.
Leidinį puošia neseniai Anapilin
išėjusio Vilniaus universiteto rekto-
riaus Jono Kubiliaus nuotrauka.

Šio žurnalo puslapiuose spausdi-
namas ir ilgokas redakcijos straips-
nis apie šį retų gabumų asmenį, daug
nuotraukų iš įvairių jo gyvenimo
tarp snių. Leidinyje šis daug Lietuvai
nusipelnęs žmogus gražiai pagerb-
tas. O kai kurie nelabai dori tautie -
čiai visą laiką ieškojo, kaip prikibti
prie šio tauraus asmens, atseit jis
draugavo su komunistais. Ypač tai
bu vo pastebima tarp išeivijos lietu-
vių, kai jis viešėjo Čikagoje ir mums
teko surengti jo susitikimą su išeivi-
jos kultūrininkais.

Žurnalą „Santara”, pradėtą leisti
Kaune daugiau nei prieš 20 metų,
nuo jo išėjimo pradžios redaguoja ra -
šytojas bei žurnalistas Romualdas
Norkus. Dabar leidinys išeina Vil -

niuje. Iš pradžių žurnalas buvo skir-
tas Lietuvai ir išeivijai, tačiau pa aiš -
kėjus, kad išeiviams tokio pobū džio
leidinio nebereikia, išeiviją liečian -
čių temų bei autorių atsisakyta. Vis -
gi jo pradinis šūkis: „Te nutolsta vi -
soks riksmas ir pyktis” išliko iki šių
dienų.

Šis kultūros žurnalas nuo kitų
leidinių skiriasi pirmiausia forma-
tu – yra knygos formato. Nau jausias
numeris turi 130 psl., jame gausu
tikrai vertingų rašinių, kurie skirti
kultūrines vertybes pamėgu siems
tautiečiams.

Šiame numeryje rasite Liberto
Klimkos, Ritos Aleknaitės-Bieliaus -
kie nės, Danguolės Andri jauskaitės,
Justino Karoso, Birutės Liauškienės,
Romo Gudaičios, Evaldo Ignatavi -
čiaus, Jurgio Brėdikio straipsnius,
Ab  ramo Suckverio poeziją. Tiesa, ne -
nurodyta rašinio apie rektorių Kubi -
lių autoriaus pavardė. Straipsnyje
apie Vytauto Pakalnio palikimą  pa -
talpintos trys spalvotos šio autoriaus
kūrybi nio palikimo nuotraukos.

Leidinyje skelbiama, kad „Santa -
ra” išleido naują akademiko Jurgio
Brėdikio knygą „Likimas leido”. Tai
į tradicinius literatūrinio žanro rė -
mus sunkiai telpantis leidinys. Au -
torius, neseniai atšventęs aštuonias-
dešimtmetį, ilgai dvejojo, ar verta
sėsti prie atsiminimų knygos. Knyga
yra pakeliui į Čikagą, ir tikimės, kad
knygos recenziją greitai galėsime
paskelbti spaudoje.

Baigiant ne tik siūlome paskai -
tyti „Santarą”, bet ir skatiname
palaikyti jos tęstinumą. Dėl leidybą
liečiančių klausimų reikia rašyti vyr.
redaktoriui Romualdui Norkui: Žygi-
mantų g. 10-6, LT-0101102 Vilnius,
Lithuania. 

Neleiskime šiam rimtam lei-
diniui numirti!

Naujas kultūros žurnalo ,,Santara” numeris

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre kovo 16 d. atidaryta 7 dailininkų iš
Atlanta, GA jungtinė darbų paroda ,,Susipažinkime”, kuri vyks iki  balandžio
15 d. Po šios parodos Čiurlionio galerija Jaunimo centre ir dailininkė Aušrinė
Kerr kviečia visus kūrybingus žmones dalyvauti ,,žaidime” – sukurti meno
kūrinį iš seno drabužio, apavo ar galvos apdangalo. Norinčius dalyvauti,
prašoma laikytis šių taisyklių: 

*būti vyresni nei 18 metų; 
*pristatyti tik vieną kūrinį;
*kūrinys turi būti atliktas ant dėvėto drabužio, apavo ar galvos apdanga-

lo, arba kuriant turi būti panaudotos tų daiktų detalės;
*darbas turi būti paruoštas eksponavimui;
*parodos dalyviai patys užmoka darbo atsiuntimo ir parsiuntimo

išlaidas;
*prie darbo pridėti 4” x 6” užrašą su autoriaus vardu, pavarde, darbo

pavadinimu ir  trumpu aprašymu (kaip kilo mintis, kodėl pasirinktas būtent
tas daiktas)

*darbai galeriją turi pasiekti iki balandžio 15 d.
Dalyvio mokestis – 30 dol. Darbus ir registracijos čekius siųsti adre su:

Lith. Ciurlionis Art Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Lauksime parodos dalyvių ir visų susidomėjusiųjų šiuo projektu atvyks-

tant balandžio 27 d., penktadienį, 7:30 val. v. į Čiurlionio galeriją, kur vyks
parodos ,,Transformuoti gy venimai” atidarymas. 

Visus susidomėjusius prašoma pranešti iki kovo 31 d. el. pašto adresu:
ausrinekerr @comcast.net (Aušrinė Kerr) arba laimaa@hotmail.com (Laima
Apanavičienė).

kėjo išgyventi eilių bangomis ne ša -
mą meilę Lietuvai, netekties kančią,
prasmę, jos ieškojimą ir gal net at -
radimą, supratimą. Visi suvokė ir pa -
jautė, kad tie žodžio valdovai buvo ne
vieninteliai, bet ypatingi lietuvių
kalbos žodžio ir minties meistrai.
Pridėčiau, kad visi premijuoti, bet
tai jau kalba apie mūsų literatūros
vertintojų akylu mą, bet ne kūrėjus.

Antroje savo programos dalyje O.
Dautartaitė sodriu balsu dainavo ro -
mansus, liaudies dainas, pasakojo
linksmas liaudiškas, kai miškas isto -
rijas. Kaip žiū ro vams spaudė ašarą
pirmoje dalyje, taip juoką jiems su -

kėlė antroje. 
Kovo 25 d. Šv. Kazimiero parapi-

jos bažnyčioje Los Andžele (Los An -
geles) O. Dautartaitė dalyvaus prog -
ramoje, žyminčioje Bernardo Braz -
džionio 105-ąsias gimimo me tines.  Ji
kartu su kitais dramos aktoriais bei
režisiere iš Biržų pagerbs daug metų
išeivijoje gyvenusį, išeivių ver tintą
ir gerbtą, visa siela Lietuvą mylėjusį
B. Brazdžionį.

Taip ir išsiskyrėme su artiste po
visko, plodami jai, pagirdami ją. Ke -
liaudami namo geru žodžiu mi nė jo -
me ir pašviesėjusiomis sielomis grį -
žome prie savų gyvenimų.

Dailininkų iš Atlanta, GA jungtinės darbų parodos ,,Susipažinkime” atidarymo akimir-
ka. Iš k.: D. Tijūnėlis ir dail. Š. Stankevičienė.                            Inos Stankevičienės nuotr.

Kviečiame dalyvauti parodoje
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir
Lietuvos bei Izraelio diplomatinių santykių 

užmezgimo 20 metinės

Šių metų kovo 6 d. oficialaus Lietuvos Respub-
likos Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažu-
balio vizito Izraelyje metu, Lietuvos Respublikos
ambasada Izraelyje surengė diplomatinį priėmimą
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga bei Lie-
tuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo
20-ties metų sukakčiai paminėti. Priėmime dalyva-
vo Kneseto, Izraelio Vyriausybės, verslo, kultūros,
akademinių sluoksnių atstovai, žurnalistai, Izrae-
lyje akredituoti diplomatai, gausus būrys litvakų
ir lietuvių bendruomenės narių.

Minėjimo metu A. Ažubalis apdovanojo Izrae-
lio užsienio reikalų ministerijos generalinio direk-
toriaus vyriausiąjį pavaduotoją Pinchas Avivi ir
pirmąją Izraelio ambasadorę Lietuvai Tova Herzl
Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lie-
tuvos diplomatijos žvaigždė” už dvišalių Lietuvos
ir Izraelio santykių puoselėjimą. Izraelio valstybės
vardu gausiai susirinkusius svečius pasveikino Iz-
raelio Užsienio reikalų ministras Avigdor Liber-
man, Informacijos ir diasporos reikalų ministras
Yuli Edelstein bei Energetikos ir vandens reikalų
ministras Uzi Landau. Jie aukštai įvertino drau-
giškus Izraelio-Lietuvos ryšius, pasidžiaugė sėk-
mingu abiejų valstybių ir tautų bendradarbiavi-
mu.

Vakaro svečiai buvo pamaloninti pasaulinio
garso, iš Lietuvos kilusio smuikininko Julian
Rachlin atliktais kūriniais. Iškilmingai ir jaudi-
nančiai nuskambėjo Lietuvos ir Izraelio himnai,
kuriuos giedojo žinoma Izraelio dainininkė, lit-
vakė Limor Šapira. Vakaro metu grojo Tel Avivo Iz-
raelio konservatorijos džiazo centro studentų
grupė.

Tiesiami draugystės tiltai su Lietuva

Vasario 16 d. iškilmingo šventinio minėjimo
metu oficialiai  pa-skelbta apie Izraelio ir Lietuvos

draugystės asociacijos ,,Israelita” įsteigimą. Aso-
ciacijos ,,Israelita”steigėjai yra naujos kartos lit-
vakai, išeiviai iš Lietuvos, atvykę į Izraelį per pas-
taruosius kelis dešimtmečius. Iniciatyvinės ,,Is-
raelita”grupės vadovas Jokūbas Katz perskaitė
draugystės asociacijos steigimo deklaraciją. Dek-
laracijoje pabrėžiama, kad „vienintelis galimas
gerų santykių tarp dviejų tautų atkūrimo ir įtvir-
tinimo kelias – draugystė ir bendradarbiavimas”.
Asociacijos tikslai yra plėtoti visapusį dviejų tautų
ir valstybių bendradarbiavimą, prisidėti prie abi-
pusių kultūrinių, sportinių ir meninių ryšių pa-
laikymo, padėti mokslo, pramonės ir verslo ryšių
plėtrai, skatinti palankų Lietuvos pristatymą Iz-
raelyje, glaudžiai bendradarbiauti su visomis abie-
jų šalių suartėjimo siekiančiomis organizacijomis.

Ambasadorius Darius Degutis perskaitė LR
ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus sveiki-
nimą, kuriame pabrėžiama, kad Lietuva vertina

,,Lietuvos žydų bendruomenės, Lietuvos išeivių,
gyvenančių Izraelyje ir plačiai pasklidusių pa-
saulyje, visų ir kiekvieno Lietuvos ‘vaiko’ indėlį į
bendros mūsų istorijos mozaiką. Šių dienų Lie-
tuva, kaip ir Izraelis – jauna, dinamiška, energin-
ga šalis, turinti dar daug neišnaudotų galimybių.
Apjungę savo pastangas, idėjas, kūrybingumą, ga-
lime labai daug nuveikti mūsų abiejų valstybių
draugystei, gerovei ir klestėjimui”.

Asociacijos ,,Israelita” nariai taip pat kreipėsi
į Lietuvos visuomenę, kviesdami įsteigti atitinka-
mą giminingą organizaciją Lietuvoje. „Kartu,
glaudžiai bendradarbiaudami, plėtodami įvairias
partnerystės sritis, mes sieksime prisidėti prie
mūsų dviejų tautų ir valstybių tolesnio sėkmingo
suartėjimo”, – sakoma ,,Israelita” kreipimesi.

