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Aptartas Lietuvos pasirengimas NATO susitikimui Čikagoje

Korp. ,,Giedra”  Šatrijos Raganos 
minėjimas – 14 psl.

Čikaga (ELTA, ,,Draugo” info) –
Jungtinėse Valstijose, Michigan vals-
tijoje, balandžio 1 d., sekmadienį,
mirė buvęs Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės valdybos ir JAV Lietuvių
Bendruomenės krašto valdybos pir-
mininkas Vytautas Kamantas. Velio-
nis buvo inžinierius, dirbo projektų
vadovu ir statybos direktoriumi But-
terworth ligoninėje, Grand Rapids,
MI. Įvairių amerikiečių ir lietuvių
organizacijų narys, ėjęs jose vado-
vaujančias pareigas, Akademikų
skautų sąjūdžio filisteris ir skau-
tininkas, Lietuvių Fondo tarybos na-
rys, buvęs pirmininkas, JAV LB
Grand Rapids apylinkės valdybos
narys, daugelio JAV LB tarybų narys
ir prezidiumų pirmininkas, keturių
PLB valdybų pirmininkas, vienas iš
PLB lituanistikos katedros Universi-
ty of  Illinois at Chicago įkūrėjų. Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir Užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis dėl šios
netekties pareiškė užuojautą V. Ka-

manto artimiesiems, bičiuliams,
draugams ir visai pasaulio lietuvių
bendruomenei. V. Kamantas, pasak
prezidentės, daugelio atmintyje iš-
liks kaip šviesus žmogus, nuoširdžiai
tikėjęs, kad Lietuva yra visų po pa-

saulį išsibarsčiusių lietuvių Tėvy-
nė.

PLB valdybos pirmininko parei-
gas V. Kamantas ėjo 16 metų: 1978–
1988 ir 1997–2003 m. Velionis taip pat
1970–1973 ir 1991–1994 m. buvo JAV
LB Krašto valdybos pirmininkas.
2000 m. už nuopelnus Lietuvai buvo
apdovanotas Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino II laipsnio ordinu. 

V. Kamantas gimė 1930 m. kovo 25
d. Macikuose, Šilutės valsčiuje. 1944
m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją.
Eichstaett karo pabėgėlių stovykloje
1949 m. baigė lietuvių gimnaziją, pri-
klausė skautams, ateitininkams. 1949
m. apsigyveno JAV. 1951–1953 m. daly-
vavo Korėjos kare. 1959 m. baigė Cle-
veland University, OH. 1958–1982 m.
dirbo architektūros ir inžinerijos
bendrovėse, nuo 1982 m. – Michigan
valstijos vakarų srities ligoninės ir
sveikatos susivienijimo Grand Ra-
pids direktorius. 1973–1976 m. buvo
Maironio lituanistinės mokyklos Le-
mont direktorius.
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Goro provincijoje lankėsi LR užsienio reikalų ministras
Vilnius (ELTA) – Lietuva šiais

metais Afganistano Goro provincijos
atkūrimui skiriamą paramą labiau-
siai kreipia į administracinių vietos
valdžios ir nevyriausybinių organi-
zacijų gebėjimų stiprinimą, sveika-
tos apsaugos, švietimo ir žemės ūkio
veiksmingumo didinimą. Su Gore
užbaigtų vystomojo bendradarbiavi-
mo projektų rezultatais ir šiuo metu
vykdomų darbų eiga susipažino Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis, balandžio 3 d.,
antradienį, apsilankęs provincijos
sostinėje Čagčarane ir susitikęs su
čia įsikūrusios Lietuvos vadovauja-
mos provincijos atkūrimo grupės
(PAG) nariais.

