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Seulas (President.lt) – Pietų Ko-
rėjos sostinėje Seule surengtame vir-
šūnių susitikime branduolinio sau-
gumo klausimais dalyvaujanti Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė su Tarptautinės ato-
minės energetikos agentūros (TATE-
NA) generaliniu direktoriumi Yuki-
ya Amano aptarė Lietuvos siekį kurti
Branduolinio saugumo kompetenci-
jos centrą ir jo bendradarbiavimo ga-
limybes su TATENA. Tikimasi, kad
kovą su branduolinių medžiagų kon-
trabanda stiprinsiantis centras atei-
tyje galėtų tapti ir regioniniu centru.

TATENA vadovas pabrėžė, kad
labai palaiko mūsų šalies siekį steigti
Branduolinio saugumo kompetenci-
jos centrą, ir oficialiai pažadėjo Lie-
tuvai teikti visokeriopą pagalbą ku-
riant ir vystant jo veiklą. Prezidentės
teigimu, tai svarbus tarptautinės
bendruomenės pasitikėjimo Lietuva
ženklas.                       Nukelta į 7 psl.

Tęsiasi popiežiaus Benedikto XVI  kelionė po Lotynų Ameriką• Tema: Rusijos įtaka
Lietuvoje – 2

• Kaip pradanginti milijardą –
3

• Nepaprastai džiugi ir seniai
laukta šventė Denver, CO – 4

• Pirma lietuvių diskotekų ve -
dėjų dvikova Čikagoje – 4

• Atlanta menininkų
linkėjimai Čikagai – 6

• Šventadienis – 8
• Europos lietuvių dvasininkų

suvažiavimas Vokietijoje – 8
• Paskutinė kadencija (15) – 9
• Atšventėme M. Šilkaičio 90

metų sukaktį – 10
• Karaliaučiaus krašto lietuvių

kalbos mokytojų asociacijos
veikla – 11

Lietuvoje kuriamam Branduolinės saugos centrui
– TATENA parama

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Pietų Korėjos sostinėje Seule vykusiame
Branduolinio saugumo viršūnių susitikime.                                               President.lt nuotr.

Lietuviai kūrėjai kviečia keliauti
,,stiliaus takeliu” – 5 psl.

Havana (BNS) – Kovo 26 d. į Kubą
atvykusio popiežiaus Benedikto XVI
apsilankymą vietos gyventojai sieja su
ekonominėmis ir politinėmis permai-
nomis šalyje. Bažnyčia savo ruožtu
tikisi tikėjimo atgimimo Kuboje, kuri
kažkada konstitucijoje buvo įteisinusi
ateizmą, o Kalėdas paskelbė eiline
darbo diena. Su trijų dienų viešnage į
Kubą atvykusį popiežių Santjago oro
uoste pasitiko prezidentas Raul Cast-
ro. R. Castro, kuris prieš ketverius me-
tus perėmė valdžią iš savo vyresniojo
brolio Fidel, iš dalies su bažnyčios pa-
rama pradėjo pertvarkas šalyje.

Dar lankydamasis Meksikoje po-
piežius kritikavo komunistinį režimą
Kuboje kaip neatitinkantį laikmečio.
Šaliai, anot jo, būtina rasti naują
visuomenės modelį. Bažnyčia, kuri už
valstybės ribų yra didžiausia ir įtakin-
giausia visuomeninė grupuotė, esą
yra pasirengusi tam padėti. 

Kuboje bažnyčia ir valstybė vėl
suartėjo dešimtajame praėjusio am-

žiaus dešimtmetyje. Kuboje prieš 14
metų lankėsi Benedikto XVI pirmta-
kas Jonas Paulius II. Tarptautinė žmo-
gaus teisių bendrija kritikavo masi-
nius disidentų ir elgetų areštus prieš
pat popiežiaus viešnagę Kuboje. Ha-
vanoje sulaikyta apie 70 opozicionie-
rių ir 100 duoneliautojų.

Tuo tarpu Meksikoje Benediktas
XVI tikinčiųjų buvo sutiktas itin entu-
ziastingai, nors kelionės pradžioje ir
buvo pasigirdę nuogąstavimų, kad ši
kelionė tebus blankus Jono Pauliaus
II, kuris Meksikoje lankėsi penkis kar-
tus, viešnagių šešėlis. Dar pačioje
kelionės pradžioje duodamas interviu
pontifikas sakė, kad į Meksiką vyksta
„padrąsinti ir mokytis”. Tad būtent
drąsinimo motyvas stipriausiai nu-
skambėjo Šv. Leono katedroje, kur
šimtams Lotynų Amerikos vyskupų
jis sakė, jog „nėra jokios priežasties
pasiduoti blogio despotizmui. Vietoje
to melskime prisikėlusio Viešpaties
parodyti savo galią”.

St. Petersburg, Atlanta ir Boston miestuose bus teikiamos konsulinės paslaugos
New York (LR gen. konsulato

New York info) – Gegužės 17–18 d. Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas New York rengia konsulinių pa-
reigūnų išvykstamąją misiją St. Pe-
tersburg, Florida, gegužės 20 dieną –
Atlanta mieste, Georgia. St. Peters-
burg aptarnavimas vyks Lietuvių
klube, kuris yra 4880 46th Avenue
North, St. Petersburg, Florida, 33714.
Atlanta mieste aptarnavimas vyks
LR garbės konsulate Atlanta, adresu:
1202 Lexham Dr., Marietta, Georgia,
30068. Paskutinį kartą konsulinė
misija Florida valstijoje buvo sureng-
ta 2011 m. kovo, o Atlanta mieste – ge-

gužės mėnesį.
2012 m. birželio 29–30 d. LR gen.

konsulatas New York rengia konsuli-
nių pareigūnų išvykstamąją misiją
Boston, Massachusetts. Aptarnavi-
mas vyks viešbučio „Marriott Copley
Place” salėje „Boylston Room” adre-
su: 110 Huntington Avenue,   Boston,
MA 02116. Liepos 1 d. Boston mieste
vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė, todėl konsulinė misija rengia-
ma siekiant sudaryti sąlygas kuo di-
desniam skaičiui lietuvių gauti kon-
sulines paslaugas.

Konsulinių misijų metu bus pri-
imami LR piliečių prašymai dėl pasų

keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo
pažymėjimų, užsienyje registruotų
civilinės būklės aktų įtraukimo į
apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios
vietos deklaravimo, konsulinės re-
gistracijos. Taip pat bus priimami
prašymai dėl Lietuvos pilietybės. Dėl
konsulinių paslaugų gavimo kviečia-
mi registruotis visi Lietuvos pilie-
čiai, nepriklausomai nuo jų gyvena-
mosios vietos. Užsiregistruoti dėl
konsulinių paslaugų ir dėl išsames-
nės informacijos galima skambinti į
Lietuvos generalinį konsulatą New
York tel. 1-212-354-7840 arba rašyti el.
paštu: ny@urm.lt  

Meksikoje Benediktas XVI tikinčiųjų buvo
sutiktas itin entuziastingai.       EPA nuotr.
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Jau�ne�pirmąkart� nutinka,� kad
informaciją�apie�būsimus�renginius,
kurią� prašoma� paskelbti� ,,Drauge”,
gauname� pavėluotai.� Gaila,� kai
renginių�organizatoriai�nepagalvo-
ja,�jog�būsimo�renginio�reklama�rei�-
kia� pasirūpinti� iš� anksto.� Dažnai
nuo�to�priklauso�ir�būsimo�renginio
sėkmė.� Ne� kartą� teko� priminti� ra-
šan�tiems� ir� skambinantiems,� jog
įdėjus�skelbimą�į�,,Draugą”,�dėl�paš�-
to� tarnybos� ,,spartumo”� laikraš�tis
skaitytojus�gali�pasiekti�tik�po�geros
savaitės�ar�dar�vėliau.�Tada�jau�būna
šaukštai�po�pietų,�kad�ir�kiek�bedū�-
sau�tume� dėl� negausiai� susirinku�-
sių�jų�į�renginį.�Tad�raginame�rengi-
nių�organizatorius�nesnausti� ir� ne-
laukti�paskutinės�dienos,�o�būsimo
renginio�skelbimais�ir�reklama�pasi-
rūpinti�iš�anksto.

Redaktorė Loreta Timukienė

2 2012�kOvO�27,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Redakcijos žodis

,,Tikrai ne”, – paprašyta
įvardyti savo vadovaujamos
teatro grupelės rėmėjus, at-
sakė Zoja Radzivilova, Vil-
niaus miesto vaikų ir jauni-
mo teatro susivienijimo ,,Ža-
lia sis žibintas” režisierė ir
vadovė. Ge rai lietuviškai kal-
banti moteris, kuri, beje, per
pastaruosius (2011 ir 2008 metais) Sei-
mo ir savivaldos rinkimus buvo Lie-
tuvos rusų są jun gos kandidatė, nes-
lėpė susierzinimo dėl prašymo pavie-
šinti iš pirmo žvilgsnio paprastus
dalykus. Radzi vilova aiškinimu, mū-
sų šalyje vei kian čios organizacijos
gaunama pa ra ma iš užsienio – nebe
,,Lietuvos reikalas”.

Tačiau pagal Asociacijų įstaty-
mą ir Viešųjų įstaigų įstatymą ati-
tinka mo statuso Lietuvos organizaci-
jos (tai gi ir ,,Žaliasis žibintas”, kuris
yra įregistruotas kaip asociacija)
visuotiniam narių susirinkimui pri-
valo pa teikti metines veiklos atas-
kaitas, kuriose, be kitų dalykų, turi
atsispindėti ir metinė finansinė at-
skaitomybė. Įs tatymuose taip pat nu-
rodoma, kad me tinės veiklos atas-
kaitos yra viešos ir kiekvieno fizinio
ar juridinio as mens reikalavimu aso-
ciacija ar vie šoji įstaiga turi sudaryti
sąlygas su jomis susipažinti. 

Tiriamosios žurnalistikos centro
,,ReBaltica” žurnalistei paminėjus
šiuos įstatymų reikalavimus Rad zi -
vilova, atrodė, dar labiau suirzo ir
pareiškė, kad dėl domėjimosi jos va -
dovaujamos organizacijos finansais
mus paskųs Maskvoje įsikūrusiam
fondui ,,Rus skij Mir”.

Radzivilova atsisakymas pa teik ti
jos vadovaujamos organizacijos fi-
nansinius duomenis atspindi dauge-
lio panašių organizacijų laikyseną.
,,ReBaltica” Lietuvoje el. paštu ir
telefonu susisiekė su daugiau kaip 20
Lietuvos nevyriausybinių rusų tau-
tinės mažumos organizacijų ir pa-
prašė galimybės su sipažinti su jų me-
tinėmis ataskaitomis. Tačiau nė vie-
nos ataskaitos ne pa vyko gauti. (...)

,,ReBalticai” tyrimo metu pa-
vyko gauti kai kurių organizacijų
vadovų patvirtinimus, kad jie iš
dalies yra re miami Vyriausybinio
Rusijos fondo ,,Rus skij Mir”. Pats
Fondas į ,,ReBal tica” raštu išdėstytus
paklausimus apie paramą Baltijos
šalyse veikian čioms organizacijoms
neatsakė. Rusi jos ambasados Lietu-
voje sekretorius Zaur Letifov taip pat
atsisakė kalbė tis apie ,,Russkij Mir”
teikia mą paramą – teigė negalintis
nurody ti jos apimčių ar gavėjų.

Kas yra ,,Russkij Mir”?

Fondas ,,Russkij Mir”, Rusijos
prezidento Vladimir Putin įsteigtas
2007 metais, yra skirtas, kaip pats nu -
rodo, propaguoti rusų kalbą kaip ru -
sų nacionalinį paveldą bei svarbų Ru -
sijos ir pasaulio kultūros aspektą ir
rem ti rusų kalbos mokymo progra-
mas užsienyje.

Vienas milijardas rublių (apie 20
mln. eurų) – tiek ,,Russkij Mir” buvo
skirta iš Rusijos valstybės biudžeto
pirmiesiems 2 veiklos metams (2007–
2008 m.). Tai ro do Rusijos auditorių,
tikrinusių darbui su tėvynainiais už-
sienyje skirtų pinigų panaudojimą,
ataskaita. Fondas teigia, kad yra
remiamas ir privačiomis lėšomis. (...)

Fondui ,,Russkij Mir” vadovauja
Viačeslav Nikonov – buvęs Rusijos
prezidento Boris Jelcin patarėjas ir
KGB veikėjas. Šiuo metu jis yra vie-

nas iš viešųjų ryšių paslaugas tei -
kian čios bendrovės ,,Politika” savi -
nin kų ir šios bendrovės vadovas.
,,Politika” interneto svetai nėje nuro-
doma, kad jo klientai – dide lės Ru-
sijos susivienijimai, bendrovė taip
pat teikė paslaugas Rusijos preziden-
to administracijai, Dūmai ir kitoms
valstybės institucijoms. Fondo pata-
riamajai tarybai va do vauja Liudmila
Verbickaja – Vals ty binio Sankt Pe-
terburg universiteto rektorė bei
Tarptautinės rusų kalbos ir litera-
tūros mokytojų asociacijos vadovė. Ji
yra laikoma gera Putin žmo nos drau-
gė. Tarybai, be kitų, priklauso arti-
mas prezidento Putin bičiulis, Rusi-
jos geležinkelių vadovas Vladimir Ja-
kunin, taip pat Rusijos už sienio rei-
kalų ministras Sergej Lavrov.

Tiek Fondo valdyba, tiek pataria -
moji taryba yra tvirtinamos Rusijos
prezidento. Fondo pinigų dalybos iš
pir mo žvilgsnio vyksta pagal vaka-
rie tiškus principus – paprastai no-
rintys gauti paramą turi rengti pa-
raišką ir dalyvauti konkurse. Tačiau
Fondo metinės ataskaitos pateikia
tik fragmentišką informaciją ir nelei-
džia su žinoti visų paramos gavėjų ir
sumų, ku rios buvo išdalintos. Iš atas-
kaitų aišku, kad per pirmuosius 4
veiklos metus fondas parėmė 800 pro-
jektų Europos šalyse, Rusijoje ir ki to -
se buvusios Sovietų Sąjungos terito -
rijose. (...)

Ką ,,Russkij Mir” finansuoja
Lietuvoje?

Peržiūrėjus Fondo viešai pateikia -
mą gautų paraiškų sąrašą, kuriame
nurodomi ir duomenys apie paraiškų
patenkinimą, dalinį patenkinimą ar
atmetimą, matyti, kad 2010–2011 m. pa-
ramą gavo bent 8 Lie tuvoje veikian-
čios organizacijos: jau minėtas ,,Ža-
liasis žibintas”, Klaipė do je veikian-
tis Tarptautinis kultūros ir meno cent-
ras, Rusų kultūros centras Vilniuje,
Visagino technologijos ir verslo pro-
fesinio mokymo centras, taip pat Vi-
sagine esantis tarptautinis poilsio
centras ,,Lupas”, Panevėžyje įsikūru-
si Tarptautinė jaunimo sąjunga, Lie-
tuvos rusų mokyklų mokytojų aso-
ciacija ir Rusų tėvynainių asocia cija.

Šiame sąraše neminimi Rusų
kalbos ir kultūros centrai universite-
tuose, nes jie finansuojami tiesiogiai
– jie nesivaržo dėl vadinamųjų ,,gran -
tų”. Tokius už Fondo pinigus įsteig-
tus ir palaikomus centrus Lietuvoje
pri ėmė 2 valstybinės aukštosios mo-
kyklos – daugiausia pedagogus ruo -
šiantis Lietuvos edukologijos univer-
sitetas ir Šiaulių universitetas. Nors
universitetai valstybiniai, jų sa va -
raniškumas leidžia jiems tokius cen-
trus priglausti iš esmės be valstybės
kontrolės. 