LR ambasados Izraelio valstybėje ir 
Pietų Afrikos Respublikai info

Dvi šventės ir asociacijos įkūrimas

Pavlovos nuostabusis saldėsis
(Naujosios Zelandijos 

patiekalas)

Reikės: 2 kiaušinių baltymų,
puodelio cukraus, druskos, 1,5 šaukš -
telio krakmolo, šaukštelio vanilės,
šaukštelio acto, puodelio grie tinėlės, 2
šaukštų cukraus pud ros, kivi vaisių.

Labai standžiai išplakite kiauši -
nių baltymus. Įpilkite 4 šaukštus šal -
to vandens ir vėl plakite. Įjungę mai -
šyklę didžiausiu greičiu pamažu po
šaukštą suberkite cukrų ir kaskart
plakite, kol įbertas cukrus visai iš -
tirps. Tik po to berkite kitą. Paskui,
vis plakdami elektrine maišykle, pa -
mažu suberkite krakmolą, supilkite
vanilę, galiausiai pamažu įmaišyki-
te actą.

Orkaitę įkaitinkite iki 345 F tem-
peratūros. Į aps kritą kepimo skardą
įtieskite vandeniu apšlakstytą kepi-
mo popierių ir ištepkite jį sviestu.
Supilkite baltymų plakinį, gražiai
išlyginkite, pašaukite orkaitėn ir
kepkite 15 minučių. Išjunkite orkaitę
ir palikite kepė sį dar valandai karš-
toje orkaitėje, o geriausiai – kol vi-
siškai atšals. Ap ver  tę ant grotelių at-
sargiai nulupkite popierių ir padė-
kite ant lėkštės, ku  rio je kepinys bus
patiekiamas.

Įjungę maišyklę didžiausiu grei -
čiu, giliame dubenyje suplakite cuk -

raus miltelius, likusį 1 šaukštelį va -
ni lės ir labai gerai atšaldytą grie-
tinėlę, kol taps puri (apie 2 minutes).
Nulupkite kivius. Du supjaustykite
mažais kąsneliais, o kitus – plonais
griežinėliais. Mažesniuosius įmaišy -
ki te į plaktą grietinėlę ir aptepkite ja
orinį kepaišį. Ant viršaus sudėkite
kivi griežinėlius.

Orinis šio pyrago pagrindas
nuos tabiai minkštas, malonus val-
gyti, nes, plakant baltymus, įpilama
krakmolo ir acto. Actą geriau rinktis
ypatingą, kvapnų (aviečių, chereso
arba šampano). Be to, skirtingai nuo
kitų orinių kepinių, vadinamų mo -
rengų, šis lieka stebėtinai lankstus,
nes kepamas palyginti trumpai.

Pastaba. Šis nuostabus, rinkti-
nis pyragas patiekiamas Naujojoje
Zelandijoje ypatingais atvejais. Jis
buvo sukurtas ketvirtame XX a.
dešimtmetyje garsiosios rusų baleri-
nos Ana Pavlova garbei tuo metu, kai
ji lankėsi šalyje. Galima išsikepti du
tokius kepinio pagrindus ir juos
pertepus sudėti vieną ant kito, tada
tortas bus didesnis. 

Migdolų ir kitų riešutų 
tortas

Dėl savo skonio šis tortas laiko-
mas tortų karaliumi.

Reikės: 4 kiaušinių, 3/4 puoduko

VĖL VELYKOS!
cukraus pudros, puoduko maltų grai -
kinių riešutų (walnuts), 2 šaukštų py -
rago džiūvėsių, 1/2 šaukštelio cina-
mono.

Atidaromos torto formos dugną
išklokite vaškiniu popieriumi, patep-
kite sviestu, pabarstykite pyrago
džiū   vėsėliais ir padėkite į šalį.

Į dubenį sudėkite kiaušinių
trynius ir elektriniu maišytuvu kiek
pasukę suberkite cukraus pudrą. Ge -
rai išsukite. Maltus riešutus sumai -
šy kite su cinamonu ir pyrago džiūvė -
siais. Palengva įmaišykite į kiauši -
nių masę. Sudėkite į paruoštą formą
ir kepkite įkaitintoje orkaitėje (350 F)
apie 35–40 minučių. Kai iškeps, kiek
palaukę išimkite iš formos ir padėki -
te ant vielinio tinklelio.

Antras skritulys 
migdolinis

Reikės: 3 kiaušinių, 2/3 puoduko
cukraus pudros, šaukšto citrinos sul -
čių, šaukštelio tarkuotos citrinos žie -
velės, 2/3 puoduko pagruzdintų mal tų
migdolų, 2 šaukštų pyrago džiūvė -
sėlių.

Atidaromą formą paruoškite,
kaip nurodyta ankstesniame recepte.
Į dubenį su dėkite kiaušinių trynius
ir elektriniu maišytuvu išsukite.
Suberkite milti nį cukrų ir sukite, kol
gausis tiršta ma sė. Supilkite citrinos

sultis, žieveles, išmaišykite. Po tru-
putį suberkite mig   dolus, sumaišytus
su pyrago džiū vėsėliais. Išplakite
baltymus ir pa lengva įmaišykite į pa-
ruoštą masę. Su dėkite į paruoštą
formą ir kepkite įkaitintoje orkaitėje
(350 F) apie 35 mi nutes.

Kremui reikės: 2/3 puoduko ne -
sūdyto sviesto, puoduko cukraus pud -
ros, 1 1/3 puoduko pagruzdintų su -
mal  tų migdolų, 2 šaukštelių tirpios
ka vos, 2 šaukštelių karšto vandens,
trupučio plakimo grietinėlės.

Į dubenį sudėkite minkštą svies -
tą, miltinį cukrų ir gerai išsukite.
Įmai šykite paruoštus migdolus. Kavą
atskieskite vandeniu, atvėsinkite ir
įmaišykite į masę. Įpilkite grietinė -
lės, kad būtų tinkama pertepti tyrė.
Gerai išmaišykite. 

Iškeptą skritulį su graikiniais
riešutais horizontaliai perpjaukite.
Ant torto padėklo uždė ki te truputį
kremo, kad neslidinėtų, ir vieną
riešutinį skritulį. Jį paden kite plonu
sluoksniu kremo. Ant jo uždėkite
migdolinį skritulį ir taip pat pa-
denkite plonu kremo sluoksniu. Ga -
liausiai uždėkite trečią riešutinį
skritulį ir jo paviršių bei šonus pa -
denkite kremu. Juos papuoškite ke -
liais graikiniais riešutais. Viršų pa -
puoš kite keliais graikiniais riešutais
ir migdolais.

Kartu su ,,Israelita” steigiamaisiais nariais – antras iš dešinės ,,Israelita” sumanytojas Jokūbas Katz, per vidurį,
ketvirta iš dešinės,  J. Katz žmona Dalia.
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A. Lukašenka patvirtino sudaręs ,,juodąjį sąrašą”

Meksikoje įvyko galingas žemės drebėjimas
Mexico (BNS) – Per galingą že-

mės drebėjimą į pietvakarius nuo
Mexico miesto kovo 20 d. buvo su-
žeista 11 žmonių, apgadinta šimtai
namų, o baimės apimti gyventojai
buvo išpuolę į gatves.

7,4 balo žemės drebėjimo epicent-
ras buvo į pietus nuo Ramiojo vande-
nyno pakrantėje esančio Akapulko
kurorto, po jo buvo užregistruoti keli
pakartotiniai požeminiai smūgiai,
pranešė JAV Geologijos tarnyba. 

Gerero valstijos gubernatorius
Angel Aguirre valstybiniam radijui
sakė, kad keturiuose municipalite-
tuose buvo apgadinta maždaug 1,600
namų. Pasak jo, pareigūnai tikrina
mokyklas ir visuomeninius pastatus
Ometepeko miestelyje, kuriame gy-
vena 20,000 žmonių ir kuris buvo ar-
čiausiai epicentro.

Sostinėje Mexico per drebėjimą
siūbavo pastatai, buvo nutrauktos te-
lefono ir elektros perdavimo linijos,
nustojo veikę šviesoforai. Vietos ži-
niasklaida pranešė, kad vienas žmo-
gus buvo sužeistas, kai sostinės šiau-
rėje pėsčiųjų tiltas užgriuvo ant tuš-
čio autobuso.

Tai vienas stipriausių žemės dre-
bėjimų sostinėje nuo 1985 metų, kai
per 8,1 balo drebėjimą, pareigūnų tei-
gimu, žuvo 6,000, o gelbėjimo organi-
zacijų duomenimis – 30,000 žmonių.

Džakarta (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki Moon padėtį Sirijoje pavadino
nepaprastai pavojinga ir įspėjo dėl to
padarinių visam pasauliui. ,,Mes ne-
žinome, kaip klostysis įvykiai. Bet
žinome, kad turime siekti išspręsti šią
sunkią ir labai pavojingą krizę”, –
kalbėjo B. K. Moon Džakartoje. 

Jis paragino tarptautinę bendri-
ją Sirijos konflikte kalbėti ,,vienu
balsu”. B. K. Moon  pabrėžė, kad kri-
zė gresia didžiuliais padariniais re-
gionui ir pasauliui. Anot jo, JT svar-
būs trys dalykai – smurto nutrauki-
mas nedelsiant, politinis dialogas
tarp konfliktuojančių šalių ir huma-
nitarinė pagalba kenčiantiems si-

rams. Numatytas JT Saugumo Tary-
bos susitikimas New York, kurio me-
tu bus aptartas JT ir Arabų Lygos pa-
siuntinio Kofi Annan pasiūlytas tai-
kos planas.

Tuo tarpu pranešama, kad Siri-
jos Vyriausybės pajėgos tankais puo-
la du sostinės Damasko priemies-
čius. Hasratos ir Irbino puolimas
prasidėjo po to, kai sukilėliai užpuolė
žvalgybos kompleksą. Pranešama
apie kariuomenės puolimą ir kituose
Sirijos miestuose. Remiantis Sirijos
žmogaus teisių organizacijos prane-
šimais, saugumo pajėgos puola Hom-
so Chalidijos rajoną. Aktyvistai pra-
nešė apie puolimą Rastano mieste,
esančiame į šiaurę nuo Homso.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Vy-
riausybė pritarė įstatymo dėl Euro-
pos Sąjungos (ES) valstybių narių ir
Kroatijos sutarties dėl šios šalies sto-
jimo į ES patvirtinimo projektui ir
siūlys prezidentei teikti jį Seimui.

ES valstybės narės ir Kroatija su-
tartį pasirašė 2011 m. gruodžio 9 d.
Lietuvos vardu ją pasirašė preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. Sutartis įsiga-
lios, kai ją patvirtins visos ES šalys
narės. Tai jau atliko penkios valsty-
bės narės, dar viena susitarimą turė-

tų patvirtinti šią savaitę. Kroatija ES
nare taptų 2013 m. liepos 1 dieną, t. y.
Lietuvai pradėjus pirmininkauti ES
Tarybai.

Kroatijos įstojimas į ES nesuma-
žins Lietuvos atstovų skaičiaus ES
institucijose: iki 2014 m. rinkimų Eu-
ropos Parlamente liks 12 narių iš Lie-
tuvos. ES Taryboje Lietuva toliau tu-
rės 7 balsus, Ekonominių ir sociali-
nių reikalų ir Regionų komitetuose
liks po 9 vietas. 