2012 m. Čagčarane planuojama
baigti kartu su Afganistano centrine
vyriausybe, Japonija ir JAV statomą
vaikų dienos centrą, kurio teritorijo-
je įrengti ir profesinio rengimo cen-
trai. Lietuvos lėšomis pernai buvo iš-
asfaltuoti pirmieji kilometrai Čagča-
rano gatvių. Šiemet jų tvarkymo dar-
bai tęsiami prisidedant Japonijai ir
Afganistano centrinei valdžiai. Šiuo
metu remontuojama Goro sostinės li-
goninė, prie kurios prisidėjo Lietuva,
Graikija ir Japonija. Darbus tikimasi

baigti 2014 m. 
Šiemet Afganistane įgyvendina-

mi šeši projektai, finansuojami iš
Lietuvos vystomojo bendradarbiavi-
mo ir paramos demokratijai progra-
mos lėšų, žemės ūkio plėtros, inžine-
rinių paslaugų, archeologijos, admi-

nistracijos ir nevyriausybinio sekto-
riaus gebėjimų stiprinimo bei veteri-
narijos kontrolės srityse. Vystomojo
bendradarbiavimo projektams Afga-
nistane Lietuva 2012 m. numato skir-
ti apie 1 mln. litų. 

Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis susipažino su Gore užbaigtų vystomojo
bendradarbiavimo projektų rezultatais ir šiuo metu vykdomų darbų eiga.  URM nuotr.

A. a. Vytautas Kamantas. 
Dainos Čyvienės nuotr.

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų viceministrė Asta Skaisgiry-
tė Liauškienė balandžio 3 dieną, ant-
radienį, Lietuvoje besilankančiam
NATO Tarptautinio karinio štabo
generaliniam direktoriui Jürgen
Bornemann pristatė svarbiausius
Lietuvos politinius uždavinius ren-
giantis NATO šalių vadovų susiti-
kimui, vyksiančiam gegužės 20–21 d.
Čikagoje. 

Viceministrė pabrėžė sprendimo
tęsti NATO oro policijos misiją Bal-
tijos šalyse po 2014 metų svarbą.
„Baltijos oro policija yra realus
NATO šalių solidarumo ir turimų pa-
jėgumų išmanaus naudojimo pavyz-
dys, turintis didelę reikšmę regiono
saugumui”, – sakė A. Skaisgirytė
Liauškienė. Ji pažymėjo, kad Lietuva
pagal galimybes siekia prisidėti prie
organizacijos kolektyvinių uždavi-

nių įgyvendinimo, pirmiausia Afga-
nistane. Susitikimo metu pasikeista
nuomonėmis dėl NATO vaidmens
Afganistane po 2014 m., karinių pra-
tybų ir mokymų, užtikrinančių tarp-
tautinių pajėgų sąveiką, vaidmens di-
dėjimo. Taip pat aptartos NATO ma-
tomumo didinimo šalyse narėse,
NATO ir ES bendradarbiavimo gali-
mybės. 

Netekome visuomenės veikėjo Vytauto Kamanto



Balandžio� 2-oji� –� Tarptautinė
vaikiškos�knygos�diena.�Ši�diena�pa-
skirta�ne�šiaip�sau�–�tai�pasakų�kūrė-
jo�Hans�Christian�Andersen�gimtadie-
nis.� Baigiantis� kovui,� Čikagoje� lan-
kėsi�dailininkė,�knygų�vaikams�ilius-
tratorė,� leidyklos� ,,Nieko� rimto”
viena�leidėjų�Sigutė�Ach.�Su�ja�daug
kalbėjome� apie� knygas� vaikams,
apie� jų� leidybą,� džiaugėmės,� kad
tarp� tarptautinį� IBBY� (The� Interna-
tional� board� on� Books� for� Young
People)�apdovanojimą,�kartais�vadi-
namą�„mažuoju�Nobeliu”,� gavusiųjų
yra��ir�keletas�leidyklos�,,Nieko�rimto”
išleistų� knygelių� autorių.� Kad� šios
leidyklos� leidžiamos� knygos� žino-
mos�ir�Čikagoje,�pamatėme�Ach�ap-
silankymo� Čikagos� lituanistinėje
mokykloje�metu.�Sigutės�įsitikinimu,
praūžus� technikos� šuorui,� vėl� grįši-
me� prie� popierinių� knygelių,� mat
knyga�dažnai�būna�tas�draugas,�ku-
rią�atsivertęs�padraugauji�su�vaiku�ir
su� savimi.�Vaikų� literatūra� yra� tokia
stebuklinga� šalis,� kurioje� šeima
tampa�šeima.
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Redakcijos žodis