Lietuvos edukologijos universite -
tui, priglaudusiam vieną iš Lietuvoje
veikiančių Rusų kalbos ir kultūros
centrų, vadovaujantis Algirdas Gai -
žu tis priklauso Lietuvos liaudies par-
tijai. Šios neparlamentinės partijos
va dovė Kazimira Prunskienė praėju -
sį rudenį pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą su Rusijos Putin vadovau-

jama partija ,,Vieningoji Rusi-
ja”, partijos renginiuose nuolat
vieši svečiai iš Rusijos, pati
Prunskienė ne kartą yra pa-
reiškusi, kad geri Lietuvos san-
tykiai su Rusija yra vienas iš
jos partijos išsikeltų tikslų. (...)

Kadangi ,,Russkij Mir”
nepatei kia išsamių duomenų

apie visus pa ra mos gavėjus ir tik ke-
lios organiza cijos pačios atskleidė,
kokią paramą gavo iš šio Fondo, ,,Re-
Baltica” netu rėjo galimybės apiben-
drinti šio Fon do paramą Lietuvoje
veikiančioms tautinių mažumų orga-
nizacijoms. Su rinkti duomenys pa-
teikia tik fragmentišką vaizdą apie
paramos gavė jus Lietuvoje.

Pavyzdžiui, biudžetinė įstaiga
Visagino technologijos ir verslo pro-
fesinio mokymo centras nurodė, kad
projektui ,,Mano žvilgsnis į Čechovo
pasaulį” gavo per 10,000 eurų. Projek -
to vadovė Irina Morozova teigė, kad
tai pirmas centro projektas, kurį pa -
rėmė ,,Russkij Mir”. 2012 m. pra džio-
je prasidėjęs projektas, Moro zova tei-
gimu, sieks naudoti netra di cinius
mokymo metodus nag rinėjant rusų
klasiko Anton Čechov literatū ros
kūrinius, norint grąžinti Visagi no
technologijos ir verslo profesinio mo-
kymo centro mokinių susidomėji mą
rusų kalba ir literatūra. Projekto me-
tu bus organizuojamas konkursas,
kuriame centro mokiniai turės netra -
diciniais būdais pateikti savo Če chov
kūrinių interpretaciją. (...)

Viena veiklesnių iš pastaraisiais
metais ,,Russkij Mir” paremtų orga-
nizacijų – Tarptautinė jaunimo są -
junga. Tarp 2011 m. projektų, ku -
riems skirta Fondo parama, yra pir -
mą kartą vykęs jaunųjų rusakalbių
žurnalistų konkursas Točka.RU
(Точка. РУ), taip pat jau trejus metus
rengiamas meninio skaitymo kon -
kur sas ,,Rusų kalba” (Родная речь).
Organizacijos vadovė Inesa Če ko -
lajeva (Grigaliūnienė) nurodė, kad
gautos paramos dydžio ji negali at -
skleisti – tai esą konfidenciali infor-
ma cija. Be ,,Russkij Mir”, minėtus
pro jektus įgyvendinti esą padėjo Ru -
sijos ambasada Lietuvoje ir rėmėjai.
Paramos šiems projektams ji sakė
pra šiusi ir iš Lietuvos kultūros mi -
nis terijos, tačiau jos negavo. 

Kiek anksčiau ta pati organizaci-
ja, ,,Russkij Mir” remiama, leido laik -
raštį „Tėvynainio šauklys” (,,Вест-
ник соотечественника”). Klausiama
apie šį projektą, Čekolajeva aiškino
šį leidinį buvus kultūrinį, nors pas -
kaičius jį matyti, kad jame nemažai
vie tos skirta Rusijos propaguojamam
šios šalies, kaip vaduotojos nuo fašiz-
mo, vaidmeniui Antrojo pasaulinio
ka   ro metu pristatyti. Šis leidinys kas
mėnesį ėjo nuo 2008 m. sausio iki 2010
m. balandžio.

Parlamentaras, Seimo Nacionali -
nio saugumo ir gynybos komiteto
pir mininkas Arvydas Anušauskas
at kreipia dėmesį, kad Rusija per fon-
dus Lietuvai mestais „kultūriniais”
pinigais dažnai kliudo tautinės ma-
žumos integracijai. „Tokiose vietose
kaip tie  siogiai ‘Russkij Mir’ finan-
suojami centrai universitetuose skaid-
rumo turėtų būti daugiau, tuo labiau,
kad Fondas naudojasi mūsų demok-
rati nės valstybės suteiktomis gali-
mybė mis visuomeninei veiklai”, –
sakė A. Anu šauskas.

Sutrumpinta.

Parengė Donata Motuzaitė
Rebaltica.lv

Tema: Rusijos įTaka LieTuvoje

Rusijos parama lieka
paslaptimi 



k rutuoti”. Tos pažymos Dubauskas
nepadėjo į stalčių. Jis apie tai prane -
šė kai kurioms mūsų slaptosioms bei
specialiosioms tarnyboms. Bet atsa-
ko – jo kio, tarsi perspėjimo nė nebū-
tų. Žinoma, slaptoji pažyma – dar ne
įrodymai, jog elgiamasi bus būtent
taip, kaip joje nurodoma. Jei tokio
pobūdžio pažyma padedama į archy -
vą, tai dar nereiškia, jog rimtai į pa -
žymą nepasižiūrėję pareigūnai turi
piktų kėslų. Juk ir CŽV, remiantis
kai kurių analitikų teiginiais, turėjo
už tektinai išsamios informacijos, jog
isla mo teroristai ketina lėktuvais
pulti New York dangoraižius, tačiau
dėl informacijos gausos neatkreipė
deramo dėmesio. Tad nenuostabu,
kad ir mūsų VSD nesureikšmino žur-
nalisto iš kažkur atneštos slaptosios
pažymos. Nieko įtartino, jei ir tuome-
tinis Lietuvos banko vadovas Reinol-
dijus Šarkinas nesureikšmino gautų
perspėjimų. Rusijos bankininkas An-
tonov slaptąją pažymą pavadino kon-
kurentų ban dymu žlugdyti svarbius
susitari mus, o po to išvardino klai-
das. 

2003 m. į dienos paviršių bu vo iš-
kilęs dar vienas keistas reiški nys.
Tais metais Rusijos ,,Konvers bank”
investavo į ,,Snorą” dideles pi ni gų
sumas. Pati Rusijos žiniasklaida
,,Konversbank” ir ,,Snoras” bendra -
darbiavimą pavadino ,,labai keistu
sandoriu”. Pasak žurnalisto Dubaus -
ko, labiausiai nuostabą kėlė tai, kad
,,Snorą” įsigijo mažesnis už jį ban -
kas. ,,Konversbank” turtas tuo metu
siekė apie 310 mln. litų, o banko
,,Sno ras” – daugiau nei 1,1 mlrd. litų.
Rusijos komercinis bankas turėjo vos
7,6 mln. litų indėlių ir buvo suteikęs
132,6 mln. litų paskolų. ,,Snore” tuo
metu buvo laikoma 842 mln. litų indė -
lių, o paskolų portfelis buvo vertas
562 mln. litų. Taigi ,,Snoras” tuo me-
tu buvo didesnis net ir už ,,Konvers -
bank” bei ,,Akademchimbank” kartu
sudėjus. Tačiau ši aplinkybė nepasi-
rodė įtartina Lietuvai. Įtartina nepa-
sirodė ir vieša paslaptis, esą ,,Aka-

demchim bank” buvo tuo metu laiko-
mas kaip ,,didelė pinigų plovimo ma-
šina, kur dirbo labai odiozinės as-
menybės”, pa vyzdžiui, Ugolkov, bu-
vęs GRU bendradarbis, kurio pavar-
dė anksčiau buvo minima kalbant
apie įtartinus finansinius veiksmus
Rusijoje.

Įdomi dar viena aplinkybė. Ne-
pa mirškime, jog ,,Snoro” neįsileido
Didžioji Britanija. 2007 m. Lietu vos
Bankas palaimino ,,Snoro” keti ni -
mams užsienyje atidaryti savo pa da-
linį. Tačiau šio palaiminimo nepa lai-
mino britai – 2008 m. ,,Snoras” gavo
neigiamą atsakymą iš Londono. Bri-
tų finansinių paslaugų priežiūros
tarnyba motyvą neįsileisti ,,Snoro”
paaiškino tuo, kad jai kyla rimtų
klausimų ,,dėl finansų skaidrumo”.
Koks čia tuometinio Lietuvos ban ko
vadovo Šarkino vaidmuo? Du baus-
kas pastebi, esą ,,Snoro”, kaip ir visų
kitų bankų, padėtis ėmė blogėti 2008
m. antroje pusėje, prasidėjus tarptau-
tinei ekonominei krizei. Jai silp-
stant, Lietuvos banke būta kalbų apie
tai, kad privalu priversti ,,Sno rą”
pertvarkyti savo veiklą pagal Lietu-
vos reikalavimus. Tačiau tada, anot
knygos autoriaus, ,,nugalėjo ne norin-
tieji kelti triukšmo, tarp kurių buvo
ir tuometinis valdybos pirmi nin kas
Šarkinas”.

Dubauskas pripažįsta, jog ,,ra -
my bės troškimas krizės įkarštyje –
puikiai suprantamas”. Pradėję kriti -
kuoti vieną banką finansų prižiūrė-
tojai galėjo sukelti nereikalingos pa-
ni kos visose finansinėse srityse ir su-
griauti dar bent keletą silpniau ant
kojų bestovinčių bankų. Tačiau visas
bėdas versti ant tuometinio Lietuvos
banko vadovo pečių – taip pat per
daug neatsargu ir primityvu. Šarki-
nas visur ir visada lai kėsi ,,ramybės
taktikos”. Jis visąlaik tiek viešai,
tiek uždaruose po sė džiuose neigė
matąs negerovių. 

Tad Dubausko knyga apie tai,
kaip Lietuvoje galima pradanginti
milijardą, įsiminė kaip dėmesio ver-
tas žurnalistinis tyrimas, tačiau tuo
pačiu – nerimą keliantis. Akivaizdu,
kad net ir sėkmingai pasibaigus
,,Sno ro” skandalui, Lietuva nebus
apsaugota nuo tokio dydžio finansi -
nių praradimų. Ir vargu ar kada nors
turės konkretų atsakymą, kas atsa -
kingas už pradangintą milijardą –
kal tų, kaip visada, nebus. 
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Perskaičiau įdomų veikalą –
Manto Dubausko knygą ,,Sno-
ras ža liems: kaip pradanginti

milijardą”. Galima būtų net taip pa-
sakyti: UAB ,,Gimtojo žodžio” išleis-
ta knyga ne vien įdomi, ne vien leng-
vai per skai to ma, bet ir reikalinga.
Rei ka linga mums, norintiems rim-
čiau su sigaudyti sudėtinguose finan -
si niuo se susivienijimų, akcinių ben-
drovių, ban kų žingsniuose ir bent
jau apgraibomis suvokti, kodėl bank-
rutuoja ,,po laiminga žvaigžde” gimę
vers lininkai, kodėl žlunga jų valdomi
,,perspektyvūs bankai”. Sutikite, ste-
bint viešojoje erdvėje pasirodančius
politikų, apžvalgininkų, žurnalistų
komentarus, kodėl Lietuvos Vyriau -
sy bė neturėjo kito kelio kaip tik na -
cionalizuoti ,,Snorą”, lengviau pasi -
klysti informacijos gausoje, nei susi-
gaudyti, kuri iš pateikiamų versijų –
arčiausiai tiesos.

Dubausko knygoje, kurią galima
laikyti pavykusiu, nors ir retu Lie -
tuvos tyriminės žiniasklaidos pavyz -
džiu, visos versijos – vienoje vietoje.
Tiesa, įžanginiame žodyje Dubaus-
kas prisipažįsta, jog ,,knyga nepre-
ten duoja atskleisti absoliučios teisy-
bės – to padaryti net ir teoriškai ne-
įmano ma, nes daugelį faktų dar ilgai
aiš kin sis teisėsauga”. Autorius taip
pat pastebi, jog ,,daug dalykų grei-
čiau siai niekada taip ir nebus ats-
kleisti, o atskleidžiant dalį jų bus ma-
nipuliuojama (tai vyko ir iki šiol) –
nutekinama arba vienai, arba kitai
pusei nau dinga informacija”. Tačiau
Dubaus ko knygoje į banko ,,Snoras”
skanda lą žvelgiama atidžiai, iš visų
pusių. Ir tai – knygos privalumas.

Tokiuose painiuose dalykuose
kaip tikrosios banko žlugimo prie-
žas tys vienos tiesos ir vieno atspal-
vio ne gali būti. Užvertus paskutinį
knygos puslapį susidaro įspūdis, jog
auto rius nuoširdžiai gilinosi į visas
versijas, išklausė svarbiausius visų
nesutariančių pusių argumentus ir
kontrargumentus. Nors tai padaryti
buvo nelengva. Kai kurie ,,Sno ro”
,,akcininkai” nepasinaudojo auto-
riaus suteikta galimybe ,,išdėstyti sa -
vo paaiškinimus”, geriau norėjo pa-
tylėti. Tačiau net ir tokiais atvejais
knygos autorius pateikė tiek kritiš -
kas, tiek palankias atvirauti nepano -
rėjusiems versijas. 

Tad kokią pagrindinę ,,Snoro”
žlugimo versiją įvardina žurnalistas
Dubauskas? Banalu, bet banko vado -
vybė rizikingai skolino milžiniškas
lėšas su ,,Snoru” susijusioms įmo -
nėms ir verslininkams. Be to, ,,Sno -
ro” vadovybė pati buvo linkusi į sun -
kiai įsivaizduojamą prabangą. Polin-
kį be saiko išlaidauti tiek Vla dimir
Antonov, tiek Raimondas Bara naus-
kas tenkino ne nuosavomis, o indė -
lininkų lėšomis. Knygos autorius
daug vietos skiria analizei, kiek kai-
nuoja ,,Snoro” savininkų pirkti pra-
bangūs butai, vilos, automobiliai,
kokie iš tikrųjų buvo jų atlyginimai.  

Tačiau Dubausko knygoje dėsto-
mos ne vien buitinės versijos. Antro-
ji versija – politika. Esą ,,Snoro” ban-
k rotas – tai politinis kerštas, o kerš-
tautoja – neva Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Suprask, ,,Sno-
ro” bė dos prasidėjo tada, kai ,,Sno-
ras” įsigijo dienraštį ,,Lietuvos ry-
tas”, kuris nuolat ir kryptingai kri-
tikavo Lietu vos valstybės vadovę. Šią
nuomonę palaikė ir buvęs pagrindi-
nis ,,Snoro” akcininkas Antonov,
dienraščiui ,,Res publika” sakyda-
mas, girdi, ,,situacija pradėjo rutu -
liotis tada, kai mes padarėme esminę
klaidą – įsigijome ‘Lietuvos ryto’

akcijų paketą neįtardami, kad dėl to
visas mūsų verslas bus sunaikintas”.
Knygoje šiai versijai sustiprinti pa-
teikiamas suklusti verčiantis faktas,
bylojantis, jog vieną iš ,,Snoro” inte-
resus ginti sutikusį advokatą kaip
tyčia pradėjo tikrinti Valstybinė mo-
kesčių inspekcija. Žurnalistas Du -
bauskas neatmeta galimybės, jog ir
jam, pradėjusiam rimtai narplioti
,,Sno ro” žlugimo peripetijas, taip pat
neatsitiktinai teko sulaukti Valsty bi -
nės mokesčių inspekcijos dėmesio.

Trečioji ,,Snoro” žlugimo versija
– neva geopolitinė. Bent trumpam
pamėginkime įsivaizduoti, jog ,,Sno -
ro” žlugdymo planai parengti arba
JAV, arba Rusijoje. Šiai versijai pa -
grįsti knygoje pateikiami tokie argu-
mentai: vienas stambiausių ir įtakin -
giausių ,,Snoro” akcininkų Antonov
troško nusipirkti Švedijos Karalystės
bendrovę ,,SAAB’’. O Amerika, ku -
rios susivienijimui ,,General Mo -
tors’’ priklausė ,,SAAB’’, labai neno -
rėjo, kad slapčiausios technologijos
atsidurtų ,,kažkokio rusų bankinin-
ko rankose”. Todėl amerikiečiai su-
gal vojo gudrų planą, kaip užkirsti ke-
lią tokiam politine prasme nenau-
din gam sandoriui. 