Lietuvos energetiniams projektams
daromas didelis poveikis iš šalies

Papildytas prezidentų stipendijų sąrašas

Įspėjama dėl Sirijos krizės padarinių 

JAV nerimauja dėl religijos laisvės stokos Rusijoje 

Minskas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
patvirtino, kad valdžia sudarė asme-
nų, kuriems neleidžiama išvykti iš
šalies, sąrašą. Opozicijos veikėjus jis
apkaltino kurstant Vakarus skelbti
apribojimus baltarusių valdinin-
kams ir verslininkams. ,,Tai jie Va-
karams pametėja pavardes, organiza-
cijų, įmonių pavadinimus ir reika-
lauja ekonominių apribojimų”, –
sakė A. Lukašenka.

Baltarusijos opozicijos duome-
nimis, pastarosiomis savaitėmis iš
šalies į Lietuvą ir Lenkiją neleista iš-

vykti 11-ai opozicinių politikų ir žur-
nalistų. Kai kuriuose nevalstybi-
niuose Baltarusijos leidiniuose kovo
pradžioje pasirodė pranešimų, kad
valdžia sudarė slaptą 108 žmonių, ku-
riems neleidžiama išvykti iš šalies,
sąrašą.

Vasario pabaigoje Europos Są-
jungai papildžius Minsko valdinin-
kų, kuriems draudžiama vykti į ES
valstybes, sąrašą, pasirodė praneši-
mų, kad valdžia nutarė neleisti iš ša-
lies išvykti tiems asmenims, kurie
užsienio šalis ar institucijas ragino
paskelbti apribojimus.

Maskva (BNS) – JAV vyriausy-
bės komisija religijos laisvės klausi-
mais (USCIRF) šių metų ataskaitoje
įtraukė Rusiją į šalių, kurias reikia
,,atidžiai stebėti” sąrašą. Rusija ir
ankstesniais metais buvo įtraukta į
šį sąrašą, nes USCIRF nerimauja dėl
šalies ekstremizmo įstatymo, elgesio
su netradicinėmis religijomis ir nea-
pykantos nusikaltimų.

Komisija ataskaitoje siūlo JAV
valstybės departamentui įtraukti 16

šalių į didžiausių religijos laisvės pa-
žeidėjų sąrašą, tarp jų – anksčiau są-
raše nebuvusį Tadžikistaną ir Turki-
ją. Ataskaitoje teigiama, kad 16-oje
šalių religijos laisvė pažeidinėjama
,,stipriai ir sistemingai”.

JAV valstybės departamentas su-
daro savo didžiausių pažeidėjų sąra-
šą, kuris yra dažniausiai trumpesnis
nei siūlo USCIRF. Valstybės departa-
mento sąraše esančioms šalims gali
grėsti apribojimai.

Vilnius (ELTA) – Nuo šių metų
geriausiems Lietuvos studentams
bus teikiamos penkių Lietuvos prezi-
dentų vardinės stipendijos: šalia Ka-
zio Griniaus, Antano Smetonos ir
Aleksandro Stulginskio į prezidentų
stipendijų sąrašą įtraukti Jono Že-
maičio ir Algirdo Brazausko vardai.

Gabiausiems valstybinių aukš-
tųjų mokyklų studentams kasmet
bus skiriama 30 vardinių stipendijų –
po penkias kiekvienai iš šešių studi-

jų sričių. Technologijos mokslų stu-
dentai nuo šiol gaus J. Žemaičio, so-
cialinių mokslų – A. Brazausko, bio-
medicinos mokslų – K. Griniaus, fi-
zinių mokslų – A. Stulginskio, huma-
nitarinių mokslų ir meno studijų at-
stovams atiteks A. Smetonos vardo
stipendijos. Stipendijos skiriamos
vieniems studijų metams. Jos skiria-
mos ne tik už gerus akademinius pa-
siekimus, bet ir už aktyvią mokslinę
veiklą.

Lietuvos Vyriausybė pritarė Kroatijos narystei ES

Meksikos sostinėje apie 2,5 mln. žmo-
nių liko be elektros.           EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komite-
to pirmininkas Arvydas Anušauskas
teigia, kad Lietuvos energetinės ne-
priklausomybės užtikrinimo projek-
tams daroma didelė įtaka iš šalies. 

,,Dažnai šios įtakos tikslas –
energetinių projektų stabdymas iš-
laikant tiekimo iš vienintelio šalti-
nio principą, o jeigu stabdyti nepa-
vyksta – nukreipimas sau naudinga
linkme. Partneriams, dalyvaujan-
tiems bendruose projektuose ar sie-
kiantiems juose dalyvauti, taip pat
stambiems Lietuvos verslo subjek-
tams siūlomos palankesnės sąlygos
apsirūpinti energetiniais ištekliais
bei kitos nuolaidos. Pažymėtina, kad
informaciniam šios įtakos aprūpini-
mui skiriamas didelis dėmesys, taip
pat ženklūs finansiniai ištekliai.

Taip siekiama išlaikyti įtaką energe-
tiniame Lietuvos sektoriuje, turėti
svertus ir priemones paveikti Lietu-
vos visuomenės nuomonę ir ją klai-
dinti, kartu siekiant veikti Lietuvos
valdžios ir verslo veiksmus energeti-
koje”, – sakė A. Anušauskas, komen-
tuodamas Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto posėdyje Valstybės
saugumo departamento (VSD) pa-
teiktą informaciją dėl metinio grės-
mių nacionaliniam saugumui verti-
nimo. A. Anušauskas taip pat pažy-
mėjo, kad reikšmingos apimties yra
kai kurių užsienio valstybių žvalgy-
bų veikla Lietuvoje. Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas pla-
nuoja tęsti VSD informacijos svars-
tymą bei siūlys priemones, kurios pa-
dėtų sumažinti iškilusias grėsmes ar
jų išvengti.

Vilnius (ELTA) – Įtakinga Europos paveldo organizacija ,,Europa Nostra” pri-
pažino netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną-muziejų vienu iš geriausių Eu-
ropos kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių. Už nuosaikų restauravimą, atlik-
tą su meile ir rūpestingai, šiam objektui bus suteiktas Europos Sąjungos ir ,,Euro-
pa Nostra” kultūros paveldo apdovanojimas. Liubavo dvaro malūnas 2010–2011
m. restauruotas ir pritaikytas muziejaus reikmėms skulptoriaus Gintaro Karoso
siūlymu. Projektą rėmė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių me-
chanizmų paramos fondai. Bendra projekto vertė – beveik 2 mln. litų. Kultūros pa-
veldo ,,Oskarais” vadinami apdovanojimai skirti tik dviem Europos pokomunisti-
nių šalių kultūros paveldo objektams. ,,Europa Nostra” vienija 250 nevyriausybi-
nių organizacijų (apie 5 mln. narių) iš 50 Europos šalių, taip pat glaudžiai bend-
radarbiauja su Europos Sąjunga, Europos Taryba ir UNESCO.               ELTA nuotr.
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VersLo nauJienos

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

Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) vadovė Christine Lagarde ma-
no, kad Kinija turi sumažinti per di-
delę savo ekonomikos priklausomybę
nuo eksporto ir investicijų, bet to, jei-
gu šalis įgyvendintų į rinką nukreip-
tas pertvarkas, juanis galėtų tapti pa-
sauline atsargų valiuta. C. Lagarde
pažymėjo, kad yra ženklų, leidžian-
čių teigti, jog pasaulio ekonomikos
būklė stabilizuojasi. 

***
Pasaulio oro transporto bendro-

vės 2012 m. lėktuvų kurui išleis 214
mlrd. JAV dol. Apie tai teigiama nau-
joje Tarptautinės oro transporto aso-
ciacijos (IATA) ataskaitoje. Joje taip
pat peržiūrėta oro transporto bendro-
vių pelno prognozė. IATA nuomone,
jos uždirbs ne 3,5 mlrd. JAV dol., kaip
buvo skelbta anksčiau, o 3 mlrd. dol.
per metus. IATA anksčiau spėjo, kad
naftos kaina 2012 m. sieks 99 dol. už
barelį. Tačiau baigiantis žiemai naf-
tos kaina pakilo iki 120 dol. IATA pa-
brėžia, kad, jeigu naftos kainos kils
iki 150 dol., kai kurioms bendrovėms
gresia bankrotas.

***
Tiesdamas antrą ,,Nord Stream”

dujotakio liniją, Rusijos susivieniji-
mas ,,Gazprom” numato galimybę
nutiesti atšaką į Karaliaučiaus sritį.
Rusijos atstovai teigia, kad praėjusią
savaitę įvyko derybos su ,,Gazprom”
atstovais, kurie oficialiai patvirtino,
kad į antrą ,,Nord Stream” dujotakio
liniją bus įmontuota speciali sklen-
dė, kuri ateityje leis nutiesti atšaką į
Karaliaučiaus sritį. Tačiau toks pro-
jektas pareikalautų didelių investici-
jų, o ,,Gazprom” siektų jas susigrą-
žinti. Srityje turėtų atsirasti bent du
dideli dujų vartotojai. Per metus jie
turėtų suvartoti ne mažiau kaip po
2–2,5 mlrd. kubinių metrų gamtinių
dujų. Dabar į Karaliaučiaus sritį kas-
met per Lietuvą patiekiama maždaug
2,5 mlrd. kubinių metrų dujų, visiš-
kai patenkinant srities poreikius.

***
Londonas tebėra daugiausia už-

sienio investicijų pritraukiantis
miestas pasaulyje, paaiškėjo po kon-
sultacijų bendrovių KPMG ir ,,Grea-
ter Paris Investment Agency” atlikto
tyrimo. Po Londono rikiuojasi Kini-
jos finansų sostinės Šanchajus ir
Honkongas. Investicijos San Paule
per pastaruosius ketverius metus iš-
augo 160 proc., todėl šis miestas atsi-
dūrė ketvirtojoje sąrašo vietoje. Ki-
nija ir Indija kartu sudaro 25 proc. in-
vesticijų. Per pastaruosius dvejus
metus investicijos Maskvoje išaugo
60 proc., todėl šis miestas atsidūrė aš-
tuntoje vietoje. Pirmo penketuko
miestai, įskaitant New York, sudarė
50 proc. bendrų investicijų 22 di-
džiausiuose pasaulio miestuose.

***
Penki JAV Nobelio premijos lau-

reatai ekonomistai ir dar daugiau nei
20 kitų JAV ekonomistų ir akade-
mikų paskatino JAV prezidentą Ba-
rack Obama paremti Europos Sąjun-
gos (ES) oro bendrovėms taikomą
mokestį už anglies dvideginio išmeti-
mą. 26 asmenų grupė atvirame laiške

JAV vadovui apkaltino Baltuosius
rūmus ,,savanaudišku neveiklumu”,
kuris kelia grėsmę ateities kartų ge-
rovei. Vasario 19 d. susitikimo Rusi-
joje metu JAV prisijungė prie 19 vals-
tybių, tarp jų Kinijos ir Indijos, ir su-
darė koaliciją, kuri sieks ES mokes-
čio panaikinimo. Vadinamąjį taršos
mokestį ES įvedė nuo 2012 m., taip
kovodama prieš klimato pokyčius.

***
Gimtajame Tailande mirė Cha-

leo Yoovidhya – jis išsikapstė iš skur-
do ir tapo vienu turtingiausių pasau-
lio žmonių dėl savo sumanyto energe-
tinio gėrimo ,,Red Bull”. Ch. Yoovid-
hya energetinį gėrimą pradėjo mai-
šyti savo mažytėje vaistinėje praėju-
sio amžiaus 8 dešimtmetyje. Dėl su-
manios reklamos ,,Red Bull” išpopu-
liarėjo tiek Tailande, tiek visame pa-
saulyje. Vietos žiniasklaida teigia,
kad populiaraus gėrimo sumanytojas
mirė dėl natūralių priežasčių, jam
galėjo būti apie 90 metų. Ch. Yoovid-
hya su 5 mlrd. JAV dol. turtu ,,For-
bes” turtingiausių pasaulio žmonių
sąraše užėmė 205 vietą. Verslininkas
gimė kinų imigrantų šeimoje. Jis nie-
kada nesipuikavo sukauptu turtu ir
vengė viešumo.