Susipažinome po karo Vo-
kietijo je, Eichstaett lietu-
vių gimnazijoje. Suorgani-

zavus skautus, kažkas mane
paskyrė draugininku, o aš vienu
iš skiltininkų paskyriau Vytau-
tą Ka man tą. Jį pasirinkti nulė-
mė jo akivaizdus darbštumas,
pareigingumas ir drausmingu-
mas. Nenusivyliau nei tada, nei
per  visą jo gyvenimą ir labai
džiaugiausi, kai jis buvo pakvies-
tas su lietuvių skautų skiltimi daly-
vauti tarptautinėje stovykloje Pran-
cūzi joje.

Išsiskyrėme man emigravus į
Australiją, o Vytautui – į JAV. Vėl
susitikome 1980 metais, kai jis, kaip
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) val dybos pirmininkas, atvyko
į Aust ralijos Lietuvių Bendruomenės
30 metų jubiliejinį suvažiavimą. Tada
krašto tarybai Vytautas pateikė
plačią PLB valdybos veiklos ir planų
apžvalgą. Pradėjome bendrauti ir
asmeniškai, ir bendruomeniniais
reikalais. Galiu pasakyti, kad man
tas susitikimas su Vytautu įžiebė

liepsnelę rusenančioje žarijoje.
1997  m. buvau vienas iš Austra -

lijos LB atstovų PLB Seime. Vytautas
mane prikalbino, kad būčiau jo sąra -
še kandidatu į PLB valdybą. Sutikau
ir, mano didelei nuostabai, buvau
išrinktas.

Praėjo pusmetis. Ramiai gyve-
nau Melbourne, Australijoje. Elek-
tro ninis paštas ir faksas tirpdė nuo-
to lius. Vieną sekmadienį grįžus na-
mo iš kažkokio bendruomeninio
renginio, žmona Danutė pasakė, kad
skambino Vytautas. Ilgai su ja kal-
bėjo, prašydamas, kad ji mane išleis-
tų į Vilnių padirbėti PLB atstovybėje.

Danutė žinojo, kad jau nuo Są-
jūdžio laikų no rėjau dirbti Lietu-
voje ir Vytautui pasakė, kad ma-
nęs nestabdys.

Atskambinau Vytautui, suži-
nojau, kad Juozui Gailai baigiant
savo kadenciją Lietu voje, Vytautas
kviečia mane perimti tas pareigas.
Norėdamas Vytautą nu raminti,
nes atkalbinti jį nuo jo su ma nymo
buvo neįmanoma, sutikau vykti į
atstovybę trims mėnesiams. Po

trijų mėnesių į Vilnių atvyko Da-
nutė, o į Australiją grįžome po dvy-
likos metų.

Vytautas ir  Gražina į Vilnių at -
vykdavo kelis kartus per metus, susi-
tikę draugiškai ir dalykiškai sutarda -
vome dėl veiklos krypčių. Nuo pat
pradžios sutarėme, kad PLB turi at -
sisukti veidu į Rytų kraštų, buvusios
Sovietų Sąjungos tremtinių lietuvių
draugijas, bendruomenes ir dar nesu -
burtus lietuvių telkinius. Šią mintį ir
darbą jau buvo pradėjęs puoselėti
buvęs PLB valdybos pirmininkas
Bronius Nainys.

Nukelta į 3 psl.

Įžiebęs liepsnelę
rusenančioje 

žarijoje
GABRIELIUS ŽEMKALNIS

Prieš išvykda-
ma į Kiniją Lie-
tuvos krašto

apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė
pareiškė, kad, nepa-
kitus dabartiniam
gynybos finansavi-
mui, po kelerių metų
gali tekti svarstyti
kariuomenės mažinimo klausimą.
Nors kariuomenė jau dabar per ma-
ža, veikiausiai reikės mažinti karei-
vių skaičių, nes 60 proc. biudžeto ski-
riant personalui išlaikyti nelieka
lėšų pratyboms rengti ir kariams
treniruoti.