Taip pat esama versijos, jog
,,Sno rą” žlugdė net kelių užsienio
valstybių slaptosios tarnybos. Mat
būtent per ,,Snorą” galbūt vyko slap-
ti atsi skai tymai su pasigaminti ato-
minę bombą žūtbūt siekiančiu Iranu.
Vie nas iš argumentų, palankių tokiai
ver sijai – žinia, jog Antonov tėvas
kadaise užėmė labai įtakingas parei -
gas SSRS atominės energetikos pra-
monėje. Neatmetama ir versija, jog
bankininkas Antonov tapo per daug
nepriklausomas nuo Kremliaus, ir
Ru sijos vadovybė nusprendė pamo -
kyti savarankišku tampantį banki -
ninką, o tuo pačiu – atkeršijo ir Lie -
tuvai, nesitaikstančiai su oficialio-
sios Maskvos pozicija. 

Knygos ,,Snoras žaliems: kaip
pradanginti milijardą” autorius tvir -
ti na, jog galimas ir ketvirtas vari-
antas. Suprask, niekam nebuvo labai
sunku sužlugdyti ,,Snoro”, ka dangi
šio banko savininkai dalino iš ties ri-
zikingas paskolas bei tikrai mėgo iš-
laidauti daugiau, nei leidžia sveikas
protas. Tačiau galbūt ,,Sno ro” padė-
tis nebuvo tokia tragiška, kaip ban-
doma dabar pavaizduoti. Galbūt ban-
ką dar buvo įmanoma gelbėti. Tačiau
Lietuvos prezidentė ar ba užsienio
žvalgybos pasinaudojo at siradusia
puikia proga ir banką pas tūmėjo pra-
rajos pusėn. 

Ypač vertas dėmesio skyrius, ku -
riame žurnalistas pasakoja apie dar
2003 m. gautą slaptą pažymą, ku rioje
sakoma, esą per ,,Snorą” mūsų vals-
tybė ,,bus įtraukta į stambias nešva-
rių pinigų plovimo operacijas, ban-
kui gali būti pateiktos milijardi nės
pretenzijos iš Rusijos teisėsaugos or-
ganų ir trečiųjų šalių, kurios akty -
viai kovoja su pinigų plovimu (...),
visa tai gali smarkiai smogti žmo -
nėms ir organizacijoms, turinčioms
sąskaitas banke, pervedant stambias
sumas tuo pačiu gali būti ‘išvesti’ ir
banko aktyvai, o tai priverstų jį ban-

LaiŠkai 

TAS LIETUVIŠKAS KAZIUKAS!

Dar vis neišblėsta malonūs nese-
niai praėjusios Kaziuko mugės prisi-
minimai.  Ši – jau 54-oji, kurią kovo 4
d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
suruošė Čikagoje ir Lemont  vei kian -
tys trys lietuvių skaučių ir skautų
vienetai. Tai di delis, spalvingas ren-
ginys. Daug ir ilgai jam buvo ruoš-
tasi, kad, savo pa gamintus dirbi nius
pardavus, būtų surinkta lėšų Rako
stovyklavietės patobulinimams, išky-
loms ir kito kioms skautiškoms reik-
mėms. Kiek čia darbo įdėta, kiek jau-
natviško išra dingumo!

Šiemet ypač gausiai mugėn susi -
rinkusius svečius maloniai nuteikė
su šypsena patarnavęs jaunimas. Ir
skardūs vienetų šūkiai mugės atida-
ryme, ir trykštanti jaunatviška ener-
gija šiame dūzgiančiame „skruz dė-
lyne” nejučiom vertė su pasitenki -

nimu šypsotis.
Ačiū atsidavusiems vadovams už

skautiškos veiklos tęstinumą, perė-
mus ją iš vyresniosios kartos!

Ačiū už išsineštą užplūdusią
ener giją ir tikėjimą, kad lietuviškoji
skautija dar ilgai žygiuos „Lietuvos
keliu”!

Sofija Jelionienė
Darien, IL

Patikslinimas
Š. m. kovo 20 dienos ,,Drauge”

paskelbto Petro Pagojaus laiško pir-
masis sakinys turėjo būti: ,,Manau,
kad nėra nė vieno skaitytojo, kuris,
skaitydamas Juozo Gailos „Apmąs-
tymus iš Ellicott miestelio”, kur jis
rašo arba apie kitus, arba apie save,
nuobodžiautų.”

Kaip pradanginti 
milijardą
GINTARAS VISOCKAS
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Šių metų kovo 17 d., šeštadienį,
ypa tinga diena buvo ne tik Šv.
Pat riko  dienos gerbėjams, bet

ir Čikagos lietuviams. Jaukiame pra-
mogų centre ,,Martini Club” rinko-
mės į ,,Remi Entertainment” (Remi-
gijus Ivano vas) ir ,,Savas” (Tadas
Dunčia) pirmą kartą Čikagoje su-
rengtą  lietuvių dis ko tekų vedėjų
(DJ) dvikovą! 

Dviejų aukštų ,,baltojoje” klubo
salėje jaukiai įsikūrė sirgaliai ir
dalyviai. Balta įranga, baltos sofos ir
balti stalai, ba ro siena čiurlenantis
krioklys vakarą darė dar ypatinges-
niu ir įspūdingesniu. Vakarą pradėjo
jaunutis 17 metų Lake Forest Aca-
demy mokinys – DJ ,,Youkai” (Bren-
dan Baldwin). Nors jis varžybose ne-
dalyvavo, Brendan su gebėjimai ma-
loniai nustebino sve čius, sukūrė šau-
nią nuotaiką vi sam vakarui.

Dvikovos dalyvių – DJ ,,Jusamo”
(Justas Velička), DJ ,,Pawn” (Vla das)
ir DJ ,,J” (Justinas Skrebė) – lau kė
rimtas išbandymas. Vaikinų su gebė-
jimai neliko nepastebėti labai griež-
tos ir kritiškos teisėjų komandos, į
kurią įėjo populiarios radijos stoties
,,Vashe radio” vedėjai: muzi kas, vio-
lončelės virtuozas Ian Mak sim,
,,Kontinent Media Group”  atstovas
Leonard Mogul. Pastarasis jau pa-
prašė susitikimo ir interviu apie lie -
tuvius, mat visiems buvo staigmena,
kad tokių šaunių vaikinų turime čia,
pačioje Čikagoje. Gaila, kad į renginį
ne galėjo atvykti ,,Kunigaikščių užei-
gos” atstovai. Bet  tai juk ne paskuti-
nis kartas, dar bus daug gražių, ben-
drų renginių.

Labai įtemptoje kovoje dvikovą
laimėjo JD ,,Jusamo”. Pini ginę pre-
miją buvo nutarta padalinti tarp visų
dvikovos dalyvių, o pagrindinį apdo-
vanojimą – pa sirodymą karščiau-
siame Čikagos klube ,,The Mid” –
,,praplėsti” ir su teikti galimybę vi-
siems lietuviams DJ pristatyti savo
kuriamą muziką ir ki tose geriau-
siose Čikagos poilsio ir pa silinks-

Denver,�Colorado

Nepaprastai džiugi ir seniai laukta šventė

TeLkiNiai

Colorado valstijoje gyvuoja ne-
didelė, bet veikli Lietuvių Ben -
druomenė. Nors lai kas prare -

ti no seniau atvykusiųjų gre  tas, bet
naujai atvykusieji pagau sino jų gre-
tas ir papildė jų veiklą.

Valdyba energingai darbuojasi:
turi šeštadieninę mokyklą, moko lie -
tu vių tautinių šokių, organizuoja
įvai rius renginius. Viskam vadovau-
ja valdybos pirmininkė Rita Ančera -
vičienė.

Prieš daugelį metų turėjome ir
lietuviškas Mišias, bet, kunigui Kul -
biui išvykus į Čikagą, Mi šių ir kitų
religinių apeigų lietuvių kal ba nebe-
liko. Bendruomenės žmonių pageida-
vi mu, valdyba Colorado lietuvius ap -
lan kyti pakvietė prelatą Edmundą
Putrimą iš Kanados, kuris maloniai
sutiko atvykti. 

Mes vis didžiuojamės, kad Den-
ver visada puikūs orai, bet šį sykį
kaip tik prieš prel. Putrimo atvyki-
mą, miestas buvo užverstas re kordi-

niu sniego sluoksniu. Net Den ver
tarptautinis oro uostas veikė tik puse
pajėgumo. Labai jaudinomės, ar tai
nesutrukdys atskristi prelatui. Labai
svarbu buvo, kad oro sąlygos nesu-
trukdytų atvykti ir žmonėms, kurie
gyvena aukštai kalnuose. Bet likimas
buvo mums palankus – tą die ną oras
pagerėjo, išlindo saulutė, o keliai
buvo pravalyti.

Vasario 4 d. į Denver atvykęs di -
džiai gerbiamas prel. Putrimas iš
karto aplankė senelių namus, o jau
vasario 5 d. St. Thomas More bažny -
čios St. Francis salėje aukojo šv. Mi -
šias, klausė išpažinčių, meldėsi už
mirusius ir pakrikštijo net 6 vaiku -
čius ir jaunuolius. 

Kokia maloni buvo šventė! Kaip
žaviai atrodė  mūsų mažieji vaikučiai
ir jaunuoliai, kaip jie jaudinosi ir
laukė šv. Krikšto! Ir vaikams, ir jų
tėveliams bei sene liams tai buvo
tikra dvasinė palaima ir džiaugsmas.
Net sapne nebuvo sapnuota, kad,
esant tiek daug sniego, prigu žės pil-
na salė žmonių su vaikais.

ELENA SAKIENĖ-SLUDER

Prel. Putrimas pakrikštijo net 6 vaikučius ir jaunuolius.                           B. Urbono nuotr.

Tai buvo lyg stebuklas visų mūsų
gyvenime, o už jį esame labai dėkingi
prel. Putrimui. Linkime jam daug
geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Po visų bažnytinių apeigų vyko

labai malonus pabendravimas prie
bendro vaišių stalo, įdomūs po kal -
biai, skambėjo lietuviškos dainos ir
palinkėjimai vieni kitiems visur ir
visada išlikti lie tuviais.

Chicago,�IL

Pirma lietuvių diskotekų vedėjų dvikova Čikagoje

DJ ,,Pawn” (Vladas Pėstinin kas).

DJ ,,J” (Justinas Skrebė)  ir Darius V... (Kavinė ,,Rūta”).

,,Savas” (Tadas Dunčia).

DJ ,,Jusamo” (Justas Velička).                                                          Manto Ivanausko nuotr.

minimų vietose.
DJ muzika džiugino ir svečius, ir

komisiją. Tai buvo jų pačių kurti, įra -
šyti kūriniai, kokybe ir skambėjimu
nie kuo nenusileidę pasaulinių DJ ly -
giui. Jei juos pakviestume į dvikovą
su lietuviais, įdomu, kas nugalėtų. 

Tad gera pradžia – pusė dar bo.
Šaunuoliai mūsų DJ, seniai lai kas,
kad apie juos sužinotų ir jų sugebė -
jimus įvertintų plačioji Čikagos ir
Amerikos visuomenė! 

Parengė ,,Remi Entertainment”

DJ ,,Youkai” (Brendan Bald win).
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– Kas sumanė šį renginį?
– Sumanymas gimė labai papras-

tai – kai turi ką parodyti, savaime
kyla noras tuo pasidalinti su kitais.
Jau seniai kirbėjo mintis, kaip su-
jungti lietuvių kūrėjus į vieną vietą
ir parodyti, kas ką yra sukūręs ir ką
sugeba. Menininkai susiduria su
problema – kurti jie moka, tačiau pa-
rodyti ir pristatyti savo kūrinius
jiems yra gana sunki užduotis. Todėl
turint bendrą tikslą ir gimė mintis,
kaip kūrybingų žmonių darbus paro-
dyti žmonėms. Renginio sumanytoja
esu aš pati su vyru Dainiumi ir mūsų
padėjėja bendraminte Gaile A. Main,
kuri, beje, šiame renginyje pristatys
naują, pirmą kartą rodomą mote-
riškų bei vaikiškų lininių rūbų ko-
lekciją.

– Kas keliaus ,,Stiliaus take-
liu”?

– Stilius, manau, yra ne tai, kas
kabo mūsų drabužių spintose, ir ne
tai, kaip mes rengiamės, tai greičiau
mūsų gyvenimo būdo visuma, įskai-
tant išorinę bei vidinę išraiškos for-
mas. Eiti ,,stiliaus takeliu” gyvenime
nėra lengva užduotis, jei vaikaisi
naujausių madų, tačiau jei susikuri
ir susirandi tai, kas tau tinka ir pa-
tinka, bei pritaikai šių laikų madai,
tai stilius pasidaro nebe sunkumas, o
malonumas. Tad ,,Stiliaus takeliu”
keliaus žavingos lietuvės merginos ir
moterys, kurios pristatys tikrai sti-
lingus, madingus, iš natūralių me-
džiagų lietuvių menininkų sukurtus
vienetinius darbus.

– Kas pristatys savo darbus
šioje madų šventėje? 

– Specialios atrankos nebuvo.
Pakviečiau Čikagoje ir jos apylinkė-
se gyvenančius lietuvių kūrėjus, ku-
rių darbai nepalieka abejingų. Ma-
lonu, kad nė vienas neatsisakė daly-
vauti. Kūryba, kaip žinome, yra pa-
kankamai sunkus užsiėmimas, ir jei
kūrėjas neturi kur parodyti savo
darbų, tai ko verta jo kūryba. Dažnas
mūsų, atvykęs gyventi į kitą šalį, ne-
galime daryti to, ką darėme Lietu-
voje. Kai pasiūliau rūbų dizaino stu-
dijas baigusiai Inai Stundžytei su-
kurti savo kolekciją, ji pasakė, kad
tai – slapta jos svajonė, kuri 10 metų
buvo užkišta giliai kamputyje. Ren-
ginio metu ji pristatys moteriškų
drabužių kolekciją iš natūralaus
šilko. Gerai mums visiems čia žino-
ma drabužių kūrėja Renata Liutkie-
nė specialiai šiai parodai kuria dra-
bužių iš natūralios medvilnės su
bambuku kolekciją mamai ir vaikui.
Bendrovė „Sraigė”, įkurta Gailės A.
Main, pristatys naują moteriškų li-
ninių rūbų ir naktinukų kolekciją,
kurią pamatysime pirmą kartą. Di-
zainerė Kristina pristatys rankų
darbo unikalias rankines, pagamin-
tas iš veltinio medžiagos, papuoš-
tas rankomis darytomis gėlytėmis,
plunksnomis ir „Swarovski” krista-
lais.

Ramutė Strauka, mezganti ne tik
rūbus, bet ir servetėles, sutiko paro-
dyti savo rankų darbo nertus mote-
riškus drabužius iš natūralios med-
vilnės, lino, vilnos. Taip pat specia-
liai šiai parodai nunėrė ir sukūrė
maudymosi kostiumėlius. Valerija
Čelkienė pristatys virbalais megztus
paltukus ir megztas bei vašeliu ner-
tas sukneles. Ligitos Jasen origina-
lūs, iš natūralių akmenų pagaminti
papuošalai pagyvins ir papuoš mūsų
renginį.