***

Didžiausias pasaulyje kavinių
tinklas ,,Starbucks” atidarė šviežiai
spaustų sulčių barą  Bellevue mieste
Washington valstijoje – tai pirmas di-
delis bendrovės projektas, nesusijęs
su kavos pardavimais. Kavinių tink-
las 2011 m. lapkričio pradžioje įsigijo
šviežiai spaustų sulčių gamintoją ir
pardavėją ,,Evolution Fresh” už 30
mln. dol. Kavinių tinklas ketina su-
kurti milijardų vertės verslą, par-
duodamas produktus, skirtus sveiką
gyvenimą gyvenantiems žmonėms.
,,Starbucks” vadovų nuomone, per
metus vieno šviežių sulčių baro par-
davimai gali siekti milijoną dolerių.
Didžiausias ,,Evolution Fresh” var-
žovas – tinklas ,,Jamba”.

***
Naujausiais JAV vyriausybės

duomenimis, naujų namų statyba
JAV vasarį, palyginti su sausiu, su-
mažėjo 1,1 proc. JAV prekybos depar-
tamento duomenimis, vasarį metinis
naujų namų statybos lygis siekė
698,000 namų. Duomenys atspindi ne-
reguliarų atsigavimą praėjus 6 me-
tams po nekilnojamojo turto burbulo
sprogimo. Naujų namų statybos lygis
buvo 34,7 proc. aukštesnis nei 2010 m.
vasario mėnesio lygis. Pastaruoju
metu matyti ženklų, leidžiančių
spręsti apie JAV ekonomikos atsiga-
vimą, tačiau nors padėtis darbo rin-
koje gerėja, nedarbo lygis tebesiekia
8,3 proc. Esamas statybų lygis vos
siekia pusę sveiku laikomo rodiklio.

Lietuviškas dizainas Singapūre
sulaukė pripažinimo. Lankytojų su-
sidomėjimo sulaukė Nacionaliniame
Lietuvos stende pristatomi baldai, in-
terjero dekoro detalės. Lietuvos at-
stovai, dizaineriai buvo giriami už
aukštą gaminių kokybę, šiuolaikiš-
kumą ir originalų dizainą bei idėjas.
Į vieną komandą susibūrusios šešios
Lietuvos įmonės – „Sedes Regia”,
„Contra design house”, „Interjerai be
saiko”, „Kitaip”, „Nauji vėjai” ir „In-
terjero dizaino grupė” „IFF Singa-
pore 2012” parodoje dalyvavo pirmą
kartą. Ši paroda ne pati didžiausia
Azijos regione, tačiau išsiskiria tuo,
kad yra skirta ieškantiems netradi-
cinių, šiuolaikinių dizaino produktų.
80 proc. jos dalyvių astovauja Azijos
regionui, likusieji – Europai. 

***
Pernai paskutinį ketvirtį sulau-

kusi mažiausiai per visus metus tie-
sioginių užsienio investicijų, Lietuva
2011 m. baigė sukaupusi 53 proc. dau-
giau investicijų nei per 2010 m. Užsie-
nio investuotojai į šalį įvežė 2,99
mlrd. Lt, rodo Lietuvos banko ir Sta-
tistikos departamento duomenys. 674
mln. Lt šios sumos teko investicijoms
į akcinį kapitalą. 

***
Iki šių metų vasario pabaigos

Lietuvos labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteikta
daugiau nei 360 paskolų iš Europos
investicinio fondo valdomo JERE-
MIE kontroliuojančiojo fondo prie-
monės „Pasidalintos rizikos pasko-
los”. Bendra paskolų vertė siekė 80,2
mln. EUR (277 mln. LTL) ir šiuo metu
jau perkopė 50 proc. priemonei skirtų
lėšų ribą. Praėjusiais metais Lietu-
voje buvo įregistruota 10,391 nauja
įmonė – 13,0 proc. daugiau nei 2010 m.
ir daugiausiai per paskutinius 10
metų. 2011 m., palyginti su 2010 m.,
sparčiausiai naujos įmonės steigtos
ne didžiausiuose Lietuvos miestuose,
o mažesniuose rajonuose: Biržuose,
Visagine, Druskininkuose, Lazdijuose.

***
Lietuvos Finansų ministerija iš-

siuntė Europos Komisijai (EK) papil-
domą informaciją, kurios buvo pra-
šyta atsižvelgiant į Valstybės kontro-
lės išvadas. Remdamasi šiomis išva-
domis, EK yra laikinai nukėlusi Lie-
tuvos pateikto ES fondų lėšomis fi-
nansuojamų projektų mokėjimo pra-
šymo terminą. Dauguma Valstybės
kontrolės įvardintų neatitikimų bu-
vo siejama su projektų vykdytojų at-
liekamais viešaisiais pirkimais. Ti-
kimasi, kad EK neužtruks vertinda-
ma Lietuvos institucijų darbus tai-
sant klaidas ir atnaujins mokėjimo
prašymo nagrinėjimą. 

***
Pernai Lietuvos bendroji skola

užsieniui padidėjo 2,6 mlrd. litų ir
buvo 85,7 mlrd. litų. Padidėję užsie-
nio prekybos ir pajamų balansų defi-
citai ir sumažėjęs einamųjų perve-
dimų balanso perviršis lėmė, kad
2011 m. ketvirtą ketvirtį buvo 1,1
mlrd. litų dydžio Lietuvos mokėjimų
balanso einamosios sąskaitos defici-
tas (ESD). Ketvirto ketvirčio ESD bu-

vo gerokai didesnis už suminį I–III
ketvirčių deficitą. Dėl mažėjančio už-
sienio turto, didėjant finansiniams
įsipareigojimams užsieniui, didėjo ir
nominalusis skolos užsieniui dydis –
grynoji skola užsieniui 2011 m. pa-
baigoje sudarė 38,2 mlrd. litų, arba 36
procentus BVP (2010 m. pabaigoje –
37,4 mlrd. Lt, arba 39,4 proc. BVP).

***

Š. m. rugsėjo 12–14 d. Vilniuje
vyks pirmoji Lietuvoje ir didžiausia
Baltijos šalyse tarptautinė gyvybės
mokslų konferencija „Life Sciences
Baltics 2012”. Konferencijoje planuo-
jama sulaukti 400 dalyvių iš viso pa-
saulio, joje žymūs mokslo ir verslo at-
stovai ieškos bendradarbiavimo gali-
mybių, dalinsis idėjomis, artimiau
susipažins su Baltijos šalių pagrindi-
niais pasiekimais bei galimybėmis
gyvybės mokslų srityje. Konferenci-
jos metu ekskursijos į Lietuvos įmo-
nes bei tyrimo centrus, o Vilniaus
universitetas organizuos tarptautinę
gyvybės mokslų studentų konferen-
ciją „The Coins”, kurioje dalyvaus
iki 200 dalyvių iš Lietuvos ir
užsienio. Daugiau informacijos apie
renginį www.lsb2012.com

***
Gegužės pradžioje Omane vyks

22-oji telekomunikacijų ir technolo-
gijų paroda „Comex Oman”, kurioje
ir Lietuvos įmonės pristatys savo
produktus bei paslaugas. Sąjungos
„INFOBALT” ir Užsienio reikalų mi-
nisterijos kvietimu Lietuvoje svečia-
vosi Lietuvos garbės konsulas Oma-
no Sultonate ir investicinės bendro-
vės „Cyclone LLC” atstovai, kurie su-
sipažino su lietuvių siūlomomis pre-
kėmis ir paslaugomis.

***

Lietuvoje nuo šiol aplinkos tarša
ir gamtai daroma žala turėtų suma-
žėti, nes mūsų šalyje pradedami su-
pirkinėti panaudoti galvaniniai ele-
mentai (nešiojamosios baterijos). Jų
supirkimas pradedamas 30-yje supir-
kimo vietų visoje Lietuvoje. Už 1 kg
panaudotų nešiojamųjų baterijų bus
mokama po 2 litus. Tokiomis prie-
monėmis siekiama žmones įpratinti
nemesti naudotų galvaninių elemen-
tų į bendras šiukšliadėžes.
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Šių metų vasario 19 d. Lemont,
IL, vyko metinis Pasaulio lietu-
vių centro (PLC) narių susirin-

kimas. Jame PLC nariams ir visuo-
menei buvo pristatyti 2011 metų PLC
veiklos rezultatai, išrinkti 7 nauji
Tarybos nariai (kiekvienais metais
yra renkami 7 nauji Tarybos nariai 2
metų kadencijai). PLC Tarybos na-
riai Gintaras Aukštuolis, Danguolė
Bielskienė, Ričardas Chiapetta,
Audrius Polikaitis, Audrius Rušėnas,
Regina Saulienė ir Vytas Saulis su-
tiko ir toliau dirbti Taryboje, jie buvo
išrinkti dar vienai 2 metų kadencijai.
PLC kontrolės komisijos nariais bu-
vo išrinkti Vytenis Kirvelaitis, Gytis
Petkus ir Marius Polikaitis. Tarybos
pirmininkas Jurgis Riškus ir Tary-
bos nariai perskaitė pranešimus apie
2011 metais PLC vykusius renginius,
pastato priežiūros ir remonto dar-
bus, PLC ruošiamą kapitalinių/in-
vesticinių projektų lėšų rinkimo pro-
gramą 5 metams, taip pat buvo pris-
tatyta finansinė ataskaita. Advoka-
tas Rimas Domanskis pristatė PLC
nekilnojamojo turto mokesčių ape-
liacijos padėtį.  

Centrą išlaikyti reikia 
visiems kartu

PLC šeimininkai džiaugiasi, kad
Centro paslaugomis besinaudojan-
čios organizacijos vis geriau supran-
ta, jog Centrą išlaikyti reikia visiems
kartu, ir prisideda prie Centro rėmi-
mo. Maironio lituanistinė mokykla
sutiko mokėti daugiau už klasių nau-
dojimą ir žada svariai prisidėti, įren-
giant priešgaisrinę sistemą. Tai yra
labai svarbus projektas, kurį įvyk-
džius vaikai Centre būtų saugesni.
Šis projektas jau pradėtas ir turėtų
būti įvykdytas per 2–3 metų. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misija bei
Montessori mokykla ,,Žiburėlis” pri-
sidėjo keičiant koridorių ir klasių
grindis, skautai organizuoja įvairius
PLC lėšų telkimo renginius. Prie
Centro išlaikymo kasmet prisideda
Lietuvių Fondas, Moterų renginių
komitetas, vadovaujamas Alės Kara-
liū nienės, ,,Bingo” popietės dalyviai,
vadovaujami Ramūno Vanagūno ir
Jono Valaičio. 

Bažnyčia, lietuviškos mokyklos,
muzie jus, skautai, sportininkai

(krepšininkai, tinklininkai, stalo
tenisininkai, futbolininkai), tautinių
šokių grupės, įvairūs chorai, vaikų
pramoginių šokių ir dainavimo stu-
dijos ir dar daugelis kitų ne pelno
siekiančių organizacijų – šį po Cent-
ro stogu įsikūrusiųjų sąrašą būtų ga-
lima tęsti ir tęsti. Net neverta abejoti,
ar jiems visiems rūpi Centro likimas
– jų pastangomis ir išlaikomas šis

svarbus lietuvybės židinys. Tad nie-
ko nuostabaus, jog visus metus Cent-
ras neužsidaro nė vienai dienai ir
dirba nuo 7 val. ryto iki 11 val. va-
karo.