Ginkluotųjų pajėgų finansavi-
mas yra opus klausimas. Išskyrus
Liuksemburgą, nė viena NATO vals-
tybė taip menkai nefinansuoja krašto
apsaugos. Net į gynybos finansavimą
įtraukus dalį lėšų, skiriamų Viešojo
saugumo tarnybai ir Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybai, šiemet Lietu-
va gynybai išleis 0,95–0,97 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Tai per-
pus mažiau, negu tikimasi iš NATO
narių. Įsipareigojimas siekti 2 proc.
BVP finansavimo krašto apsaugai
yra nuolat minimas NATO dokumen-
tuose, pavyzdžiui, pernai kovo mėne-
sį NATO gynybos ministrų patvirtin-
tose Politinėse gairėse. Nors Lietuvos
kaimynai gerokai mažiau nuogąstau-
ja dėl Rusijos keliamų grėsmių, Es-
tija, Latvija ir Lenkija dosniau finan-
suoja šalies gynybą. Lenkija ir Estija
skiria apie 1,8 proc. BVP.

Lietuvos abejingumas savo NATO
įsipareigojimams nėra naujas reiški-
nys. Net ūkiui klestint, Lietuva ne-
proporcingai mažai lėšų skyrė gyny-
bai. 2003 metais, Lietuvai dar sie-
kiant NATO narystės, Krašto apsau-
gos ministerijos asignavimai tesiekė
1,48 proc. BVP, o 2006 metais jie smu-
ko iki 1,18 procento.

Juknevičienė teigia, kad reikia
platesnio politinio susitarimo, kuris
nustatytų, kokio dydžio kariuomenę
Lietuva gali išlaikyti. Raginimas nė-
ra naujas. Ministrė kalbėjo panašiai
sausio mėnesį Vilniuje viešint NATO
generaliniam sekretoriui Anders
Fogh Rasmussen. „Svarbiausia turėti
politinę valią ir kad susitartų poli-
tinės jėgos, kad visiems būtų aišku,
jog tai yra iššūkis. (...) Visi supranta,
kad yra nelengva, bet turi būti aiški
politinė valia.”

Pernai rudenį premjeras And-

rius Kubilius sakė, kad rengiamas
partijų susitarimas dėl gynybos fi-
nansavimo. Bet nematyti nei partijų
susitarimo, nei didesnės pinigų su-
mos. Pernai spalį prezidentė Dalia
Grybauskaitė aiškino, kad NATO
sutarimas gynybai skirti bent 2 proc.
BVP esąs neformalus, o „kai taisyk-
lės nerašytos, reiškia jų nėra”. Ras-
mussen apsilankymo metu preziden-
tė kalbėjo taktiškiau, pabrėždama,
kad krašto karinis saugumas išlieka
prioritetine sritimi. Pasak preziden-
tės, karinių pajėgų stiprinimas Kali-
ningrado srityje skatins Lietuvą to-
liau aktyviai dalyvauti kuriant
NATO strategijas. Santarvė, be abejo,
džiaugiasi, kad geriausi Lietuvos
strategai pasiryžę bendradarbiauti,
kuriant gynybos ir kitus planus. Bet
NATO ne mažiau džiugintų sąžinin-
gas finansinių įsipareigojimų vykdy-
mas. Prezidentė dėl šio reikalo nepra-
bilo.

Iki Seimo rinkimų nebus jokio
politinio susitarimo dėl padidinto gy-
nybos finansavimo. Atsakomybė ten-
ka valdančiajai koalicijai. Nors kon-
servatorių partija vaizduojasi uoliau-
sia Lietuvos saugumo gynėja, pa-
brėžia Rusijos keliamus pavojus, o
prieš penkerius metus net paskelbė
Rusijos sulaikymo strategiją, savo
valdžios metais ji proporcingai maži-
no, o ne didino krašto apsaugos fi-
nansavimą.