Mano bendrovė ,,artcity24” pris-
tatys tris šalių kolekcijas. Pirmoji –
„Klasika” – parodys, kaip prie klasi-
kinių rūbų priderinamos skraistės,
šaliai, papuošalai. Antra kolekcija
„Einu į gimtadienį” skirta moterims,
kurios dažnai skundžiasi neturinčios
ką apsirengti, eidamos į vakarėlį.
Joms galiu patarti – prie senos suk-
nelės priderinę  naują šalį, sagę ar
skarelę nesunkiai išspręsite šią prob-
lemą. Trečia kolekcija „Laisvalaikis”
parodys, kaip be didelių pastangų
galima atrodyti gražiai ir stilingai,
kur bebūtume – pliaže, svečiuose ar
gatvėje.

– Kuo šis renginys skirsis nuo
kitų madoms skirtų renginių?

– Mano manymu, tuo, kad jis bus
pilnas lietuviškos dvasios: jis vyks
Pasaulio lietuvių centre, dalyvaus
lietuviai kūrėjai, bus lietuviškų už-
kandžių, kviečiami lietuviai žiūro-
vai. Esame kūrybinga, talentinga
tauta, ir nemanau, kad būtina vai-
kytis parduotuvių madų bei rekla-
muoti tai, kas sukurta pramoniniu
būdu. Lietuviai jau nuo senovės au-
dė, mezgė, vėlė, nėrė, tad kodėl turė-
tume pamiršti senolių tradicijas ir
nepuoselėti jų? Juk iš esmės labai
lengva pasiduoti pasaulį užkariau-
jančių madų vėjams, nubraukti ir
atsisakyti tų vertybių, kurias šimt-
mečiais puoselėjo mūsų senoliai. 

Labai džiugina žinia, kad Lietu-
voje atgyja avininkystė, manau, ne-
trukus atgaivinsime ir linų augini-
mą. Tai mums duodama gamtos, ku-

Lietuviai kūrėjai kviečia keliauti ,,stiliaus takeliu”

rią turime puoselėti, branginti ir,
aišku, stengtis rengtis iš natūralių
medžiagų pagamintais stilingais rū-
bais bei priedais, nes jie ne tik puo-
šia, bet ir gydo mus. Dar senovėje
buvo žinoma, kad vilna gydo reu-
matą, šilkas – alerginius susirgimus,
linas vasarą mus šaldo, o žiemą šildo.

Madų pristatymą pagyvins gyva
muzika, kurią atliks Kęstutis Stan-
čiauskas ir ansamblis. Renginį ves
Evaldas Girdžiūnas. Renginys bus
kitoks dar ir tuo, kad nebus patiekta,
kaip įprasta, karšto maisto. Gardūs
užkandžiai ir vynas turėtų priartinti

renginį prie tikrosios jo paskirties –
mėgautis grožiu. Žiūrovai galės tie-
siog žiūrėti kūrėjų darbus ir, klausy-
dami muzikos, stebėti bei grožėtis
įspūdingais modeliais. Po renginio
bus galima patikusį drabužį čia pat ir
įsigyti. Taip pat žadame pateikti
staigmenėlę, kurios, žinoma, dabar
nenoriu atskleisti.

– Paprastai tokių renginių lan-
kytojos būna moterys, galbūt ,,Sti-
liaus takelyje” daugiau dėmesio
sulauks ir vyrai?

– Žinoma, vyrų dėmesį turėtų
patraukti žavingos manekenės, be to,
tikimės nustebinti nertais maudy-
mosi kostiumėliais, kuriais pasipuoš
dailios merginos. Kiek žinau, PLC
merginų, apsirengusių kaip į paplū-
dimį, nedažnai pamatysi. Taip pat
vyrams pasiūlysime palepinti savo
damas, dovanojant joms pristatomus
darbus. Be to, ne už kalnų Motinos
diena, manau, visos būtume laimin-
gos, gavusios originalią dovaną. 

– Kaip atrinkote modelius?
– Nebuvo sunku, nes moteriai pa-

rodyti save ir būti pastebėtai yra
labai svarbu. Tai tas pats, kaip kurti
meno kūrinius ir jų niekam nerodyti
– kam puoštis, jei niekas to nepaste-
bi. Apie 20 moterų sutiko paaukoti
savo brangų laiką primatavimams,
repeticijoms, renginiui. Nuoširdžiai
dėkojame visoms. Renginyje mode-
liais išvysime gana žinomas moteris,
šokėjas, muzikantes, dizaineres.

– Kas renginio rėmėjai?
– Esame labai dėkingi rėmėjams,

be kurių surengti tokį renginį tikrai
būtų gana sunku. Tai Angelė Kavak,
kuri mus vaišins lietuviškais maisto
produktais, kirpėja Laura Lukoše-
vičienė, kuri šukuos ir gražins mus,
fotografas Mantas Ivanauskas, kuris
,,gaudys” kadrus, ,,Erika’s Spa” cen-
tro vadovė Erika Blinstrubienė, RZ
salono SPA vadovė Ramunė Žilin-
skienė, ,,lookyoungskincare” atstovė
Daiva Malūkas, laikraščiai ,,Aidas”,
,,Amerikos lietuvis”, ,,Draugas”,
internetinis tinklalapis ,,Jaunimas.
us”, tarptautinių pervežimų ben-
drovė ,,Atlantic Express”.  Visi šie rė-
mėjai geranoriškai prisidėjo prie
mūsų bendro tikslo palaikyti lietu-
višką meną, puoselėti tai, kas natū-
ralu ir gražu.

Tad laukiame visų renginyje.
Bilietus galite įsigyti PLC raštinėje,
parduotuvėje „Lietuvėlė”, kavinėje
„Smilga”, Jaunimo centre, taip pat
prieš renginį. Paskubėkite – bilietų
skaičius ribotas.

Viena iš renginio sumanytojų D. Darbutienė, bendrovės ,,artcity24” įkūrėja.

Renginyje bus pristatomi stilingi, iš natūralių medžiagų sukurti vienetiniai darbai.

LORETA TIMUKIENĖ

Taip staiga sušilus ir užgriuvus svaiginančiai žalumos bei žiedų jūrai, imame abejoti, ar
nebus įžūli vasara nustūmusi į pašalį pavasarėlio. Ką čia besuprasi kasdienines gamtos
išdaigas, tačiau vieno dalyko nepaisyti negalime – sušilus orui žieminius šiltus drabužius
keičia lengvi, spalvingi aprėdai. Na, o tie, kurie atsidarę drabužių spintą ilgai mindžikuoja,
nerasdami tinkančio ir patinkančio drabužio, kviečiami pasižiūrėti, ką dėvėti ir kaip puoštis
šį sezoną siūlo lietuviai menininkai. Balandžio 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro (14911 127th. St., Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje vyks renginys ,,Stiliaus takeliu“.
Apie būsimą renginį kalbamės su Diana Darbutiene, bendrovės ,,artcity24“ įkūrėja, viena
iš renginio sumanytojų.
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DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Kovo 16 d. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre (Čikagoje),
vyko jungtinė menininkų iš

Atlanta (GA) paroda. Savo  meno kū-
rinius – foto g rafijos, tapybos, pieši-
mo ir taikomosios dailės darbus pris-
tatė net septyni dailininkai iš Atlan-
ta: tapytoja Silvija Aniulienė (galeri-
jos direktorės Laimos Apanavičienės
pasiūlymu pakvietusi atlantiečius
dalyvauti parodoje), fotografė Aiva
Gabriela (Gabrielaitytė), tapytojos
Sandra Ver bliugevičiūtė ir Asta Phi-
lips, por tretus piešiantis Vykintas
Genys, dizainerė Simona Pakalkaitė
ir teks tilininkė Šarūnė Stankevi-
čienė. 

Besižvalgydami parodoje jos lan -
kytojai negalėjo atitraukti savo žvil-
gsnių nuo ryškiaspalvių Silvijos
tapybos darbų, trapių Simonos  pie -
šinių pieštuku, išraiškingų Vykinto
sukurtų portretų, Aivos fotografijos
darbų, neįprastu tapybos stiliumi pa -
sižyminčių Sandros tapybos darbų,
subtilių Astos paveikslų. Daugiausia
dėmesio sulaukė Šarūnė, kuri paro-
dai pristatė įvairiomis technikomis
atliktus savo darbus. 

Gaila, kad dėl didelių atstumų
tarp Atlanta ir Čikagos parodos ati-
daryme galėjo dalyvauti tik dvi  auto-
rės – Š. Stankevičienė ir S. Pa kal-
kaitė. Parodos atidaryme ne galėjo
dalyvauti ir S. Aniulienė, kuri pra -
ėjusių metų rudenį Lietuvių dailės
muziejuje (Lemont) buvo surengusi
tik dvi dienas trukusią savo tapybos
darbų parodą. Parodos atidaryme
vietoje mamos dalyvavo ir visų dai-
lininkų darbus atvežė dailininkės
Silvijos sūnus Aurimas Aniulis.

Kiek neįprastas buvo menininkų
parodos pristatymas, kurį pradėjo
Čiurlionio galerijos šeimininkė L.
Apanavičienė. Ji pirmiausia padėko-
jo  visiems susirinkusiems į parodos
atidarymą ir pasidžiaugė, kad tik -
riausiai pirmą kartą galerijoje daly-
vauja toks gausus menininkų būrys,
gyvenančių ne Čikagos apylinkėse.
Laima trumpai pristatė darbų auto-
rius ir jų darbus, bei pakvietė paro-
dos atidaryme dalyvaujančias daili -
ninkes plačiau papasakoti apie save
ir pabendrauti su susirinkusiais. 

Pirmoji kalbėjo viena parodos
autorių, jauna interjero dizainerė S.
Pakalkaitė, neseniai baigusi meno
studijas University of  Georgia, ku-
riai ši paroda – pirmoji. Kadangi jau-
na autorė kalbėjo labai trumpai, jai

pa dėti ryžosi parodos lankytojai.
Žiū ro vai klausinėjo jaunąją meni -
ninkę apie jos mylimus dailininkus,
kur ji gimusi, kur pradėjo mokytis
dailės pagrindų. Simona sakė, kad
yra gi musi ir užaugusi Lietuvoje,

Utenoje, kur ir išmoko piešti. At -
vykusi į JAV, mergina toliau tęsė
dailės studijas ir šiuo metu dirba
interjero dizainere. Paklausta kokio-
je dizaino srityje jai labiausia patin-
ka dirbti, ji sakė, kad jai labiau ją
žavi pramonės dizainas. Ji tvirtino,
kad dirbant šioje srityje, jai lengviau
atsiskleisti kaip menininkei, nerei -
kia pataikauti vieno užsakovo sko-
niui. 

Š. Stankevičienė parodoje prista -
tė savo darbus, kuriuos būtų sunku
su talpinti į įprastus dailės sričių rė -
mus – ji rodė savo juvelyrinius pa -
puošalus atliktus originalia techni-
ka, kurios pagamino iš akmenukų,
vielos ir audinio. Panašią techniką
dailininkė panaudojo kurdama ir
keletą savo paveikslų. Susirinkusius
ji nustebino paveikslais, padarytais
iš kabių (staples), kurie šviesoje ne
tik blizgėjo, bet ir ant drobės metė
šešėlius. 

Dailininkė susirinkusiems pasa -
ko jo, kad yra baigusi  Vilniaus dailės
akademijos Kauno dailės institutą,
kur įsigijo tekstilininkės diplomą.
Šarūnė sakė, kad tikras menininkas
yra ne tas, kuris turi meno studijų
diplomą, o tas, kurio siela priklauso
menui. Tai antroji menininkės darbų
paroda nuo to laiko, kai ji prieš 10
metų atvyko į Ameriką. Įsikūrimo
svetimoje šalyje rūpesčiai, šeimos

pagausėjimas neleido menininkei
ilgai imtis mėgstamo užsiėmimo.
Šarūnė sakė, kad esanti dėkinga Sil -
vi jai, kuri pastūmėjo ją pradėti vėl iš
naujo kurti ir dalyvauti parodose.
Dailininkė tikino, kad ji dešimt metų

savyje nešiojo mintį apie naujus savo
darbus, ir užteko nedidelio draugės
postūmio, kad per du mėnesius visi

šie darbai kaip kūdikiai išvystų
dienos šviesą. Gal todėl jos darbai,
kuriuos ji pristatė parodoje, tokie
skirtingi, nes, pasak moteris, ji kol
kas neapsisprendė kurią kryptį mene
jai dabar pasirinkti...

Paklausta, kaip jai kilo mintis
savo darbuose panaudoti kabių pisto-
letą (staple gun), Šarūnė sakė, kad ji
duoną uždirba savo pačios sukurtu
užuolaidų ir lovatiesių siuvimo ver-
slu, todėl dažnai naudoja tą pistoletą
savo darbe. Dirbdama tą darbą ir pa -
stebėjo, kad ant audinio kabės pana -
šios į siuvinėjimo dygsnius, to dėl
nusprendė jas panaudoti kuriant
paveikslus.

Parodos lankytojai gyrė autorės
darbus, dar ilgai diskutavo su autore
apie jos darbų techniką, žmonės sten -
gėsi jai patarti, kaip geriau apsaugoti
darbus nuo aplinkos poveikio, kaip
efektyviai pritaikyti apšvietimą, kad
išryškėtų kūrinių faktūra ir spalvos.

Dailininkės su susirinkusiais
bendravo nuoširdžiai, stengėsi išsa -
miai atsakyti į kiekvieną klausimą.
Kiek vienas parodos lankytojas tu -
rėjo galimybę paklausti jiems rū -
pimų klausimų, artimiau pabend -
raut i su atidaryme dalyvavusiomis
autorėmis. 

Dailininkė Simona Pakalkaitė ir jos darbas. Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė, dailininkė Šarūnė Stankevičie-
nė ir  dr. Audrius Plioplys.  Jono Kuprio nuotr.

Atlanta menininkų linkėjimai Čikagai
Septynių�dailininkų�paroda�Čiurlionio�galerijoje

,,Patriotizmo, meilės Lietuvai, konkrečių darbų Tėvynės naudai įrodymų tarp JAV
lietuvių aptikau dar daugiau nei namuose”, – sako režisierius Arvydas Barysas su
filmų kūrimo kompanijos asistente Aušra Gibiežiene vėl atvykęs į Valstijas. Nuo
2005 m. režisieriaus A. Baryso puoselėjama kinematografinė tema ,,Žymiausi
pasaulio lietuviai” jau turi apčiuopiamų rezultatų. Šį sykį režisierius čikagiečiams
pristatys jau baigtą vieną šios serijos filmą ,,Algimantas Kezys”. 
Balandžio 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kviečiame į susitikimą, kuris vyks Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre,  su režisieriumi  A. Barysu ir  Algimantu Keziu.
Nuotraukoje: filmavimo grupė (antras iš kairės – režisierius A. Barysas) su filmo vei-
kėju Algimantu Keziu (viduryje).     http://arvydasbarysas.wordpress.com nuotr.

Kviečiame į dokumentinio filmo
,,Algimantas Kezys” pristatymą

Dailininkė Magdalena Stankūnienė.                     
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LieTuvos iR PasauLio NaujieNos

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

Rusija ir Baltarusija atšaukė skrydžių draudimą 

NATO durys Europos valstybėms
lieka atviros

Briuselis (BNS) – NATO durys
yra atviros Europos valstybėms, ku-
rios nori prisijungti prie organizaci-
jos ir atitinka tam tikrus reikalavi-
mus. Tai pareiškė organizacijos ge-
neralinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen. ,,Kiekviena suvereni
valstybė turi teisę laisvai apsispręsti
dėl NATO narystės. Visų suverenių
šalių principinė teisė yra apsispręsti,
prie kokios sąjungos jos norėtų prisi-
jungti”, – pabrėžė A. F. Rasmussen.

Kalbėdamas apie Gruzijos prisi-
jungimą prie NATO, jis sakė, kad ši
šalis ,,dar neįvykdė narystei būtinų

sąlygų”. ,,Tačiau Gruzija šiuo klau-
simu juda į priekį ir ši pažanga atsi-
spindi bendradarbiaujant NATO ir
Gruzijos komisijoje. Vis dėlto dar
pernelyg anksti nustatyti kokį nors
būsimo Gruzijos įstojimo į NATO ka-
lendorinį planą”, – kalbėjo A. F. Ras-
mussen.