2011 metai nebuvo patys 
blogiausi

PLC Tarybos pirmininko J. Riš-
kaus nuomone, 2011 metai Centrui
buvo gana sėkmingi. Per praėjusius
metus, palyginti su 2010 metais, paja-
mas pavyko padidinti 250,000 JAV
dol., arba 32 proc., o lyginant su
biudžetu – 33 proc. Centro banketinės
ir sporto salės buvo naudojamos
kiekvieną savaitgalį. 

Centras išsilaiko iš keturių paja-
mų šaltinių: kasdieninių patalpų
naudotojų (Centre įsikūrusios orga-
nizacijos), banketinių ir sporto salių
nuomos, lėšų telkimo (Centro orga-
nizuojami renginiai, Moterų rengi-
nių komiteto renginiai, ,,Bingo” po-
pietės) ir aukų. 2011 metais visos šios
pajamos, lyginant su 2010 metais,
padidėjo, o kitos (kasdieninių patal-

pų naudotojų ir salių nuomos) buvo
didžiausios per visą PLC gyvavimo
istoriją. PLC Taryba prašo visų Cent-
ro patalpomis besinaudojančių orga-
nizacijų susimokėti tik patalpų nau-
dojimo išlaidas, tai yra už elektrą,
šildymą ir kitas paslaugas. Stengia-
masi kuo geriau išreklamuoti ban-
ketines bei sporto sales ir už jų nuo-
mą gauti kuo daugiau pajamų, kad

visos ne pelno siekiančios organiza-
cijos, įsikūrusios Centre, mokėtų kuo
mažesnį patalpų naudojimo mo-
kestį.

Praėjusiais metais, kada dauge-
lis išgyveno finansiškai nelengvą
laikotarpį, didžiulė paspirtis Centrui
buvo Tarybos pirmininko J. Riškaus
šeimos 150,000 JAV dol. auka. Centro
vadovai sako, kad šios aukos gavimas
buvo vienas esminių posūkių Centro
gyvavime 2011 metais, nes parama
atėjo Centrui finansiškai gana sun-
kiu metu, kai reikėjo sumokėti paki-
lusius nekilnojamojo turto mokes-
čius, tai yra 60,000 JAV dol. daugiau,
negu buvo mokama anksčiau. Cent-
ras valstybei per metus iš viso sumo-
ka įvairių mokesčių daugiau negu
100,000.00 JAV dol., todėl ši parama
leido PLC smarkiai pažengti į priekį.
Taryba atsidėkodama nutarė Jauni-
mo rūmus pavadinti a. a. Ritos Riš-
kienės, vienos iš Centro įkūrėjų, bu-
vusios Centro administratorės ir il-
gametės Centro pagalbininkės, var-
du. Prie Centro išlaikymo savo auko-
mis prisidėjo ir daugiau žmonių – jų
sąrašas tikrai ilgas. Centro vadovai
dėkingi jiems ir džiaugiasi, kad žmo-
nės supranta šio lietuvybės židinio rei-
kalingumą ir remia jį pagal išgales.

PLC Tarybos ir Valdybos nariai
yra savanoriai, aukojantys savo laiką
Centro labui. Be abejo, didžiausia rū-
pesčių našta gula ant PLC direkto-
riaus A. Žilio, Tarybos pirmininko J.
Riškaus ir Valdybos pirmininko Li-
no Gylio pečių. Centro finansais rū-
pinasi iždininkas Vytas Saulis, kiti
Tarybos nariai dirba šešiuose komi-
tetuose: pastato priežiūros; Centro
naudotojų; Centro narių, salių nuo-
mos ir vadybos; aukų rinkimo; ren-
ginių ruošimo; finansų. Visi Tarybos
nariai prisideda ir dirba tose srityse,
kurias geriausiai išmano ir turi
patirties. Pavyzdžiui, Lina Smilgienė
jau antri metai sėkmingai organizuo-
ja Centro metinį pokylį, Centrui at-
nešantį nemažą dalį reikalingų paja-
mų. PLC vadovai kviečia visus, kurie

turi laiko ir noro, prisijungti prie
Centro veiklos, taip padedant išlai-
kyti lietuvybę išeivijoje.

PLC tebėra ne pelno 
siekianti organizacija

Per visus PLC veiklos metus vie-
nas didžiausių jo pagalbininkų yra
vienas iš Centro pradininkų, admi-
nistratorių ir savanorių advokatas R.
Domanskis, Centro reikalams ski-
riantis daugybę savo laiko ir pajamų.
Jis yra pagrindinis Centro pagalbi-
ninkas, sprendžiant padidintą nekil-
nojamojo turto mokesčių klausimą.
PLC direktorius A. Žilys sakė, kad iš
kažkur pasklidusios kalbos, jog Cent-
ras prarado ne pelno siekiančios or-
ganizacijos statusą ir todėl buvo pa-
kelti nekilnojamojo turto mokesčiai,
yra visiškai neteisingos. Pasak A.
Žilio, Centras niekada nebuvo prara-
dęs to statuso. 

Kaip sakė advokatas R. Domans-
kis, praėjusių metų vasario 9 d. jų
pasamdyta advokatų bendrovė susi-
tiko su Illinois Depar tment of  Reve-
nue, norėdama peržiūrėti, ar būtų ga-
lima sumažinti pakeltus nekilnoja-
mojo turto mokesčius Centrui. Buvo
pasiektas susitarimas, kuris turi būti
patvirtintas Departamento vadovų.
Jeigu dėl kažkokių priežasčių šis
susitarimas nebūtų patvirtintas, by-
los nagrinėjimas bus tęsiamas šių
metų balandžio 2 dieną. Šio susitari-
mo metu buvo aptarta galimybė su-
teikti Ritos Riškienės sporto salei tą
pačią nekilnojamojo turto mokesčių
lengvatą (76 proc. PLC vertės buvo at-
leista nuo nekilnojamo turto mokes-
čių ir 24 proc. apmokestinta), kurią
Centras turėjo ir tebeturi iki šiol. Jei-
gu šis susitarimas būtų pa tvirtintas,
Centras turėtų mokėti daugiau, negu
mokėjo prieš 3 metus, kadangi pas-
tačius Ritos Riškienės sporto salę pa-
kilo viso Centro pastato vertė. Bet tai
būtų ženkliai mažesnė suma nei ta,
kurią Centras mokėjo paskutinius 2
metų ir šių metų pradžioje. Jeigu šis
susitarimas būtų patvirtintas, tada
Centras prašytų grąžinti dalį sumo-
kėtų mokesčių už dvejus paskutinius
metus ir už pirmą šių metų mokė-
jimą. Kol kas šis susitarimas nėra ga-
lutinis ir Centro vadovai negali nie-
ko daryti, kol jis nebus galutinai pa-
tvirtintas.

Nesibaigiantys remonto 
darbai

Dažniau užsukantys į PLC paste-
bi, kad jo patalpos yra nuolat remon-
tuojamos ir atnaujinamos. Pasak A.
Žilio, žmonių, kurie anksčiau prižiū-
rėjo ir rūpinosi Centro pastatais, są-
rašas būtų tikrai ilgas, jame – Rimo
Griškelio, Kęstučio Ječiaus, Igno
Navicko, Gintaro Lietuvninko ir kitų
pavardės. ,,Be visų šių žmonių pagal-
bos šiandien neturėtume tokio dide-
lio ir jaukaus Centro, kurio mums
pavydi daugelio kitų tautybių žmo-
nės, gyvenantys Čikagos apylinkė-
se”, – sakė PLC direktorius. Iš da-
bartinės Tarybos narių pastato prie-
žiūra daugiausiai rūpinasi Dainius
Petronis, Gintaras Aukštuolis, Aud-
rius Rušėnas, Sigitas Vaznelis ir val-
dybos nariai Egidijus Želvys ir Al-
berto Glavinskas. PLC kiemelio prie-
žiūra – dr. Romo Povilaičio rūpestis.

Nukelta į 13 psl.Kalba Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis.                           PLC nuotr.

Mintimis apie PLC metinį narių susirinkimą dalinosi Centro direktorius Artūras Žilys ir Tarybos pir mininkas Jurgis Riškus

Lietuvybės centro išlaikymas – visų mūsų rūpestis
LORETA TIMUKIENĖ

PLC Tarybos pirmininkas J. Riškus (d.), (iš k.) PLC direktorius A. Žilys, Tarybos nariai A.
Polikaitis ir G. Aukštuolis.  
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VALDAS ADAMKUS

Nr. 14

Tačiau ar išdidžiai sakydami,
kad esame Europos Sąjungoje bei
NATO, galime teigti, jog Lietuvoje jau
įsitvirtino ir euro pinės vertybės?
Lietuvoje vis dar trūks ta Europos. Jos
nepakanka visuomenės sąmonėje,
kasdienėje žmo nių veikloje. Jos sty-
gius skau džiai juntamas socialinia-
me ir politiniame gyvenime. Tai ir
lėmė, kad Lietuva buvo panardinta į
vidinę nesantaiką, kuri pristabdė jos
žingsnius tarptautinėje arenoje.

Dabar atėjo laikas atkurti mūsų
šalies tarptautinį autoritetą. Todėl
sieksiu, kad Lietuva vaidintų didesnį
vaidmenį regione, Europoje ir pasau -
lyje. Turime aiškiau suvokti savo
geopolitinę būtį, savo amžinuosius
interesus. Dabar savo užsienio poli-
tiką kuriame jau ne dešimčiai metų.
Kuriame dešimtmečiams. Pirmiau sia
Lietuva, kad ir keisdamasi, turi išlik -
ti savimi. Todėl reikia pelnyti partne-
rių pagarbą ir pripažinimą, jie turi
gerbti mūsų vertybes, paisyti mūsų
interesų.

(...) Šie Lietuvos interesai – ir
Europos Sąjungos bei NATO intere-
sai. Bet svarbiausia, kad tai – Lie -
tuvos žmonių interesai. Šiuolaikinis
pasau lis, kad ir draskomas priešta-
ravimų bei konfliktų, yra vientisas ir
nedalomas.

Inauguracijos diena: 2004 me -
tų liepos 12-oji, pirmadienis, Vil -
nius. Mūsų maldos išklausytos: ry-
tas išau šo saulėtas, dangus visiškai
gied ras. Be 10 minučių vienuoliktą
atvykstame į Seimą, praeiname pro
garbės sargybą ir pasineriame į pa-
kilios, šventinės nuotaikos atmos-
ferą. Ly giai vienuoliktą įžengiame į
Seimo posėdžių salę. Nematyti nė
vienos lais  vos vietos – retai pasitai-
ko, kad parlamentarai taip gausiai
susirinktų.

Atrodė, viskas vyksta tiksliai pa -
gal protokolą. Tačiau skaitydamas
priesaikos tekstą, užuot pasakęs, kad
saugosiu Lietuvos žemių vientisumą,
staiga ištariu: „Saugosiu Lietuvos
žmo nių vientisumą.” Iškart susi-
grie biau apsirikęs, bet žaibiškai ap-
sisprendžiau nepertraukti skaitymo

ir nepasitaisyti. Tęsiau toliau, nors
nerimavau, kad šį apsirikimą gali
būti mėginama išpūsti, net kalbėti,
kad priesaika negalioja. Konstitu-
cinio Teismo pirmininkas manęs
nestabdė, vadinasi, neįvertino mano
liežuvio susipynimo kaip taisytinos
klaidos. Man prisiekus, jis pakvietė
pasira šyti išspausdintą priesaikos
tekstą ir pasirašė pats. Tai dokumen-
tas. Tei si n e prasme galioja tai, ką
pasirašiau.

Toliau visa programa vyko
sklan   džiai kaip iš pypkės. Apie cere-
moniją visi atsiliepia vienodai, gra -
žu, skoninga, įspūdinga, spalvinga.