Gruzija ir NATO kovą Briuselyje
pasirašė susitarimą dėl dvišalių san-
tykių gerinimo. Gruzinų televizijos
duomenimis, dokumente numatytas
naujų grėsmių ir iššūkių atrėmimas.
Be kita ko, jame kalbama apie kiber-
netinį saugumą ir gynybą.

Washington, DC (BNS) – Rick
Santorum, įveikęs aršiausią savo
varžovą Mitt Romney, laimėjo pirmi-
nius Respublikonų partijos rinkimus
į JAV prezidento pareigas Louisiana
valstijoje. R. Santorum palaiko jau
vienuolikos JAV valstijų rinkėjai, M.
Romney laimėjo dvidešimt vienos
valstijos rinkėjų palaikymą.

Louisiana valstijoje R. Santorum
surinko 49 proc. balsų, M. Romney –
26 proc. R. Santorum ir M. Romney
laikomi pagrindiniais pretendentais
tapti kandidatu lapkritį vyksiančiuo-
se rinkimuose. Nugalėjęs šioje kovoje
kandidatas susikaus su dar vienos
kadencijos sieksiančiu demokratu
Barack Obama. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos gy-
ventojai, elektroniniu paštu gavę
laiškus apie laimėtą imigracinę vizą
į JAV, kitaip dar vadinamą žaliąją
kortą, pernelyg nudžiugti neturėtų –
greičiausiai iš jų pinigus iššluoti
mėgina internetiniai sukčiai. JAV
ambasados konsulinis skyrius per-
spėja dėl padažnėjusių spekuliacijų
žaliosios kortos bei kitų būdų vizoms
į šią šalį gauti. Gausesnius sukčiavi-
mo atvejus skaičiuoja ir policija, ra-
gindama neskubėti patikėti greita
sėkme.

JAV ambasados Lietuvoje konsu-

linis skyrius pabrėžia, kad laimėtojai
nėra informuojami apie laimėjimą
nei paprastu laišku, nei elektroniniu
paštu. Taigi bet kokie pranešimai yra
apgaulė. Kiekvienam pareiškėjui, už-
pildžiusiam anketą, esą yra suteikia-
mas patvirtinimo kodas, kurį atitin-
kamu laiku reikia suvesti į nurodytą
interneto puslapį. 

JAV Vyriausybei priklauso tik
tie internetiniai puslapiai, kurių ad-
resas baigiasi žodeliu ,,gov”, ir tik jei
el. laiško siuntėjo adresas baigiasi
,,gov”, reiškia, laišką siunčia Jungti-
nių Valstijų Vyriausybė. 

Lietuvoje kuriamam Branduolinės saugos cent-
rui – TATENA parama

Vyskupas J. Ivanauskas pradėjo eiti pareigas
Kaišiadorių vyskupijoje

R. Santorum laimėjo Louisiana valstijoje

Europos Parlamente – klausymai 
dėl galimų CŽV kalėjimų

Minskas (BNS) – Skrydžių tarp
Minsko ir Maskvos draudimas at-
šauktas iki kovo 29 d. ,,Kovo 29 d. pra-
sidės derybos dėl oro eismo tarp
Minsko ir Maskvos”, – pranešė Bal-
tarusijos nacionalinės aviacijos ben-
drovės ,,Belavia” generalinis direkto-
rius Anatolij Gusarov.

Jis paaiškino, kad Rusija laiki-
nai atšaukė skrydžių draudimą, tą
patį  padarė ir Baltarusija. Draudimo
atšaukimo faktą patvirtino ir Rusijos
bendrovės. Kovo 26 d. buvo pranešta,
kad Rusijos oro bendrovių vadovai
atšaukė Baltarusijos oro bendrovei
,,Belavia” duotą leidimą skraidyti į
Maskvą. Atsakydama į tai Baltarusi-

ja atšaukė visų Rusijos vežėjų leidi-
mus skraidyti į Minską.

Baltarusijos transporto ministe-
rijos atstovai informavo, kad oro eis-
mas buvo nutrauktas dėl Rusijos kal-
tės – ji nori komercinio pranašumo
savo oro bendrovėms, kad šios gautų
leidimą atlikti daugiau skrydžių į
Minską. Tai, kad konfliktą sukėlė
ginčas dėl skrydžių tarp dviejų šalių
skaičiaus, patvirtino ir šaltiniai
Maskvoje. Pasak jų, Baltarusijos oro
bendrovių vadovai nesutiko, kad Ru-
sijos bendrovės ,,Aeroflot” lėktuvai
kasdien atliktų po tris skrydžius vie-
toj dviejų.

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mente (EP) šią savaitę rengiami klau-
symai įvertinti Europos Sąjungos
(ES) valstybių narių veiksmus, ti-
riant pranešimus apie galimai veiku-
sius amerikiečių slaptus sulaikymo
centrus terorizmu įtariamiems as-
menims kalinti. EP savo rezoliucijo-
se keletą kartų paragino valstybes
nares nustatyti galimus žmogaus tei-
sių pažeidimus ir užkirsti kelią jų pa-
sikartojimui JAV slaptų programų
kontekste. ,,Klausymų tikslas yra
įvertinti, kas buvo daroma naciona-
liniu lygiu įgyvendinant parlamento
siūlymus”, – teigia EP Piliečių lais-
vių, teisingumo ir vidaus reikalų ko-
mitetas. 

Klausymuose Briuselyje daly-
vaus ,,Amnesty International”, ,,Rep-
rieve”, kitų nevyriausybinių organi-
zacijų atstovai, ketinama kalbėti apie

padėtį Lenkijoje, Rumunijoje, Lietu-
voje, Danijoje. Lietuvoje 2009 m. pa-
baigoje per parlamentinį tyrimą bu-
vo nustatyti du objektai Vilniuje ir
šalia sostinės, kur galėjo būtų įreng-
tos patalpos sulaikytiesiems laikyti.
Taip pat nustatyti keli su JAV Cent-
rinės žvalgybos valdyba (CŽV) sieja-
mi skrydžiai į Vilnių ir į Palangą, vy-
kę 2003–2006 m., tačiau neatsakyta į
klausimą, ar į Lietuvą atskraidinti
įtariamieji terorizmu.

Po parlamentinio tyrimo atskirą
tyrimą pradėjo prokuratūra, tačiau
praėjusių metų sausio mėnesį jį nu-
traukdamas prokuroras Mindaugas
Dūda nurodė negavęs duomenų, kad
Vilniuje ir šalia jo esančiuose objek-
tuose būtų įrengtos patalpos kali-
niams laikyti. Buvę valstybės ir sau-
gumo struktūrų vadovai neigia, kad
Lietuvoje galėjo būti CŽV kalėjimas.

Kaišiadorys (ELTA) – Nuo kovo
25 d. pareigas Kaišiadorių vyskupijo-
je pradėjo eiti ligšiolinis Kauno arki-
vyskupijos augziliaras vyskupas Jo-
nas Ivanauskas. Jis pakeitė iš pasto-
racinio vadovo pareigų atsistatydi-
nusį vyskupą Juozą Matulaitį.

Vyskupas J. Ivanauskas gimė
1960 m. vasario 18 d. Kaune. 1985 m.
gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos-
filosofijos fakultetą, įgydamas teolo-
gijos bakalauro laipsnį. 1985–1987 m.
dirbo Raseinių bažnyčios vikaru.
1987 m. gegužės 27 d. Teologijos-filo-
sofijos fakultetas suteikė teologijos

licenciato laipsnį. 1987–1988 m. dirbo
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru
ir dėstė Teologijos-filosofijos fakulte-
te. 1989 m. gruodį J. Em. Kardinolo
Vincento Sladkevičiaus siuntimu iš-
vyko studijuoti į Romą. 1990–1992 m.
Popiežiškojo Laterano universiteto
,,Alfonsianum” Akademijoje studija-
vo Moralinę teologiją. Nuo 1992 m.
rudens Katalikų teologijos fakulteto
Vytauto Didžiojo universitete dėsty-
tojas; padeda sielovadoje Marijos
Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčio-
je. 1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Di-
džiojo universiteto Senatas suteikė
docento pedagoginį vardą. Nuo 1994
m. Lietuvos Biblijos draugijos narys.
1997–2002 m. Vytauto Didžiojo Uni-
versiteto, Katalikų teologijos fakulte-
to, Specialiosios teologijos katedros
vedėjas. 2002 m. sausį Kauno arki-
vyskupas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius paskyrė jį eiti generalinio
vikaro pareigas. 2003 m. spalio 18 d.
popiežius Jonas Paulius II paskelbė
tituliniu Canapio vyskupu ir paskyrė
Kauno arkivyskupijos augziliaru; tų
pačių metų lapkričio 23 d. konsek-
ruotas vyskupu. Nuo 2005 m. yra Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos Pasau-
liečių apaštalavimo tarybos pirmi-
ninkas.

Vilnius (ELTA) – Į ,,darbiečių” mitingą prie Seimo susirinko apie 400 žmonių,
tarp kurių buvo nemažai atvykusių iš šalies rajonų. Mitingą prieš ydingą ir iškreip-
tą teisinę sistemą Lietuvoje surengė Seimo Darbo partijos frakcijos nariai. Jų tei-
gimu, jei po šios pilietiškumo akcijos nebus imtasi jokių priemonių teismų sistemai
keisti, mitingo organizatoriai ir dalis Seimo narių neatmeta galimybės pradėti ne-
terminuotą protesto akciją palapinėse prie Europos Parlamento, Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo ir prie Lietuvos Prezidentūros – kaip teisinės valstybės garan-
to – tam, kad visam pasauliui parodytų ydingą Lietuvos teisinę sistemą.  ELTA

Įspėjama neapsigauti dėl žaliųjų kortų 

Atkelta iš 1 psl.
Lietuva visuose tarptautiniuose

renginiuose siūlo griežtinti branduo-
linės saugos reikalavimus ir padary-
ti juos privalomus, taip pat sustiprin-
ti TATENA vaidmenį prižiūrint tų
įpareigojimų įgyvendinimą. ES Va-
dovų Taryba jau pernai, atsižvelgda-
ma į šį Lietuvos siūlymą, pavedė ES
institucijoms siekti, kad atsparumo
testai nepalankiausiomis sąlygomis
būtų atliekami ne tik ES teritorijoje,

bet ir už jos ribų veikiančioms atomi-
nėms jėgainėms. 

Informacija apie TATENA misi-
jas ir jų rezultatus Baltarusijoje ir
Kaliningrade, pasak prezidentės, už-
tikrintų skaidresnį šių projektų įgy-
vendinimą. TATENA vadovas prane-
šė apie balandžio mėnesį planuojamą
kelionę į Baltarusiją, kurios metu
bus aptarti Lietuvai rūpimi klausi-
mai dėl Astravo AE statybų. 

Vyskupas J. Ivanauskas. Delfi.lt nuotr      



Tarp atėjusių per šventes Dievo
pagarbinti buvo ir graikų. Jie
kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Ga-

lilėjos miesto Betsaidos, prašydami:
„Gerbiamasis, mes norėtume pama-
tyti Jėzų!” Pilypas nuėjo ir pasakė
Andriejui, paskui jie abu – Andriejus
ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O
Jėzus jiems tarė: „Atėjo valanda, kad
būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš
tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių
grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis
pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos
gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę,
ją pražudys, o kas nekenčia savo gy-
vybės šiame pasaulyje, išsaugos ją
amžinajam gyvenimui. Kas nori man
tarnauti, tegul seka paskui mane: kur
aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas
man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.
Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš
pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo
šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atė-
jau į šią valandą. Tėve, pašlovink
savo vardą!”

Tuomet iš dangaus ataidėjo bal-
sas: „Aš jį pašlovinau ir dar paš-
lovinsiu!” Aplink stovinti minia, tai
išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus.
Kai kurie tvirtino: „Angelas jam
kalbėjo.” O Jėzus atsakė: „Ne dėl ma-
nęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas.
Dabar teisiamas šitas pasaulis. Da-
bar šio pasaulio kunigaikštis bus iš-
mestas laukan. O aš, kai būsiu pa-
keltas nuo žemės, visus patrauksiu
prie savęs.” Jis tai pasakė nurody-
damas, kokia mirtimi jam reikės
mirti. (Jn 12, 20–33)

Penktąjį gavėnios sekmadienį
Jono evangelijos tekstas pirmiausia
pažymi, kad tarp maldininkų, kurie
Paschos šventės metu atėjo į Jeruza-
lę „Dievo pagarbinti”, buvo ir graikų.
Atkreipkime dėmesį, tikrasis šių pi-
ligrimų tikslas buvo Dievogarba. Tai
visiškai siejasi su tuo, ką Jėzus pa-
sakė šventyklos apvalymo proga:
„Mano namai vadinsis maldos namai
visoms tautoms!” (Mk 11, 17).

Tikrosios piligrimystės esmė –
sutikti Dievą ir jį pagarbinti (Mt 2,
11), t. y. tinkamai sutvarkyti mūsų
gyvenimo santykio prioritetus. Grai-
kai yra Dievo beieškantys žmonės,
savo gyvenimu keliaujantys Dievo
link. Dabar per du graikų apaštalus –
Andriejų ir Pilypą – jie perduoda
savo didingą prašymą Viešpačiui:
„Mes norėtume pamatyti Jėzų!”

Ką į šį prašymą tąkart Jėzus at-
sakė ir padarė? Iš Evangelijos nėra
visiškai aišku, ar įvyko tų graikų ir
Jėzaus susitikimas. Jėzaus mintis
nusidriekia tolyn, anapus šios aki-
mirkos. Jo atsakymo į šį prašymą es-
mė: „Jei kviečių grūdas nekris į že-
mę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o
jei apmirs, jis duos gausių vaisių.”
Vadinasi, šiuo metu nėra svarbu tie-
siog kelias minutes pakalbėti su vie-
nu ar kitu graiku. Kaip kviečio grū-
das, Jėzus, miręs ir prisikėlęs, grįš
visiškai nauju būdu ir anapus šios
akimirkos ribų pasitikti pasaulio ir
graikų. Prisikėlimu Jėzus peržengia
erdvės ir laiko ribas. Kaip Prisikėlu-
sysis jis keliauja pasaulio ir istorijos
platybių link; jis eina pas graikus ir
kalbasi su jais, kad jie galėtų jį pa-
matyti bei palytėti per tikėjimą; jis
pasirodo jiems taip, kad jie, tolimieji,

tampa artimais ir būtent jų kalbos
bei kultūros dėka jo žodis yra sklei-
džiamas nauju būdu ir naujai su-
prantamas.

Kadangi Jėzus atiduoda save vi-
siškai, jis gali kaip Prisikėlusysis
priklausyti visiems ir būti atran-
damas visų. Šventojoje Eucharisti-
joje gauname mirusio kviečio grūdo
vaisių, duonos padauginimą, besitę-
siantį iki pasaulio ir visų laikų pa-
baigos. Tad Kristaus mirties ir prisi-
kėlimo slėpinyje išsipildo sena Izrae-
lio viltis: Dovydo karalystės univer-
salumas, aprėpiantis visą pasaulį ir
besidriekiantis „nuo jūros iki jūros”
(Zch 9, 10). Žodis apie kviečio grūdą
yra pirmoji Jėzaus atsakymo grai-
kams dalis. Tačiau po to jis dar kartą
suformuoja žmogiškosios egzistenci-
jos pagrindinį įstatymą: „Kas myli
savo gyvybę, ją pražudys, o kas ne-
kenčia savo gyvybės šiame pasaulyje,
išsaugos ją amžinajam gyvenimui.”
Kas nori gyventi tik dėl savęs, žvelg-
damas tik į save, būtent tas praranda
gyvenimą. Gyvenimas tampa nuobo-
dus ir tuščias. Tik atsisakant savęs,
tik dovanojant save kitiems, tik iš-
tariant „taip” didesniam – Dievo – gy-
venimui, tik tada ir mūsų gyvenimas
tampa platus ir didingas.