Manau, kuriame prezidento
inau  guracijos tradicijas. Pirmiausia
prie Seimo dalyvavome iškeliant vė -
liavas, apėjome išsirikiavusius ka-
rius. Iš ten nuvažiavome prie kara-
liaus Mindaugo paminklo, kur buvo
iš ri kiuotos Lietuvos miestų ir mies-
telių vėliavos. Padėję gėlių, nuvyko-
me į pa maldas Arkikatedroje. Joms
pasibaigus, pėsti pasukome į Dau-

kanto aikš tę. Visu keliu mus sveiki-
no labai pa kiliai nusiteikę žmonės.
Vakare prie Arkikatedros buvo su-
rengtas koncertas. Džiaugiuosi, kad,
užuot surengę pokylį kviestiniams
svečiams, nusprendėme žmones pa-
kviesti drauge paklausyti muzi-
kos.

Vakare pakvietėme vakarienės į
„Stiklių” restoraną tik artimiausių
bi čiulių ir rinkimų štabo narių bū -
relį – viso labo 29 asmenis.

Šventės baigėsi. Prasideda dar-
bas.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Antrąją kadenciją pradėjau ki -
taip nei pirmąją – nusprendėme ne -
rengti inauguracijos pokylio politi-
kos, visuomenės, kultūros atstovams.
Tai buvo neįprasta. Pirmasis atkur-
tos ne priklausomos Lietuvos preziden-
tas Algirdas Brazauskas taip pat
kvie tė svečius į inauguracijos pokylį,
ką jau kalbėti apie itin prabangią Ro -
lando Pakso surengtą puotą. 

Bus daugiau.

Inauguracijos dienos akimirka Seime.

Atkelta iš 12 psl.
2011 metais pastato remonto dar-

bų buvo atlikta daugiau nei už
100,000.00 JAV dol. Pagrindiniai pro-
jektai, kurie buvo atlikti, – Maironio
mokyklos klasėse pradėta įrengti
nauja priešgaisrinė sistema, pakeis-
tos pagrindinio koridoriaus ir baž-
nyčios prieangio, taip pat ,,Žibu-
rėlio” klasės ir valgyklos, esančios
žemutiniame aukšte, grindys. Pa-
keista šildymo sistemos valdymo sis-
tema, sutvarkytas kaitintuvas, vaikų
žaidimo aikštelės langai pakeisti
stikliniais blokeliais, perdažyti vaka-
rinio sparno ir vakarinio įėjimo kori-
doriai, atlikta daugybė kitų remonto
darbų. Centro pastatas yra daugiau
kaip 50 metų senumo, todėl jo prie-
žiūros darbų – gausybė. 

Naujų sumanymų 
netrūksta

Vienas naujausių PLC projektų,
kurio pagrindinis sumanytojas yra
Tarybos narys Fred Hock, – suorga-
nizuoti lėšų telkimo vajų, kurio tik-
slas – per 5–10 metų surinkti 3 mili-

jonus JAV dol. Tokia suma reikalin-
ga, norint įvykdyti visus būtiniau-
sius projektus, užtikrinsiančius
Centro gyvavimą artimiausius 50
metų.  

Dar vienas projektas, kuris turė-
tų pagyvinti Centrą ir leis jo lankyto-
jams susipažinti su Lietuvos istorija
– Lietuvos tūkstantmečio parodos
iškabinimas vakariniame pastato
sparne. Prie šio sumanymo įgyven-
dinimo prisidėjo Rimantas Dirvonis,
finansinę paramą suteikė Vydūno
fondas. Ši paroda yra anglų kalba,
tad žmonės, kurie nešneka lietu-
viškai, bet domisi Lietuvos istorija ir
kultūra, turės galimybę susipažinti
su ja, užsukę į Centrą.

PLC vadovai džiaugiasi ir nese-
niai ,,Rotary” klubo pastangomis ati-
daryta biblioteka, kuri laukia lietu-
viškų knygų skaitytojų. Šis ir kiti
gražūs sumanymai rodo, kad jau 24
metus skaičiuojantis Centras yra
gyvybingas ir reikalingas, o veiklios
ir sumanios jo vadovybės bei gau-
saus padėjėjų būrio pastangos iš-
laikyti šį lietuvybės centrą duoda
matomus vaisius.

Lietuvybės centro išlaikymas...
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Gimnazijoje ,,gėriau” skirtingus akcentus, mentalitetus, gyvenimo būdą

Beveik 36 metus Vasario 16-osios
gimnazijoje išdirbusi mokytoja Bro -
nė Lipšienė su šia mo kyk la atsisvei-
kino šių metų vasario 29 d. Ta proga
pakalbinau savo kolegę ir draugę ir
pa prašiau jos pasidalinti su skaityto-
jais savo prisiminimais ir įspūdžiais. 

– Esi gimusi, augusi ir moks-
lus baigusi Lietuvoje. Tad kaip at-
sira dai Vokietijoje, kokie keliai ta-
ve at vedė į Vasario 16-osios gimna-
ziją?

– Į Vokietiją aš atitekėjau. Mano
vyras Arminas buvo puikus lietuvis
ir visada tikėjo, kad Lietuva vėl taps
nepriklausoma. Praėjus vos keletui
mė nesių, du Vasario 16-osios gimna-
zijos kuratorijos nariai Andrius Šmi -
tas ir evangelikų kunigas Jazeps Ur -
dzė pakvietė dirbti gimnazijoje, nes
algas jie tegalėjo mokėti triskart ma -
žesnes negu vokiečių mokyklose,
todėl buvo sunku rasti mokytojų.

– Vasario 16-osios gimnazijoje
daugiausia mokei lietuvių kal bos
ir literatūros. Ką tau dar te ko
dėstyti?

– Yra tekę dėstyti Lietuvos istori-
ją, žemesniųjų klasių vaikus mokiau
biologijos, kurį laiką devintokus mo -
kiau rusų kalbos ir literatūros. Ypa -
tin gai prisirišau prie pietų amerikie -
čių, kuriuos mokiau lietuvių kalbos.
Beveik visi į Vasario 16-osios gimna-
ziją atvykdavo nemokėdami lietuvių
kalbos. Su jais į ispanų kalbą išvertė -
me keletą lietuviškų dainų, Kazio Sa -
jos „Pasaką apie du karalius” ir Da -
lios Grinkevičiūtės prisiminimus
„Lie tuviai prie Laptevų jūros”. Pietų
amerikiečius laisvalaikiu mokiau
austi juostas, supažindinau juos ir su
Lietuvos geografija.

– 1984 m. kilęs pilies gaisras
su naikino gimnazijos biblioteką.
Kaip jos vedėjai, tau teko rūpestis
su kurti naują biblioteką. Kaip se -
kėsi, kas padėjo?

– Tai buvo tikrai rimtas iššūkis.
Biblioteką reikėjo atkurti greitai,
nes nebuvo, iš ko mokytis. Aprūku-
sių ir apdegusių knygų likučius –
visa til po į maždaug dvi lentynas –
pirmiau reikėjo išdžiovinti nuo gais-
rininkų van dens. Paskui ėmiau rašy-
ti gailius straipsnius į išeivijos laik-
raščius. Ir ėmė plaukti knygos iš viso

pasaulio lietuvių. Kaip lobių ieškoto-
ja, visa vir pėdama, atidarydavau
siuntinius su knygomis ir džiaugda-
masi rašiau padėkos laiškus dos-
niems aukotojams. Dar šiandien aky-
se stovi medi nė skrynia, kuri pas
mus mėnesius lai vu plaukė iš Aust-
ralijos. Atida riau ir vos galėjau pati-
kėti savo akimis – ji bu vo pilna rink-
tinės literatūros, pil na rečiausių ir
skaitomiausių knygų. 

– Gaisras buvo didelis smūgis.
Ar buvo ir kitų įvykių, kuriuos
bu vo sunku išgyventi?

– Smūgių buvo daugiau. Perėjus
iš Baden Wuertembergo į Hesseno že -
mę, šios žemės Švietimo ministerija
pa noro, kad mūsų mokiniai egzami-
nus laikytų eksternu vokiečių gim-
na zijoje – svetur, pas niekad nematy-
tus egzaminuotojus, be savų mokyto-
jų pa drąsinančio žvilgsnio. Kitą labai
stiprų smūgį – visiems iki vieno apte-
mo akys – patyrėme, kai vokiečių val -
džia pareiškė nutraukianti gimnazi-
jos finansavimą. Tuos smūgius su -
švelnino direktoriaus Andriaus Šmi -
to išmintingi sprendimai, pasitikėji-
mas savo politinių draugų pagalba ir
jų patarimais. 

– Šalia pamokų, 19 metų va do-
vavai gimnazijos dainų ir gies mių
būreliui. Kurie mokiniai (iš kur
atvykę) mėgdavo dainuoti? Ar daž -
nai tekdavo pasirodyti? O gal bu -
vote pakviesti padainuoti ir už
Vokietijos ribų?

– Atsimenu, patys mokiniai pa -
skambino į duris ir pasisakė norį
 dainuoti. Paskui kasmet ėmė vis la-
biau įsijausti: išmoko patys priderin-
ti antrą ir trečią balsus, dainų vis
dau gėjo, balsai stiprėjo ir vis gražiau
derėjo tarpusavy. Vienu metu pasi-
darėme ir baž nyčios choras. Ėmė
mus kviesti tai laidotuvėse pagiedoti,
tai į gimtadienius, vestuves, visokias
šventes, priėmimus. Išdidūs nebu-

vome, tad ir važinėjome visur. Ypa-
tingose aukštybėse pasijuto me, kai,
padainavus Lie tuvos atstovybėje Že-
nevoje, šveicarai ėmė klausinėti, ar
mes nekeliaujame po Šveicariją ir ar
turime savo grupės atvirukų. Ilgą lai-
ką vaikščiojome už rietę nosis. Puiki
kelionė buvo ir į Ita liją su gimnazijos
šokėjais, ten koncer tavome keliuose
miestuose, buvo me mylimi, globoja-
mi, vaišinami. 

Visus tuos metus jutau širdyje
ne paprastą džiaugsmą, regėdama,
kaip lietuviška daina sujungia jauni -

Bronė Lipšienė dainuoja su Vasa rio 16-osios gimnazijos mokiniais Lie tuvos Nepriklau-
somybės šventės minėjime, 2012 m. vasario 25 d.

MARYTĖ DAMBRIŪNAITĖ-
ŠMITIENĖ

mą iš Vokietijos, JAV, Kanados, Ar -
gentinos, Venesuelos, Kolumbijos,
Aust ralijos, Lenkijos, Urugvajaus,
Bra zilijos ir kitų kraštų. Vėliau, ke -
lių kartų dainininkams susitikus ko -
kiame kongrese ar kitur, tos dainos
vėl suskambėdavo iš naujo.

– 15 metų organizavai gimna-
zijos Kalėdų eglutę, daug kartų
ren gei Vasario 16-osios, Kovo 11-
osios šventes, Birželio trėmimų
minėji mus, poezijos ir rašinių
konkursus, susitikimus su lietu-
viais rašyto jais. Kurie iš jų tau bu-
vo ypatingi?

– Kalėdų eglutė gimnazijoje vi -
suo met buvo ypatinga šventė, nes-
varbu, kas ją organizuodavo. Nebebu-
vo me mokiniai ar mokytojai – visi
jau tė mės esą viena draugiška šeima.
Kai mokinių skaičius išaugo iki be-
veik 200, šeimyniškumo jausmas ėmė
blėsti.  Kasmet paminėdavome Birže -
lio trėmimus. Tą dieną leisdavau vai-
kams prie kryžiaus paminėti taip,
kaip jie pa tys nori, dėl to ta valandėlė
būdavo labai nuoširdi. Taip pat ves-
davau su sitikimų su rašytojais pro-
gramą, ma žai prisidėdama patari-
mais. Ir žiū rėkit, susitikimai praei-
davo nuosta biai: rašytojas gėrėdavosi
mūsų mo kiniais ir juos be perstojo
girdavo, o mokiniai pusę metų kalbė-
davo, koks puikus žmogus tas ar tas
rašytojas, kaip maloniai jis su jais
bendravęs.

– Kaip kilo mintis pradėti
rengti keliones į Lietuvą? Kokias
grupes vežei?

– Statant baraką po gaisro, tal -
kininkavo Suvalkų trikampio lietu-
viai. Susidraugavome ir subrandino-
me mintį, kad reikėtų mūsų moki-
niams parodyti jų kraštą. Kitą vasarą
su gim nazistais iš įvairių žemynų ir
valstybių traukėme į Punską. Nuos-
tabi tai buvo kelionė: svetingi lietu-
viai, gra ži gamta, vėlų vakarą po
šokių romantiškas palydėjimas raso-
tomis pievomis į ūkį, kur laukia lova,
kur kve pia šviežiu pienu ir darželio
gė lėmis. Visi pasijutome esą giliau-
sioje Lie tuvoje.

Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, prasidėjo kitokios išvykos. At-
va žiuo ja kas nors iš Lietuvos, rodau
Hei delbergą, Wormsą, vežu palei ro -
mantiškąjį Reiną. Vokiečius vežioju
po Vilnių, Aukštaitiją, Žemaitiją,
Kur šių Neringą. Rodau įžymybes sa -
vosios gimnazijos mokytojams, mo-
ki niams, jų tėveliams ir kitų mokyk-

lų mokytojams, policininkų gru-
pėms, vo kiečių katalikų bažnyčios
chorui ir t. t. Tapau beveik profesio-
nalia gide.

– Vasario 16-osios gimnazija
vei kia jau 62 metus. Tu išdirbai di -
desnę jos gyvavimo dalį. Kokią ją
radai, kaip ji keitėsi, kokia ji yra
dabar?

– Atėjau į labai kuklią gimnazi-
jukę su 54 mokiniais, su labai pasi -
šventusiais mokytojais, kurie dirbo
už menkutę algelę. Kai kurie buvo at -
vykę iš JAV ar Kanados atiduoti dalį
savęs šiai lietuvybės idėjai. Vasario
16-osios gimnazijos klasėse susitiko
įvairūs Lietuvos laikmečiai, įvairios
jos plotmės: Sibirus pra ėjęs, Vorku-
tos kalėjimą ištvėręs mokytojas dėsto
matematiką Bernar do Brazdžionio
anūkui, aš, atvykusi iš sovietinės
Lietuvos, mokau lietuvių kalbos Že-
maitės proproanūkę iš Argentinos.
Čia nuolat vienu metu ,,gė riau”
skirtingus akcentus, menta litetus,
temperamentus, gyvenimo būdą.
Keitėsi laikai, keitėsi žmonės. Gim-
nazija, kaip lakmuso popierėlis, rea-
gavo į visa, kas vyko Lietuvoje. Ir pa -
ti gimnazija keitėsi. Ilgametis jos va-
dovas a.a. Andrius Šmitas labai daug
padarė, kad gimnazija taptų ži noma
ir gerbiama ne tik tarp lietuvių, bet
ir vokiečių. Pasikeitė gimna zija ir iš
išorės: pilis po gaisro atstatyta nau-
jai, pastatytas berniukų bendrabutis,
mokyklos priestatas. 

– Tau teko dirbti su 4 direkto-
riais, teko turėti daug kolegų, dės -
tyti šimtams mokinių. Kokie prisi-
minimai išliko, kuriuos bandysi
pa mirš ti?

– Nebandysiu nieko pamiršti.
Senstant atmintis šiaip ar taip –
aukso verta. Mokytojo idealo pavyz-
džių čia turėjau nemažai, negaliu
visų sumi nėti. Paminėsiu tik a.a. mo-
kytoją Stau fenberger. Ji su tokiu ape-
titu dės ty davo vokiečių kalbą prade-
dan tiesiems, kad mokiniai ją išmok-
davo nepaprastai greitai. Ir ji labai
mylėjo mūsų gimnaziją. Per savo
vyrą perdavė paskutinį norą, kad jos
laidotuvė se dalyvautų visi mokiniai,
kad vil kėtų tautiniais drabužiais ir
kad gie dotų lietuviškai.

Jei jau prakalbau apie vadovus,
tai mums teko laimė turėti ypatingą
va dovą (greičiau brolį ir tėvą negu
va dovą) – Andrių Šmitą. Ir tai nėra
vien mano nuomonė: tiek eiliniai
žmonės, tiek Vokietijos ar Lietuvos
valdžios ats tovai, kaimyninių gim-
nazijų pedagogai, mūsų mokiniai, jų
tėvai – dau gelis ir dažnai su gilia pa-
garba mi ni jo vardą.

– Ką galvoji daryti dabar, kaip
ilsė sie si nuo kasdieninio darbo? 

– Labai norėčiau parašyti knygą
apie tuos 36 metus, tik bijau, kad aš
nekokia rašytoja. Na, bet jei paaiš-
kės, kad parašiau niekalą, tiek to, ga-
lėsiu nie kam ir nerodyti. Ir dar nerei-
kia už miršti lietuviškos patarlės: jei
nori prajuokinti poną Dievą, papa-
sakok jam apie savo planus. Gal jis
jau kvato ja. O šiaip, man malonu
suktis apie rožes, jas prižiūrėti, skie-
pyti naujas. Mylėsiu jas, kaip ir gim-
naziją, toliau. 

– Dėkoju savo kolegei ir drau -
gei, su kuria pradėjau gimnazijoje
kartu dirbti, už pokalbį. Jau da -
bar užsisakau jos būsimos knygos
pirmąjį eg zempliorių.

Bronė Lipšienė su gėlėmis.
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Prenumeruokime ir skaitykime 

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

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali juos prižiūrėti ir savo namuose. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja. Tel. 331-643-5529.

* 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.

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gami-
na maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel.630-674-
1545.

ĮVAIRūS SkELBIMAI

Mieli�kun.�dr.�Arvydo�Žygo�draugai,�
bendražygiai�ir�mokiniai!

Jau greitai bus metai, kaip amži -
nybėn išlydėjome mums visiems la -
bai brangų žmogų – kun. dr. Arvydą
Petrą Žygą. Per šiuos metus mes, ne-
didelis draugų būrelis, ne kartą kal-
bėjomės, kaip būtų galima geriau iš-
saugoti mums ir mūsų tautai bran-
gaus žmogaus atminimą. Supranta-
me, kad rei kia ne tik sutvarkyti kun.
Arvydo daik tus, ypač jo paliktą gau-
sią knygų ir įvairių raštų biblioteką,
bet ir įvyk dyti jo norą – sutvarkyti
Petra šiū nų kapinėse Kaune esantį
tėvų kapą. 

Kun. A. Žygo prašymu, A. Kmie -
liauskas jau yra sukūręs Kristaus
Gerojo ganytojo skulptūrą, kuri sto -
vės ant šio kapo, o pagal likusius pa -
ties kun. Žygo darytus tėvelių kapo
eskizus ir laiškus Balys Gudas yra
parengęs kapo sutvarkymo projektą.

Susibūrę kun. Arvydo Žygo
draugai (kun. Kęstutis Kėvalas, ses.
Daiva Kuzmickaitė, Vytautas Gluoks-
nis, Ša rūnas Blinstrubas, Tomas ir
Živilė Urbos, Virginija Paplauskienė)
ne kartą aptarinėjome, kaip būtų ga-
lima užbaigti šį kun. Arvydo nuola-
tinį rūpestį – sutvarkyti tėvų kapą.
Drau ge su įmonėmis, kurios galėtų
atlikti šiuos darbus, sudarėme išlai -
dų są matą – kapo sutvarkymas kai -
nuos 17,000 Lt. 

Brangieji, prašome paremti šį

projektą ir tokiu būdu prisidėti prie
kun. Arvydo svajonės išsipildymo –
pagerbti savo mirusių tėvelių atmi ni -
mą. Labai norime, kad, kai minėsime
kun. Arvydo Petro Žygo pirmąsias
mirties metines gegužės 7 d., šis pro-
jektas jau būtų baigtas. Tai būtų mū -
sų visų dovana jam. Tuo tikslu ati-
darėme atskirą banko sąskaitą Atei -
tininkų fonde, kurią pavadinome
„Kun. dr. Arvydo Petro Žygo atmini-
mo fondas”. Jau šią savaitę turime
įnešti pirmuosius 4,000 Lt, kad kapą
tvarkanti įmonė galėtų pradėti dar-
bus. Nuoširdžiai kviečiame prisidėti
savo auka, kurią prašome pervesti  į
šią sąskaitą: 

Pinigų pervedimui užsienyje:
Gavėjas: Paramos ir labdaros

fondas „Ateitininkų Fondas’’; Gavėjo
adresas: Daukšos g. 21, Kaunas;
Gavėjo bankas: Swedbank AB,
SWIFT kodas – HABA LT 22.

Bankas korespondentas*
Gavėjo sąskaita: LT64 7300 0101

3086 2186.
*Gavėjo banko korespondentai

užsienyje: JAV – Citybank, New York;
CITIUS33 (SWIFT kodas); 36089473
(Nostro sąsk. nr.).

Kanadoje – Toronto Dominion
Bank, Toronto; TDOMCATT;
3.60012E+11.

Kun. A. Žygo draugai
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2012 m. sausio ir vasario mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$6,290.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A�NOT-FOR-PROFIT�TAX�EXEMPT�ILLINOIS�CORPORATION,�Fed.�ID#�36-6118312