Kristi į žemę ir apmirti, vadina-
si, ne tik atneši vaisių, bet ir „išsau-
goti gyvenimą”, t. y. toliau gyventi.
Kas nutinka grūdui, kuris atsisako
kristi į žemę? Arba atskridęs paukš-
tis jį sulesa, arba kokiame nors už-
kampyje likęs sudžiūva ar supelija,
arba yra sumalamas į miltus ir suval-
gomas. Grūdas, kaip toks, nebeturi
tęsinio. Bet rudenį pasėtas grūdas iš-
dygs, pažins pavasario šiltą dvelksmą
ir vasaros saulę, pažins naują gyve-
nimą. Tai visiems gerai suprantamas
simbolis, kalbantis ir apie žmogaus
gyvenimą.

Jei žmogus nepereina per poky-
čius, kurie kyla iš tikėjimo ir krikšto,
jei žmogus nepriima gyvenimo kry-
žiaus, bet lieka su savo egoizmu, tai
viskas tuo ir baigiasi – jo gyvenimas
išsenka. Bet jeigu žmogus tiki ir pa-
ima kartu su Jėzumi savo kryžių,
priešais jį atsiveria amžinybės hori-
zontas. Būna atvejų jau šiame gyve-
nime, kai palyginimas apie kviečio
grūdą mus padrąsina. Kartais žmo-
gus kažką planuoja, stengiasi, dirba,
turi gyvenimo tikslą ir štai netikėtai
mato, kaip viskas prasmego lyg į kiau-
rą žemę ir mirė, nepasisekė arba buvo
atimta iš jo ir patikėta kitam, kuris iš
to gavo vaisių.

Reikia neužmiršti kviečio grūdo
ir neprarasti vilties. Mūsų geriausi
projektai ir jausmai (kartais tai gali
būti vyro ir moters santuoka arba
kunigystės pašaukimas) neišvengia-
mai turi pereiti pro tam tikrą tamsą
ir žiemos šaltį, kad atgimtų apvalyti
ir vaisingi. Jei nepalūžtame išbandy-
muose, nebijome pasivesti Dievo va-
liai, tampame panašūs į žiemken-
čius, kurie, peržiemoję dirvos tamsą,
pavasarį atgyja. Pagaliau, šie kviečio
grūdai, kurie krinta į žemę ir miršta,
esame mes patys: mūsų kūnai neiš-
vengiamai vieną dieną sugrįš į žemę.
Bet Jėzus patikina, kad mūsų taip pat
laukia naujas pavasaris. Mes prisi-
kelsime iš mirties ir šį kartą tam,
kad daugiau nebemirtume.

Delfi.lt

8 2012�kOvO�27,�ANTRADIENIS DRAUGAS

5 Gavėnios sekmadienis

Atsakymas graikams
BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

ŠveNTaDieNis

Šių metų vasario 27–kovo 1 d. Vo -
kietijos Vasario 16-osios lietuvių
gimnazijoje vyko tradicinis, pas-
taruoju metu jau kas antri metai vyk-
stantis Europos lietuvių dvasininkų
suvažiavimas. Jame dalyvavo kuni-
gai, tarnaujantys įvairiose Europos
šalyse: kun. Egidijus Arnašius iš
Dublino (Airija), kun. Petras Tveri-
jonas iš Lon dono ir kun. Donatas
Klimašaus kas iš šiaurinės Jungtinės
Karalystės dalies bei lankantis lietu-
vių bendruomenę Škotijoje, kun.
Vidas Vai tekūnas, tarnaujantis įvai-
riuose Vo kietijos miestuose, mons.
Petras Šiu rys, globojantis Romos,
Milano ir Ge nuje lietuvių bendruo-
menes, t. Kazi mieras Ambrasas, SJ,
kartą per mė nesį aplankantis Pa-
ryžiaus lietuvių bendruomenę, kun.
Bernardas Au gai tis iš Seinų, kun.

Viktoras Bilotas iš Sibiro, tarnaujan-
tis Novosibirsko ir Krasnojarsko
krašte bei kartu lankantis lietuvių
vietines bendruo menes. Suvažiavi-
mui vadovavo Lie tu vos Vyskupų
Konferencijos (LVK) delegatas Už-
sienio lietuvių katalikų sielovadai
prel. Edmundas Putrimas, kartu da-
lyvavo vysk. Gintaras Gru šas ir už-
sienio lietuvių sielovados re ferentė
ses. Pranciška Neringa Bube lytė,
FDCJ. Vieną dieną suvažiavime sve-
čiavosi Vokietijos liuteronų baž ny -
čios atstovas lietuvis kun. Valdas
Jelis.

Suvažiavimo svečius pirmadie -
nio vakarą labai šiltai ir svetingai
pasitiko Vasario 16-osios gimnazijos
direktorė dr. Bronė Narkevičienė. Po
vakaro maldos suvažiavimo da ly -
viams buvo suorganizuotas vakaras,
į kurį buvo pakviesti ir Lietuvių
Bend ruomenės pirmininkas, nariai.
Čia buvo puiki galimybė ne tik suži -
noti apie sielovadą įvairiuose Euro -
pos kraštuose, bet ir gyvai paben-
drau ti, kiekvieną suvažiavimo daly-
vį pakalbinti asmeniškai. 

Antroji ir trečioji suvažiavimo
dienos buvo skirtos pastoraciniams
klausimams. Buvo atkreiptas dėme -
sys į popiežiaus Benedikto XVI šių
metų migrantų ir pabėgėlių dienai
skirtą laišką „Migracija ir naujoji
evangelizacija’’, taip pat pristatytos
LVK patvirtintos „Tikinčiųjų paren -
gimo įkrikščioninimo, Susitaikymo

bei Santuokos sakramentams nuoro-
dos’’, kurios artimiausiu metu pagal
galimybes bus skelbiamos visose už -
sienio parapijose. Dokumentas labai
aiškiai įvardija sąlygas, kurios yra
būtinos, iš užsienio grįžtantiems tau-
tiečiams norint sakramentus priimti
Lietuvoje. 

Vasario 16-sios gimnazijoje dir -
bantis katalikų tikybos mokytojas
Darius Subačius kartu su kunigais
Vidu Vaitekūnu ir Valdu Jeliu pasi-
dalino savo sielovadinėmis iniciaty -
vomis, gražiai puoselėjama ekume -
nizmo dvasia, bet kartu ir rūpesčiais,
prieš metus netekus kun. Jono Dėdi -
no, kuris daugelį metų buvo vietinių
lietuvių ir gimnazijos „širdis’’ ne tik
daugeliui suaugusiųjų, bet ir gimna -
zistų – pastariesiems jis atstojo tėvą.
Tad atkreiptas rimtas dėmesys į dar
vieno kunigo šiame Vokietijos regio -
ne poreikį. Toks pat poreikis išreikš-

tas ir Sibiro nuo vienos vietovės iki
kitos labai dideliais atstumais nuto-
lusių lietuvių pastoracijoje, prašant
dar vieno kunigo į Krasnojarsko
kraš tą.

Kitų Europos kraštų sielovadi -
ninkai taip pat pasidalino savo veik-
la, pastoracinėmis tendencijomis,
pri valumais ir trūkumais. Ypatingas
dėmesys skirtas Jungtinės Karalys -
tės šiaurinės dalies bei Škotijos lietu-
vių sielovadai bei ją dar labiau veik-
ti galinčiai informacijos sklaidai,
Puns ko ir Seinų krašto lietuvių vie-
nybės klausimams, galimybes pla-
čiau tarp lietuvių skleisti „Villa Li-
tuania’’ Ro moje. Aptartos pal. Jurgio
Matulaičio metų programų įgyven-
dinimo gali mybės, pateikti pasiūly-
mai. Kun. E. Arnašius supažindino
su birželio mėnesį vyksiančio 50-ojo
Pasaulinio eucharistinio kongreso
Dubline registracijos ir dalyvavimo
galimybė mis, o parapijų ir misijų
jaunimą pa kvietė dalyvauti Pasaulio
jaunimo dienose Brazilijoje. 

Suvažiavimo svečias, Europos
lie tuvių kultūros centro vadovas ir
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
narys Rimas Čuplinskas papasakojo
apie Vasario 16-osios gimnazijos pra -
džią, istoriją, jos veiklą kitų Vokieti -
jos gimnazijų kontekste, tendencijas,
taip pat pasidalino įžvalgomis apie
LB Vokietijoje archyvą, sukauptą
gau sią biblioteką.

Nukelta į 9 psl. 

Europos�lietuvių�dvasininkų�
suvažiavimas�vokietijoje

SES. PRANCIŠKA, FDCJ

Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje vykusio tradicinio Europos lietuvių dvasininkų
suvažiavimo dalyviai.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
kARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SkAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 15

Tačiau po apkaltos, žmonių su-
priešinimo reikėjo kitokių tradicijų,
nebuvo ga lima suteikti jokio preteksto
tapatinti Prezidento instituciją su
visuomenės elitu.

2004 metų liepos 16 diena,
penktadienis, Vilnius. Šią, pirmą-
ją, darbo savaitę užsiėmiau daugiau-
sia Prezidentūros organizaciniais
reika lais. Daug bendravau ir su ži-
niasklaida.

Pirmiausia surengėme nefor ma -
lią spaudos konferenciją. Pažadėjau
žurnalistams, kad jiems bus prieina-
ma visa informacija apie Preziden tū -
ros veiklą, ir įsipareigojau dirbti
atvi rai ir skaidriai.

Vakar susitikau su naujus įgalio-
jimus gavusia Vyriausybe. Pasira -
šiau dekretą, nekeisdamas jos narių.
Nematau prasmės kaitalioti minist -
rų, kai iki naujų Seimo rinkimų te -
liko trys mėnesiai.

Šiandien susitikau iš pradžių su
Valstybės saugumo departamento ge -
neraliniu direktoriumi Arvydu Po -
ciu mi, vėliau – su krašto apsaugos
ministru Linu Linkevičiumi.

Svarbiausias buvo trečiasis susi-
tikimas – su Seimo ir jo frakcijų va-
dovais. Norėjau pasikalbėti apie vis
labiau įsiplieskiantį skandalą dėl
įtarimų, kad „Rubicon” bendrovė pa-
pirkinėjo kai kuriuos parlamentarus.

Primygtinai raginau Seimą pa -
skelbti visą turimą medžiagą visuo -
menei. Atkurti pakirstą pasitikėjimą
galima tik viešumu. Seimas pats sau
pakenkė, kai nusprendė nepanaikin-
ti teisinės neliečiamybės trims savo
na riams. Tai leido prokuratūrai per-
mes ti visą atsakomybę parlamentui.
Tačiau susitikimas mane nuvylė –
nepavyko pašnekovų įtikinti, kad rei -
kia skelbti surinktus faktus. To ne -
nori ir  Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas. Ką gi, Seimas pats su ne -
ria kilpą ant kaklo. Netrukus tai pa -
rodys rinkimai. Manau, Viktoras Us-
pas kichas su savo įsteigta Darbo par-
tija visus nušluos.

2004 metų liepos 19 diena, Vil -
nius. Priėmiau pirmąjį šios kadenci-
jos užsienio svečią – Gruzijos gyny-
bos ministrą Giorgijų Baramidzę.
Ministras papasakojo, kad Maskva
delsia išvesti savo kariuomenę iš
Gru  zijos teritorijos. Jis sakė, kad
Lietuva Gruzijai pavyzdys, kiek daug
galima nuveikti per trumpą laiką.
Gruzinai esą svajoja pasiekti tokį pat
tarptautinį statusą kaip ir mes –
įstoti į NATO ir Europos Sąjungą.

2004 metų liepos 20 diena, Vil -
nius. Daviau pirmąjį interviu užsie -
nio spaudai – su „Financial  Times”
žurnalistu kalbėjomės apie Lietuvos
politines ir ekonomines problemas,
svečias domėjosi įtariamo kyšinin ka -
vimo skandalu Seime.

Be to, susitikau su policijos ge ne -
raliniu komisaru Vytautu Grigara vi -
čiumi. Kalbėjomės, kaip pakelti poli-
cijos autoritetą. Atkreipiau ko misa-
ro dėmesį, kad padėtis nepage rės, kol
patys policininkai pažeidinės įstaty-
mus, darys avarijas ir bėgs iš įvykių
vietos. Žinoma, būtina kelti ir atly-
ginimus.

2004 metų liepos 21 diena, Vil -
nius. Verda diskusijos, ar reikia grą -
žinti dviejų turų sistemą per Seimo

rinkimus, nors iki jų teliko pora mė -
nesių. Pats pasisakiau už tokią tvar -
ką, bet kai prieš penkerius metus ve -
ta vau antrą turą naikinantį įstaty-
mą, socialdemokratų pastangomis
mano veto buvo atmestas. Dabar jie
jau pa tys nori grįžti prie ankstesnės
sistemos, bet šįkart jiems priešinasi
opo zicijos partijos. Toks politinis
žaidimas vyksta prieš kiekvienus
Seimo rinkimus, o vienokią ar kito-
kią politikų poziciją lemia jų įsitiki-
nimas, kuri rinkimų sistema jiems
naudin gesnė.

Pakviečiau į Prezidentūrą po du
atstovus iš abiejų Seimo stovyklų –
pritariančių ir prieštaraujančių ant -
rojo rinkimų turo sugrąžinimui, taip
pat porą politologų ir Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininką Zeno -
ną Vaigauską. Partijų pozicijų suar-
tinti nepavyko – vieni kategoriškai
„už”, kiti – „prieš”. Tik visi pritarė,
kad reikia vieną kartą baigti kai ta -
lioti rinkimų „žaidimo taisykles” ir
susitarti dėl stabilios tvarkos.

Turiu per 10 dienų apsispręsti
ve tuoti arba pasirašyti antrąjį rinki-
mų turą grąžinančias įstatymo pa-
taisas, kurios įsigaliotų nuo 2005 me-
tų sau sio 1 dienos. Taip nuspręsta, at-
sižvelgus į pastabas, kad likus tik
trims mė nesiams iki šių Seimo rin-
kimų ne ga lima keisti jų tvarkos.

Yra ir kitas, gal net didesnis, rū -
pestis – nesiliauja jau visą šalį pur -
 tantis Seimo narių įtariamo ky ši -
ninkavimo skandalas. Išsikvie čiau ge-
neralinio prokuroro pavaduotoją Gin-
tarą Jasaitį. Supratau, kad greičiau
išsiaiškinti tiesą ir baigti šią bylą pro-
kuratūrai trukdo ir įstatymų spra gos,
ir teisėsaugos institucijų bendradar-
biavimo stoka. Reikės to bu linti teisės
normas. Pabrėžiau, kad jo kiu būdu
prokurorams nederėtų nu traukti
tyrimo, nes tai tik dar la biau kom-
promituotų ir teisėsaugą, ir Sei mą.

2004 metų liepos 27 diena,
Vilnius. Prajuokino vienas kurio-
zas. Mano patarėja teisės klausimais
To ma Birmontienė atnešė man pasi-
ra šyti pluoštą Seimo priimtų įstaty-
mų. Juos jau buvo vizavęs ir premje-
ras Algirdas Brazauskas, ir kiti pa-
reigūnai, taip pat savo parašu, kad
įstatymai nekelia abejonių, juos buvo
„pa laiminusi” ir pati T. Birmontienė.
Įteik dama dokumentus, ji dar pridū -
rė, kad juos peržiūrėjusi, viskas gerai.

Niekada nepasirašinėju mecha -
niš kai. Skaitau ir... Apstulbęs grąži -
nu T. Birmontienei, sakydamas: „Ne -
galiu pasirašyti.” Jos veidas ištįsta ir
ji klausia: „kas negerai?” Atsakau:
„Aš – Valdas Adamkus, o ne Rolan-
das Paksas.”