14911  127TH ST., LEMOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($160); Eidukytė, Oreta, IL ($10); Stasiukevičienė,
Aldona, FL ($335).
Barisa, Bart, CA ($335); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,450); Čelkis,
Rūta ir Eugenijus, FL ($40); Kuolas, Augis, WA ($310); Šalčiūnas, Jeronimas,
($300); Savickienė, Daiva, CA ($410); Tamulaitis, Jūratė, IL ($120); Vaičiulis,
Vytautas, FL ($1,020).
Alksninis, Algirdas, FL ($50); Banevičius, Danguolė, CT ($525); Kulbis, Ta-
das ir Sidrytė, Rūta, IL ($560); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,465).
Velo Berkovic, Nicolas,  ($260).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($4,405); Morkevičiūtė, Rasa, MA ($400).
Elia, Mary E. Spurgis, CA ($675); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita, MI ($860);
Narbutis, Leonas, ($1,050); Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($3,243); Virškus-Ru-
gys, Klara, FL ($225). 
Sakalytė - Hamm, Jurgita PA ($360).
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($1,543); Dundzila, Antanas, FL ($2,300); Gra-
žys, Jonas, IL ($290); Kaminskas, Dr. Jonas, FL ($200); Lietuvių skautų sajun-
ga, NH ($600); Mamaitis, Judita, FL ($200); Kolorado lietuvių bendruomenė,
CO ($100); Praitis, Algis, NE ($800); Šatas, Milda ir Viktoras, IL ($1,200); Šim-
kus, Arūnas, MA ($100); Šukys, Zenonas, IL ($400); Udrys, Narimantas V. ir
Janina, MI ($975); Variakojis, Jonas, IL ($100); Vitkus, Aleksas ir Dr. Dan-
guolė, IL ($4,200); Vizgirda, Vytautas, IL ($1,500); Vyžas, Vincas, NJ ($100);
XXX, IL ($100).
Razma MD, jr., Antanas G., IL ($3,160).
Cidzikaitė, Dalia, IL ($1,265).
Gilvydis, Antanas, IL ($400); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($6,200); Lapa-
tinskas, Vytautas, WA ($4,000).
Garbonkus, Vacys R. ir Laima, IL ($285); Prunskis MD, Jonas V., IL ($2,900).
Gaila, Juozas ir Birutė , MD ($600).
Urbutis, Dalia, IL ($1,925).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($4,840).
Tijūnėlis MD, Marius, MI ($2,500).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a.a. Juozas Daniliauskas (FL) (aukojo:
Čelkis, Rūta ir Eugenijus, FL; Vaičiulis, Vytautas, FL; Stasiukevičienė, Aldona, FL);
a.a. Antanas Rugys (FL) (aukojo: Virškus-Rugys, Klara, FL). 
LF įnašai padovanoti: Rimantas ir Regina Griškeliai įrašė naujais nariais: Gytį ir
Gilių Blinstrubus, Kasandrą, Aleksą, Kovą ir Taurą Rugienius (IL); Vytautas Vizgir-
da padovanojo įnašą Veronikai Geceivis (IL), Vytas ir Aldona Vaitkai 80-mečio proga
pasveikino Romą Povilaitį (IL), Dalia Urbutis įrašė naujais nariais Stropų šeimą:
Dalią, Marių, Juliją E.  bei Viktoriją J. (IL).
Nauji LF nariai: Blinstrubas, Gytis (IL); Blinstrubas, Gilius (IL); Garbonkus, Laima
ir Vacys (FL); Kolorado lietuvių bendruomenė (CO); Rugienius, Kasandra (IL);
Rugienius, Aleksa (IL); Rugienius, Kovas (IL); Rugienius, Tauras (IL); Mamaitis,
Judita (FL); Stropus, Dalia ir Marius (IL), Stroputė, Julija E. (IL);  Stroputė, Viktorija
J. (IL); Šimkus, Arūnas (MA); Variakojis, Jonas (IL); Vyžas, Vincas (NJ).
Nauja LF kandidatė: Eidukytė, Oreta (IL).

Sewing/Installing fabric
Women�and�men�can�apply.

Reliable,�must�speak�English,�have
car.�Will�train.�Full�time�$10/hr.
Palatine. 847-202-0642

A † A
JURGIS BUNDELIS
(GEORG BUNDELS)

Mirė 2012 m. kovo 17 d., Foundation Park  Care Center, To-
ledo, OH, sulaukęs 91 metų.

Gimė 1920 m. spalio 31 d. Ilse (Brinkies) ir Jakob Bundels šei-
moje, Spengių kaime, Klaipėdos krašte, Lietuvoje.

1951 m. sausio mėnesį emigravo į JAV.
1961 m. sausio 21 d. vedė Lucille Norma Kratochvil (Kasper),

kuri mirė 2004 m. rugpjūčio 13 d.
Nuliūdę liko: duktė Pamela su vyru Thomas Sobecki, gyve-

nantys Toledo, OH, anūkai Joseph, Ruthanne, Matthew, Marga-
ret Sobecki; sesuo Grete Grabazs, gyvenanti Arlington Heights,
IL, sūnėnai ir dukterėčios.

A. a. Jurgis buvo brolis jau mirusių Marie, Martin, Anna, Mi-
chel, Heinrich ir dukterėčios Ruth Grabazs.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 23 d. 1 val. p. p.
Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory
Hills, IL. Po atsisveikinimo a. a. Jurgis bus palaidotas Lietuvių
Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

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

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700
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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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

,,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.���

� Poetės Eglės Juodvalkės naujos poe-
zijos 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.

�  Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, kovo 24 d. 7 val. v. vyks
Roberto Danio po e zijos knygos „Būsiu
paukštis” pristatymas ir šios knygos  ilius-
 tratorės ir leidėjos Sigutės Ach dai lės dar-
bų paroda. Vakaro metu skambės naujau-
sios dainos, kurias pagal poeto žo  džius
sukūrė Ričardas Sokas, Paulius Jankaus-
kas, Rimas Pažemeckas. Ei les skaitys ak-
torė Julija Sakalaitė, poezijos gerbėjai. Va-
kare taip pat dalyvaus pantomi mos aktorė
Skirmutė Uleckaitė, dailininkė Si  gutė Ach,
poe to mama Ona Rūta Danienė.

� Jaunosios ,,Lietuvos vyčių” šokėjos
(va  dovė Lidija Ringienė ir choreografė Bi -
rutė Matukonienė) praturtins Marijos Peč -
kaus kaitės-Šatrijos Raganos minėjimą, ku -
ris vyks sekmadienį, kovo 25 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje (Le mont).
Bus vaišės. Kai na – 10 dol. Maloniai kvie -
čia Korp! Giedra. 

� Tradicinė seselių kazimieriečių rėmė -
jų organizuojama ,,Bingo popietė” vyks
kovo 25 d. Maria High School kavinėje
(6727 S. California, Chicago, IL). Pra -
džia – 12 val. p. p. Žaidimų pradžia – 2
val. p. p. Atvykę galėsite paskanauti lie -
tu viško kugelio, nusipirkti saldumynų.
Dau   giau informacijos galite gauti tel.
773-776-1324. 

� 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.

� ALRK Moterų sąjungos 3 kuopos pir-
masis šių metų susirinkimas vyks kovo
31 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Prašome visas nares dalyvauti ir
kviečiame moteris užsirašyti į Amerikos
lietuvių Romos katalikių moterų organi-
zaciją.

� Balandžio 1 d., sekmadienį, po 10:30
val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje,
pasmaguriavę Jaunimo centro kavinėje
Moterų klubo paruoštais priešvelykiniais
pusryčiais, 1 val. p. p. užsukite į Čiurlio-
nio galeriją, kur režisierius Arvydas Ba -
rysas pristatys filmą apie Algimantą Ke-
zį.  Popietėje režisierius papasakos apie
kuriamą filmų ciklą ,,Pasaulio lietuviai”,
parodys savo naujausią filmą. Dalyvaus
fotomenininkas A. Kezys. 

� Balandžio 1 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje (14911  127th.
St., Lemont, IL 60439) madų renginys
,,Sti liaus takeliu”. Naujos, dar niekur
ne ma tytos lietuvių menininkų rankų
darbo ko lekcijos, nuostabūs modeliai,
vaišės. Gros Kęstutis Stan čiauskas ir an -

samblis. Bilietus galite įsigyti PLC raš ti-
nėje, Jaunimo cent re, kavi nėje ,,Smil ga”,
parduotuvėje ,,Lie tuvė lė”. 

� Vyskupo Jurgio Matulaičio paskelbi-
mo palaimintuoju 25-mečio iškil mėse
vyks Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo pa -
ra pijos bažnyčioje (2700 W. Lithuanian
Plaza Court,  Chicago, IL) gegužės 27 d.
3:30 val. p. p. Mišias koncelebruos Či-
kagos ar kivys ku pas kardinolas Francis
George, OMI, vikariato vyskupas An-
drew P. Wy pych, Marijonų vienuolijos
vicegene rolas kun. Joseph Roesch, MIC,
Švč. Merge lės Marijos Gimimo bažny-
čios administratorius kun. Jau nius Kelp-
šas, tė vas To mas Miliauskas, MIC ir ki ti
ku nigai, tarnaujantys Čikagos Vidurio
Va ka rų parapijose. Mišiose giedos lietu-
vių meno ansamblis ,,Dainava”, va do -
vau ja mas Dariaus Polikaičio, dalyvau-
jant Ri čardui ir Giedrei Sokams. 

� Sim poziumas, skirtas vyskupo Jurgio
Ma tulaičio paskelbimo palaimintuoju
25-mečiui,  vyks sekmadienį, birželio 3
d., 1 val. p. p. laikraščio ,,Drau gas” re -
dakcijos patalpose. Daugiau in for maci-
jos galima gauti Švč. M. Marijos Gimi-
mo parapijos klebonijoje tel. 773-776-
4600. 

� Kasmetinis Pasaulio lietuvių centro
Gol fo turnyras vyks šeštadienį, birželio
23 d., 1:30 val. p. p. Old Oak Country
Club (14200 S. Parker Rd., Homer
Glen, IL).

� Latvių namuose (400 Hurley Ave.,
Rockville, MD 20850) kovo 24 d. nuo
12 val. p. p. iki 4:30 val. p. p. vyks Wa -
shington, DC skautų Kaziuko mugė. 

� Kovo 24 d., šeštadienį, 6 val. v. Jachtų
klube (500 Sierra Point Pkwy, Brisbane,
CA) vyks susitikimas su rašytoju, režisie riu -
mi ir dainų kūrėju Vytautu V. Lands ber giu!
Žiū rėsime Vytauto sukurtus trum pa met -
ražinius filmus, klausysimės dainuoja mo-
sios poezijos, bendrausime su meni nin ku.
Bilietas – 15 dol., veiks baras. Tel. pa sitei-
ravimui 925-899-5100 (Diana).

� 36-ajame „Cleveland International
Film festival” lietuvio režisieriaus Kristi -
jo no Vildžiūno filmas „Kai apkabinsiu
tave” bus ro domas penktadienį, kovo 30
d., 5 val. p. p. ir sekmadienį, balandžio
1 d., 7:25 val. v. Tower City Center kino
salėse „To wer  City Cinemas” (230 W.
Huron Rd., Cle veland, OH 44113). Per -
kant bilie tus, prašoma naudoti kodą
LITCON, bus suteikiama nuolaida. 

� Kristijono Donelaičio lituanistinė mo -
kyk la (Washington, DC) pradėjo moki nių
registraciją 2012–2013 m. m. Regis tra -
cija vyks iki balandžio 20 d. Į mokyklą
priimami vaikai nuo 2 metukų. Atida ro -
ma angliškai kalbančiųjų vaikų klasė
10–13 metų mokiniams. Registruotis
ga lite adresu: direk@kdlmdc.org

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas LR ambasadoje Washing-
ton, DC vyko kovo 11 d.  Pagrindinį pranešimą (pokalbio forma) skaitė laikraščio
,,Draugas” redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė, kurią kalbino Ginta Remeikytė-Gedo.
Menine programa susirinkusiuosius džiugino Kristijono Donelaičio lituanistinės
mokyklos (Washington, DC) mokiniai.                                             Antano Banio nuotr.

2012 metų  kovo 17 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyko tradicinių vely kai-
čių marginimo pamoka. Nuotraukoje iš kairės: pamokos dalyvė, menininkės Asta
Zimkus,  Rasa Ibianskienė ir Stanley Balzekas, Jr.                               Ritos Janz nuotr.

Pasirengimo, Šventosios savaitės ir Velykų tridienio 
Pamaldų tvarka 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Balandžio 1 d. – Verbų sekmadienis. 9 val. r. šv. Mišios (anglų k.); 10:30
val. r. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios (lietuvių k.); 12:15
val. p. p. – šv. Mišios (anglų k.)

Balandžio 5 d. – Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė,
Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.); Iki 10 val. v. – švč. Eu -
charistijos garbinimas – Adoracija

Balandžio 6 d. – Didysis penktadienis. 6 val. v. – Kristaus kančia, Šven-
tojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija (lietuvių k.)

Balandžio 7 d. – Didysis šeštadienis. 1 val. p. p. – Velykinių valgių/
krepšelių palaiminimas; Velyknaktis. 6 val. v. – Velykų Nakties budėjimas,
Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.)

Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto
apeigos su procesija ir šv. Mišios; 9 val. r. – šv. Mišios (anglų k.); 10:30 val. r. –
Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios  (lietuvių k.); 12:15 val. p. p. – šv.  Mišios
(anglų k.)