Mat po įstatymo tekstu parašyta
„Lietuvos Respublikos Prezidentas
Rolandas Paksas”. Šmaikščiu tonu
paklausiau T. Birmontienės, ar kas
nors skaito man atnešamus įstaty-
mus. Tiesa, atrodo, ji tuo metu buvo
praradusi ne tik humoro jausmą, bet
ir amą.

2004 metų rugsėjo 8 diena,
Vilnius. Susidūriau su nemaža prob-
lema. Mano rinkimų štabas liko sko -
lingas 300 tūkstančių litų. Mat net ir
laimėjus rinkimus ne visi rėmėjai
pri simena savo pažadus ir įsipareigo-
jimus.                  Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.
Vienas suvažiavimo vakaras bu -

vo skirtas dvasininkų susitikimui su
gimnazistais, kurie išgirdo visų su-
va žia vimo dalyvių liudijimus apie
pa šaukimą; kitos dienos popietėje
lan kytasi dailininkės Meilės Verše-
lienės meno galerijoje. 

Suvažiavimo dalyviai labai džiau-
 gėsi ne tik gimnazijos ir bendruome-
nės šeimininkų svetingumu, bet ir

tuo, jog kasdien kartu galėjo švęsti
Eucharistiją, melstis Valandų litur-
giją bei Dievo Gailestingumo vaini-
kėlį gimnazijos „Visų Lietuvos šven-
tųjų” koplyčioje,  aplankyti net se nąjį
Viduramžių universiteto mies tą Hei-
delbergą. Dvasininkai išgyveno tikrą
bendrystę, įkvėpusią juos dar giles-
niam kunigystės pašaukimui ir pla-
tesnei lietuvių sielovadai užsieny-
je.

Europos�Lietuvių�dvasininkų�suvažiavimas

Birutė S. Bernotas, gyvenanti West Hartford, CT, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol., taip pat atsidėkodama už kalen-
dorių pridėjo 50 dol. Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir remiate.

Matulaičio slaugos namai, Putnam, CT, atsiuntė „Draugui” 50 dol.
auką. Labai ačiū Jums už paramą.

Hartford, CT skautai ir skautės džiaugiasi pasisekusia Kaziuko
muge ir ta proga „Draugui” paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame
už paramą.



,,Niekad netroškau garbės ir ne-
siveržiau vadovauti, bet kviečiamas
padėti niekad nemokėjau atsisa kyti.
O kartą pasižadėjęs ką nors at likti,
stengdavausi atlikti viską, kas reika-
linga iki sėkmingos pabaigos. Ir jei
kada nepavykdavo, kaip buvo nu ma-
tyta ar planuota, niekada ne bandžiau
ieš koti kaltininkų ar nesėkmę pri-
mesti kurio nors asmens sugebėjimų
ar veik lumo stokai. Toks ma no cha-
rakterio bruožas. 

Myliu gimtinę, mėgstu bendrauti,
gerbiu savo tautiečius, kurie dirba
savo tautiečių gerovės la bui. Džiau -
giuosi jų gabumais ir pa sie kimais ir
tiesiog stebiuosi, kad per paskuti-
niuosius 20 metų Lietuva išau gino
tiek daug puikių profe sio nalų kiek-
vienoje srityje: ar tai būtų sportas,
muzika, technologiniai pa sie kimai ir
pan. Žinoma, yra ir negerovių, bet
kur jų nėra. 

Nuo ma žens esu tvirtai tikintis,
tikiu ir pa sitikiu Dievu. Mano many-
mu, žmogus dar nėra nieko išradęs ar
sukūręs iš nieko. Esu perskaitęs Šv.
Raštą bent porą kartų. Mano nuo -
mone, ten galima rasti viską, ko mūsų
gyvenime rei kia. Dievas per daug
nesi kiša į atskiro žmogaus sėkmės ar
nesėkmės detales. 

Nuo pat gimnazijos laikų buvau
ateitininkas ir man būdavo keista, kad
tuo laiku mokyklose šios organi cijos
veikla buvo draudžiama. Kas mane
įtraukė į tokį būrelį Kėdai niuo se,
neprisimenu, bet būdavo atsitiki mų,
kad buvome sekami vietos apsaugos.

Karui pasibaigus, atsiradau Lon -
done. Tuo laiku dirbau restorano vir-
tuvėje. Kai prasidėjo DP išskirstymas
po laisvojo pasaulio kraštus, į Angliją
atvyko jauni vyrai ūkio darbams, o
merginos – į ligonines. Lietuvos am -
basadorius ir keletas kitų buvusių di -
delių Lietuvos įmonių atstovų pa -
 kvietė mane jungtis į komitetą, įsteig -
ti Didžiosios Britanijos Lie tuvių
sąjungą (DBLS) ir taip padėti nau-
jiems atvykėliams. Kvietimą pri ė -
miau. 

Vėliau mane prikalbino mesti
darbą ir atsiduoti Sąjungos veiklai.
Tokiu būdu mano 2-jų kambarėlių bu -
telis tapo DBLS įstaiga. Taip išdirbau
trejus metus. Reikėjo ne tik susi-
rašinėti steigiant Sąjun gos skyrius,

skleidžiant informaciją pirma biule -
nio, o vėliau laikraščio forma, bet ir
padėti asme nims, turintiems prob-
lemų su darbda viu, norintiems išvyk-
ti į kitus kraš tus, ieškantiems gimi -
nių, ruo šiant koncertus, kviečiant
svečius iš Vokietijos, sprendžiant
nusi žen gi mų pasekmes ir t. t. Įstaiga
buvo atidara 24 valandas. Man buvo
malonu pagelbėti tautiečiams, ne -
siskųs davau nuovargiu. Vedęs išvy -
kau į Ameriką. 

Pradžioje apsigyvenome Massa -
chu setts valstijoje, vėliau persikėlė -
me į St. Charles, Illinois. Po keleto me -
tų įsikūrėme Čikagoje. Čia prasi dėjo
gyvas visuomeninis gyvenimas. Bu -
vau lituanistinės mokyklos komi tete.
Kai sūnūs paaugo, akty viau daly-
vavau jų auklėjime. Net buvau įstei -
gęs jaunimo krepšinio komandą.
Gavome vietos valdiškoje sporto salė-
je laiką treniruotis. Treniruoti sutiko
Povilas Žumbakis (tuo laiku dar stu-
dentas). Pasivadinome ,,Gramdis”,
įsigi jome uniformas. Žaidėme su vie -
tos to pačio lygio komandomis. Lente -
lėje buvome paskutiniai, bet turėjo me
daug pasiryžimo ir džiaugsmo. Po
poros metų komanda iširo.

Buvau išrinktas Architektų ir
inžinierių sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyriaus pirmininku, teko ruošti po -
rą paskutiniųjų garsių inžinierių
pokylių. Buvau pakviestas ir dirbau
Vytauto Kamanto vadovaujamoje Pa -
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
boje. Vienas didžiausių to meto ren gi -
nių buvo Čikagoje ruošta Lietuvių
tautinių šokių šventė.

Gal daugiausiai atlikta išėjus į
pensiją ir persikėlus į St. Petersburg.
Metus buvau St. Petersburg Lietuvių
klubo pirmininku. Ruošiau daug kitų
renginių. Gal svarbiausi yra buvę su
Angele Karniene suruoštos ,,Lietu vių
dienos’’, Šiluvos paminėjimas ir Klu -
bo 50 metų sukakties renginys. Da -
riau, ką galėjau ir kiek galėjau. Dabar,
pasiekus 90 metų ir žiūrint į ateitį,
rašau į laikraščius, ilsiuosi ir ben-
drau ju su jau mažėjančia ir senėjan-
čia lietuvių bendruomene. Neat sisa-
kysiu ir toliau padėti, jei atsiras rei-
kalas. Juk reikėtų pritraukti jau nes -
niąją kartą.”

Ačiū, Mečy, dar sykį sveikiname
su gimtadieniu.
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Sunku būtų įsivaizduoti St. Pe -
ters burg, Florida lietuvių tel-
kinį be Mečio Šilkaičio. Kaip se-

novėje žemai čiai sakydavo: ,,Jis žmo-
gus tink pri tonciaus ė rožončiaus.”
Jis tiek metų St. Petersburg Lietuvių
klube žinias iš Lietuvos pranešinėjo,
juokais ir kupletais linksmindavo su -
si rinkusius, o ir bažnyčioje šv. Mi -
šioms patarnaudavo. Jo skardų balsą
girdėjome ne tik Lietuvių klube, bet ir
bažnyčioje, skaitant sekmadieninius
skaiti nius. Ir kas nesigėrėjo jo ,,Drau -
ge’’ parašytais straipsniais, jo įdo mio -
mis paskaitomis, darytomis nuotrau -
komis arba vadovavimu, einant įvai -
rias pareigas?! Šilkaičio  sumanumas
ir talentas – pasigėrėtinas. Jis su šyp -
sena, gera nuotaika, patarimais vis -
kam turėjo ir turi  laiko. 

Gimtadienio puota

Šeštadienį, vasario 25 dieną, šei -
mos pakviesti draugai rinkosi į Lie -
tuvių klubą at švęsti šio nuostabaus
žmogaus 90-tąjį gimtadienį, kurį su -
ruo šė vaikai – sūnūs Raimundas ir
Ed  mu n das su žmonomis Rasa ir Auš -
ra ir jų šeimos nariai. Lietuvių klubo
didelę salę puošė stalai, padengti bal -
tomis staltiesėmis, su gėlių puokš -
tėmis, baltai apvilktos kėdės. Svečius
pasitikę Mečys ir Irena Šilkaičiai
kvietė atsigaivinti įvairiais gėrimais
ir atsisėsti jau iš anksto nurodytose
jiems vietose. Sa lėje buvo išstatyta ne
tik įvairių nuotraukų, bet ir ekrane
buvo rodomi vaizdai iš Šilkaičio ir jo
šeimos gy ve nimo. 

Šventės programą vedė marti
Rasa Šilkaitienė. Susėdę prie stalų,
ant kurių jau buvo sudėti me niškai
pa puošti šalti užkandžiai, svečiai po
kanauninko Bernardo Talaišio mal-
dos pradėjo vaišes. Pakeliant šampa -
no taures sudainuota ,,Ilgiau sių me -
tų”.  Svečiai buvo vaišinami ne tik šal-
tais, bet ir šiltais patiekalais ir be galo
skaniais saldumynais. 

Šventė buvo tikra puota. Sve čius
aptarnavo ir maistą paruošė nuostabi
Lietuvių klubo šeimininkė Angelė
Straukienė, o gėrimus tvarkė Ina Ta -
ta rūnienė. 

Po puošnių vaišių sekė sveikini-
mai. Laima Šalčiuvienė perskaitė
gau tą sveikinimą iš Šiau rės Ameri -
kos Ateitininkų federacijos valdybos
pirmininkės Rasos Kasniū nienės.
Pirmininkė Rasa ne tik svei kino
Šilkaitį, bet ir dėkojo jam, teigdama,
kad Atei  tininkų federacijai persikė -
lus į Lietuvą, jai ten pradedant reda -
guoti ir leisti ‘Ateities’ žurnalą, Šilkai -
tis, drau  ge su Elena Jasaitiene ir
Birute Kasperavičiene, rūpinosi žur-
nalo platinimu ir išsiuntinėjimu
išeivijos pre numeratoriams. Š. Ame -
ri kos Ateitininkų valdybos pirminin -
kė savo sveikinimą užbaigė, linkė-
dama toliau džiaugtis gyvenimu,
akty viai bendradarbiauti, linkėjo
geros sveikatos, gausių Aukščiausio
malo nių tolimesniame kelyje sie kiant
visa atnaujinti Kristuje. Po šio svei -
kinimo sekė St. Petersburg Kul tū ros
būrelio pirmininkės Angelės Karnie -
nės sveikinimas. Ji sveikini mą pra -
dėjo linksmai, teig dama, kad net ir
pasi žiūrėjusi į žo dyną nerado atsaky-
mo, kada žmogus sulaukia garbingo
amžiaus ir kada amžius yra negarbin-
gas. Teigė, kad ,,ne skaičius apibrėžia
tą sąvoką, bet pats žmogus, kurio

sukaktuvės šven čiamos. Jo nueitas
kelias, jo atlikti darbai šeimoje ir ben-
druomenėje, jo bendravimas su žmo -
nėmis tą savoką apibrėžia”. Toliau ji
tęsė: ,,dėkojame Kūrėjui, kad atsiuntė
Tave į mūsų tar pą. Tavo daugybė at -
lik tų darbų ir eitų pareigų skaičiai
byloja, kad be Tavęs mūsų St. Peters -
burg lietuviš kai šeimai būtų buvę
daug sun kiau gyvuoti. Tavo atsidavi-
mas mūsų vietinės ir visos išeivijos
lietuviškai bendruomenei yra mums
pavyzdys. Dė kojame Tau už tai, kad
esi su mu mis”. Ji įteikė Mečiui vi sų
pasirašytą sveikinimo atviruką ir
aukas, jo vardu skirtas Lietu vių Fon -
dui. 

Lietuvių klubo pirmininkė Vida
Meiluvienė padė kojo Šilkaičiui už
ilgametę veiklą, dirbant Klubo gero -
vei. Palinkėjo geros nuotaikos, svei -
katos ir daug darbingų ir pras min gų
dienų.

Labai gražų sveikinimą perskai-
tė Šv. Kazi miero lietuvių misijos va-
dovas kan. Talaišis: ,,Sveikinimai,
džiaugsmas ir triumfas gaubia Jus
šian dien, sulaukusį garbingo am -
 žiaus, atnešusį St. Petersburgo lie tu -
viams Dievo žodį, įtaigiai skaitant
bažnyčioje ir Tėvynės meilę bei gerą
nuotaiką Klube. Esu laimingas, kad
likimas suvedė mane su didžia asme -
nybe ir galiu šiandien prisidėti prie
visų sveikinimų ir pasimelsti už Jus.”
Po sveikinimo kanauninkas įteikė
jubiliatui labai gražų paauksuotą
diplomą su  nuotrauka ir sveikinimo
žodžiais. 

Kalbėjo ir abu sū nūs. Jie padėko-
jo tėvui ir motinai už jų užauginimą,
rūpestį, patarimus, stiprių gyvenimo
principų ugdymą, tai darant su meile. 

Pasibaigus sveikinimams žodį
tarė pats jubiliatas. Dėkodamas vi -
siems susirinkusiems, jis sakė, kad
iki šiol negalvojo, jog jam – jau 90 me-
tų, bet ši šventė jį įtikino, kad taip iš
tiesų yra. Dar ilgai sve čiai nesiskirs-
tė, as meniškai svei kino gerbiamą
Mečį, kuris su šypsena maloniai su
visais bendravo.

,,Dariau, ką galėjau ir 
kiek galėjau”

Paprašiau Mečio papasakoti apie
savo gyvenimą. 

Atšventėme M. Šilkaičio 90 metų sukaktį
ELVYRA VODOPALIENĖ

Irena ir Mečys Šilkaičiai (sėdi) apsupti šeimos.
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kraujospūdį�reikia�matuoti�abiejose�rankose
Gydytojai ir medicinos seserys

kraujospūdį turėtų matuoti abiejose
rankose, nes parodymų skirtumas
gali būti reikšmingas nustatant pa-
ciento būklę ir gali padidinti mirties
riziką per artimiausią dešimtmetį,
tvirtina mokslininkai.

Ištyrus 230 žmonių, kurie tikri-
nosi sveikatą pas bendrosios prak-
tikos gydytojus Didžiosios Britanijos
Devon grafystėje, paaiškėjo, kad
kraujospūdžio matuoklio rodmenų
skirtumas tarp kairės ir dešinės ran-
kų būna pakankamai reikšmingas,
kad įspėtų apie galimas kardiovasku-
lines problemas.

Ekseterio universiteto Pusiasa-
lio medicinos ir odontologijos kole-
džo mokslininkai žmones, kurių vi-
dutinis amžius buvo 68 metai, stebėjo
beveik dešimt metų. Per šį laikotarpį

100 žmonių ištiko širdies smūgis, in-
sultas ar kitos kardiovaskulinės
problemos arba jie mirė.

Kraujospūdis išreiškiamas dviem
skaičiais, kurie atspindi sistolinį ir
diastolinį spaudimą. Mokslininkai
apskaičiavo, kad sistolinio spaudimo
skirtumui padidėjus vienu skaičumi
ir jau atsižvelgus į kitus rizikos veik-
snius, tikimybė numirti ar patirti ne-
mirtiną insultą ar širdies infarktą
per artimiausius dešimt metų išauga
nuo 5 iki 6 proc. Tuo tarpu kiekvien-
as diastolinio spaudimo skirtumo
skaičius riziką numirti ar patirti in-
sultą arba širdies smūgį per artimi-
ausius dešimt metų padidina 9 proc.

Šie tyrimo rezultatai buvo pa-
skelbti žurnalo ,,British Medical
Journal” tinklalapyje.

Delfi.lt

Kiekvienų kalendorinių metų
pradžioje Karaliaučiaus krašto lietu-
vių kalbos mokytojų asociacijos val-
dyba susirenka į posėdį, kuriame
svarstomi Čikagos Mažosios Lietu-
vos lietuvių draugijai pateikti pro-
jektai dėl paramos suteikimo lietu-
viškai veiklai. Valdybos nariai: Alek-
sas Bartnikas – regioninės Karaliau-
čiaus krašto lietuvių kalbos  mokyto-
jų asociacijos pirmininkas, Įsruties
(Černiachovsko) lietuvių kalbos ir
etnokultūros mokytoja Ona Drusei-
kaitė-Ruževičiūtė, Tilžės (Sovetsko)
lopšelio-darželio „Rodničiok” („Šalti-
nėlis”) lietuviškos grupės auklėtoja
Regina Kapkova, Aldona Bursteikie-
nė, jau dvidešimt metų dirbanti
šiame krašte Naujosios (Timiriaze-
vo), Kaukėnų (Jasnoje) vidurinėse ir
Lenkviečių (Lunino) pagrindinėje
mokykloje, Karaliaučiaus (Kalinin-
grado) mokyklose dirbantis Algirdas
Karmilavičius ir Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijos ir Mažosios Lie-
tuvos fondo atstovas Jonas Glins-
kis.

Iš viso svarstymui buvo pateikta
20 projektų. Penki projektai skirti
bendriesiems mokytojų asociacijos
organizuojamiems renginiams: 12-
ajai lietuvių kalbos olimpiadai, mok-
sleivių kūrybiškumo konkursui „Do-
nelaitis ir mes”, mokytojų edukaci-
niam vasaros seminarui Trakuose,
vaikų muzikos festivaliui „Skambėk
skambėk, lietuviška dainele”, išvy-
kai ir talkai Tolminkiemyje. Du pro-
jektus pateikė Labdaros ir paramos
fondas Karaliaučiaus lietuvybei rem-
ti. Likusius 13 projektų ruošė lietu-
vių kalbos ir etnokultūros mokyto-
jai, lietuviškų ansamblių vadovai,

lopšelis-darželis.
Dėl lėšų stokos pirmiausia nu-

matyta skirti paramą bendriems aso-
ciacijos renginiams. Kiekvienais me-
tais Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gijos paramos dėka galėjome rengti
išvykas lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros fakultatyvo moksleiviams į Lietu-
vą, po Karaliaučiaus kraštą, supažin-
dinome su jo istorija, įžymiais visuo-
menės, kultūros, literatūros veikė-
jais. Šiemet Koordinacinė taryba mo-
kykloms skyrė po 400 Lt. Deja, už to-
kią sumą išvykos neįmanoma su-
rengti.

Miestuose yra aktyvios lietuvių
bendruomenės, daugiau įvairių ren-
ginių, didesnės galimybės įvairiapu-
siškam mokinių lavinimui, daugiau
išsilavinusių ir dirbančių tėvų. Kito-
kia padėtis kaimo mokyklose, kur
nemaža dalis tėvų neturi darbo, yra
sunkiai gyvenančių šeimų, mažiau
įvairių renginių, mokyklos yra nuto-
lusios nuo didžiųjų miestų. Kaimo
mokyklos neturi savo susisiekimo
priemonių finansinių lėšų, todėl jo-
kių išvykų negali organizuoti. Kas-
met į fakultatyvą ateina nauji moki-
niai, nes, baigę 9 arba 11 klasių, jauni
žmonės išvyksta į kitas mokymo
įstaigas. Mokyklų vadovai, mokinių
tėvai dėkodavo už išvykas ir kitus
renginius.

Nuoširdžiai dėkojame Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai, valdybos
nariams, visiems aukotojams už pa-
ramą tradiciniams Karaliaučiaus
krašto mokytojų asociacijos rengi-
niams, už išvykas, už tai, kad mūsų
moksleiviai galėjo daugiau sužinoti,
pamatyti, patirti naujų įspūdžių.

Aldona Bursteikienė ir Emilija
Algaudė Bukontienė – Karaliaučiaus
krašto mokytojos.

Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos veikla

ALDONA BURSTEIKIENĖ
EMILIJA A. BUKONTIENĖ

A † A
VYTAUTAS A. JUČAS

Mirė 2012 m. kovo 24 d.
Gimė 1921 m. liepos 1 d. Lietuvoje.
Gyveno Burbank, IL; anksčiau Čikagos Brighton Park apy -

linkėje ir Kanadoje.
Nuliūdę liko: žmona Valė Delininkaitytė, sūnus Linas su

žmo na Loreta; anūkai Viktoras ir Aleksas; sesuo Irena Kal vai-
tienė su šeima, kiti artimieji giminės bei daug draugų.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 28 d., nuo 4 v. p. p.
iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Ar -
cher Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 29 d. 9:30 val. ryto Pet -
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytautas bus paly-
dėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Alzheimers Foundation.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
MARIAN A. (HULL)

INDREIKA
Mirė 2012 m. kovo 23 d., sulaukusi 86 metų.
Nuliūdę liko: vyras Matas G. Indreika, sūnus Markus ir

žmo na Jane Indreika; sesuo Evelyn ir vyras Keith Oncken; bro-
lienė Mary Hull; svainis James Townswend; svainė dr. Meilutė
(Indreika) Bis kis; daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Marian buvo sesuo a. a. Clark Hull ir a. a. Frances
Townswend.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, kovo 26 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 v. v. Adams Winterfield & Sullivan laidojimo namuose,
4343 Main  St., Downers Grove, IL.

Laidotuvės antradienį, kovo 27 d. 10 v. r. First United Met-
hodist Church, 1032 Maple Ave., Downers Grove, IL.

A. a. Marian palaidota Kaneville Township kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Informacija tel. 630-968-1000 arba
www.adamswinterfieldsullivan.com

A † A
LIŪDAS VANAGAS

Mirė 2012 m. kovo 24 d.
Gimė 1927 m. gegužės 8 d., Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Naperville, IL, anksčiau Lake Forest, IL, Deerfiled, IL

ir Čikagos Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Birutė Bielskytė, sūnus  Rimantas; švo-

geris Edis Bielskis su žmona Aleksandra ir vaikai  Renata Biels-
kytė ir Ramona Inda su vyru Ken, švogeris Vytautas Bielskis su
šeima Lietuvoje; artimas draugas Brian Winn, kiti artimieji, gi-
minės bei daug draugų.

Velionis bus pašarvotas antradienį, kovo 27 d., nuo 4 val. p. p.
iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 28 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Liūdas bus palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

valgant�stipriai�kvepiančius�produktus�
galima�sparčiai�sulieknėti

Maisto kvapas turi įtakos tam,
kiek žmogus jo suvalgo, parodė olan-
dų mokslininkų bandymas. Jų nuo-
mone, jeigu produkto kvapas stiprus,
žmogus kanda mažesnius kąsnius.
Taigi norint mažiau suvalgyti mais-
to, visiškai realu pasitelkti maisto pro-
duktų kvapą, rašo „The Daily Mail”.

Tiesa, kąsnio dydis priklauso ir
nuo produkto kokybės. Mažais kąsni-
ais kandama, jeigu produktą reikia
ilgiau kramtyti. Tada žmogus greiči-
au pasisotina. Specialistai sako, kad

produkto sudėtis ir tekstūra susiję su
kvapu ir kąsnio dydžiu.

Mokslininkai atliko bandymą.
Savanoriams patiekė kreminį deser-
tą ir davė pauostyti įvairių kvapų.
Kvapai veikė ne tik esamo kąsnio dy-
dį, bet ir kitų kąsnių dydį. Specialis-
tų skaičiavimu, pakeitus kvapą, gali-
ma suvalgyti 5–10 proc. maisto (vienu
metu) mažiau. Gali būti, kad kontro-
liuojant kvapą ir porcijos dydį, gali-
ma pasisotinti mažesniu maisto kie-
kiu ir gretai sulieknėti.
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� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 28 d., tre -
čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popie-
tę. Bus ro  domas doku men tinis fil mas
,,Viduklė” iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”. Fil -
mai ro domi PLC skai tykloje, šalia Bo čių
menės.

� ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st St., Chi -
cago, IL) trečiadienį, kovo 28 d., 2 val.
p. p. tradicinių popiečių metu bus ro -
domas Mel Gibson filmas „The Passion”
(antra dalis). Po filmo peržiūros – už -
kandžiai.  Tel.  773-476-2655.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL),  ketvirtadienį, kovo 29 d.,
9 val. r. (ne 8 val. r. kaip įprasta) kun.
Jaunius Kelpšas atnaušaus lietuviškas
šv. Mišias.  Po pamaldų bus klausomos
išpažintys.  Penktadienį, kovo  30  d.,
5 val. p. p. eisime Kryžiaus kelią. Ver-
bų  sekmadienį,  balandžio 1  d.  10:30
val. r. šv. Mišias atnašaus kun. dr. Au-
gustinas Kulbis, OSM. Po pamaldų mo-
kyklos salėje rodysime filmą ,,Turino
drobulė” (lietuvių kalba) apie Jėzaus
laidojimo drobulę. Bus kavutė.

� Kviečiame į susitikimą su viena  ,,Ta -
vo ir mano gyvenimo džiaugsmo kny-
gos” autorių Aušra Bijaminiene, kuris
vyks Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL) ko vo 30 d. 7 val.
v. Visus norinčius susipa žinti su autore ir
sužinoti daugiau apie šią kny  gą kviečiame
registruotis el. paštu ausra. bi jaminiene
@yahoo.com

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

�  Šeštadienį, kovo 31 d., 11:30–1:30
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL) liau dies menininkė Sidonka Wa dina
mo kys kaip pasigaminti ,,Apple Stru-
del”.  Iš mok site paruošti „strudel”  tešlą,
gausite įvairių įdarų receptų. Prie kavos
puodelio paragausime šio skanėsto. Vie-
tų skaičius ribotas, būtina registruotis
tel. 773-582-6500. Programa vyks
anglų kalba. 

� Balandžio 1 d., sekmadienį, PLC di -
džiojoje  salėje, Lietuvos Dukterų drau -
gija ruošia pyragų išpardavimą. Kvie čia -
ma apsilankyti nuo 8 val.  r. iki 3 val. p. p. 

� Jaunimo centro kavinėje balandžio 1
d. Moterų klubas ruošia priešvelykinius
pusryčius. Pradžia – po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje. 

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jo je balandžio 8 d. – Velykų rytą – šv.
Mišios bus aukojamos 9 val. r. ir 11:30
val. r. 7 val. r. šv. Mišių nebus.  

�  Dėmesio! JAV LB Lemont apylinkės
valdyba praneša, kad metinis-ataskaiti-
nis apylinkės susirinkimas vyks š. m.
ba landžio 29 d. 

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tas ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� Pranešame, kad Lietuvos Dukterų
drau gijos skelbtas koncertas ,,Skambėk
daina”, turėjęs vykti gegužės 20 d. PLC,
dėl susidariusių kliūčių neįvyks. Atsipra-
šome. 

� Balandžio 1 d., sekmadienį, po 10
val. r. šv. Mišių Apreiškimo parapijos
baž nyčioje (259 North 5th St., Brook-
lyn, New York 11211) Lietuvių tauto-
dailės instituto New York skyriaus narės
parapijos salėje ves ver bų rišimo pa mo-
ką. Pamoka skirta vai kams, bet daly-
vaujančiųjų amžius neribotas! Kviečia-
me visus dalyvauti.

�  LR Švietimo ir moks lo ministerija
pra  neša, kad vadovaujantis Lietuvos
val stybinės Kazimiero Būgos stipendijos
lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose
mokyklose studijuojantiems užsienio
šalių piliečiams nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 336, pas -
kelbtas konkursas Lietuvos valstybinei
K. Būgos stipendijai gauti. Daugiau in-
formacijos internetiniame puslapyje
http://www.smm.lt/konkursai/kiti.htm

IŠ ARTI IR TOLI...

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.)

,,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.���

Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) lankėsi dailininkė, vaikiškų knygelių ilius-
tratorė Sigutė Ach. Ji mokiniams papasakojo, kaip gimsta jos darbai, kaip dirba
vaikiškų knygų leidykla ,,Nieko rimto”, atsakė į mokinių klausimus.
Nuotraukoje dailininkė Sigutė Ach susitikime su ČLM mokiniais.

Laimos Apanavičienės  nuotr. 

Kovo 11 d. Grand Rapids, MI lietuviai gražiai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės
šventę. Tarp atliekančių meninę programą buvo ir jaunieji muzikai (iš kairės) To-
mas Čyvas, Kovas Kulbis, Dovas Lietuvninkas.                        Dainos Čyvienės nuotr.

Neringos stovyklos naujienos
Visiems vaikų stovyklų dalyviams, užsiregistravusiems iki balandžio 1

d., galioja nuolaidos. Registracijos anketas ir kitą informaciją rasite interne-
tiniame puslapyje www.neringa.org

Palaimintojo Jurgio Matulaičio fondo paramai paraiškos priimamos taip
pat iki balandžio 1 d.

Dar yra vietų Šeimų stovykloje, kuri vyks lietuvių kalba ir tik keletas
vietų Šeimų stovykloje anglų kalba.

Tuos, kurie niekada nėra buvę Neringos stovykloje, kviečiame  birželio
27–29 dienomis atvykti į ,,Atvirų durų dienas”. Jei turite klausimų, prašome
skambinti Reginai tel. 978-582-5592.

Vadovams
Tų, kurie dar neatsiuntė įsidarbinimo anketų, prašoma padaryti tai kuo

skubiau. Anketas rasite www.neringa.org

Moterų savaitgalis
Kerry Secrest ir dr. Kristinos Maciūnaitės vedamas savaitgalis vyks

gegužės 18–20 dienomis. Šių metų tema ,,Laikas”. Daugiau informacijos ir
registracijos formas rasite tinklalapyje www.neringa.org

Talkos savaitgalis
Birželio 2–3 dienomis kviečiame visus atvykti į kasmetinę stovyklavietės

paruošimo vasarai talką. Apie savo dalyvavimą prašoma pranešti Reginai el.
paštu regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

www.neringa.org info

2012 m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruome-
nės XX Tarybą. Kandidatų sąrašas bus sudarytas iki kovo 29 d., vėliau jis
bus skelbiamas JAV LB tinklalapyje, spaudoje. Norintys balsuoti internetu
turi registruotis internetu JAV LB tinklalapyje www.javlb.org arba tiesiogiai
šiuo adresu: http://lietuviu-bendruomene.org/zinios/balsavimas-voting/ Re-
gistruotis galima iki balandžio 7 d. Užsiregistravus internetu bus elektro-
niniu paštu atsiųstas slaptažodis ir patvirtinimas apie galimybę balsuoti. Bal-
savimas internetu vyks nuo gegužės 1 iki 15 d. 

Daugiau informacijos apie balsavimą rasite www.javlb.org