Pagrindinės grėsmės nėra kari-
nės. Niekas nemano, kad Rusija ren-
giasi antpuoliui. Bet krašto apsaugos
sistemos silpninimas skatins Maskvą
manyti, kad Lietuva pro pirštus žiūri
ir į kitus iššūkius. Jei konservatoriai
neturi nei valios, nei ryžto rūpintis
ginkluotųjų pajėgų kokybe, Rusija
turi pagrindo manyti, kad naujoji Vy-
riausybė, kurią veikiausiai sudarys
dabartinės opozicinės partijos, bus
panašiai pasyvi. Tegul Lietuvos stra-
tegai sprendžia, ar tai tinkamas žen-
klas Kremliui.

Kol kas Lietuvai taškų laimi
uolus jos dalyvavimas NATO misijoje

Afganistane. Tačiau
misija baigsis po dve-
jų metų. Po to Lietu-
va negalės nuslėpti
to, kad ji yra saugu-
mo naudotoja, o ne jo
kūrėja, ir tikisi, jog
kitos šalys rūpinsis
jos saugumu ir neš tą
finansinę naštą, ku-

rios ji pati vengia.
Nėra abejonės, kad ūkio sąlygos

yra nepalankios, trūksta pinigų dau-
geliui ūkio sričių, pensijos mažos, o
gyvenimas sunkus. Bet ūkio padėtis
ne mažiau sudėtinga Estijoje ir Lat-
vijoje, pastaraisiais metais ir Vakarų
Europos valstybėse. Tačiau beveik vi-
sos NATO narės sąžiningiau vykdo
savo įsipareigojimus, nes supranta,
kad veiksminga NATO gina jų gyvy-
binius, o ne iš svetur primestus inte-
resus.

Lietuva yra reiklus kraštas. Ji
prašo pratęsti NATO oro policijos
Šiauliuose misiją ir ją paversti nuola-
tine. Ji reikalauja, kad NATO kuria-
mos ir valdomos NATO priešraketi-
nės gynybos sistemos gintų Lietuvą,
kad būtų parengti Baltijos šalių gy-
nybos planai. Turime teisę to reika-
lauti. Tačiau neturėtume pamiršti,
kad reikia ir duoti, ne tik imti.

Baigiasi NATO katino dienos.
Vakarų Europos šalys, net tos, kurios
savo finansinius įsipareigojimus
vykdo uoliau negu Lietuva, nepakan-
kamai lėšų skiria gynybai, kad už-
tikrintų deramą aljanso karinį pajė-
gumą. Pernai vasarą po 11 savaičių
NATO narės pritrūko šaudmenų tęsti
karines operacijas prieš silpnai gin-
kluotą Libijos režimą, daugelio už-
duočių negalėjo įgyvendinti be JAV
paramos. Amerika sunkiai atsigauna
po ūkio nuosmukio, kol kas neturi
realių planų milžiniškam biudžeto
deficitui sutramdyti. Washington,
DC dėmesys vis labiau krypsta į Ra-
mųjį vandenyną ir ūkio milžiną Ki-
niją, kasmet bent dešimtadaliu didi-
nančią savo karines išlaidas. Ilgai-
niui Amerika griežčiau pareikalaus,
kad kiti NATO nariai deramai pri-
sidėtų prie santarvės finansavimo ir
karinio pajėgumo užtikrinimo. Jei
Europos valstybės, taigi ir Lietuva,
nutars, kad santarvė joms tebėra gy-
vybiškai svarbi, nebebus galima ten-
kintis įsipareigojimais dalyvauti ku-
riant strategijas.

Alfa.lt

Tyruose šaukiantis 
balsas
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Jau kelinti metai stebime, protes-
tuojame, mitinguojame dėl Lie-
tuvos teis muose priimamų ne-

teisingų spren dimų. Susirenkame,
nes esame bendraminčiai, tikintys
visuomenės poveikiu valdžiai, įsitik-
inę, jog ir mū sų parama reikalinga
valdžiai apsivalyti – juk mes patys ją
išsirinkome.

Šiandien pasaulio lietuviai kalba
apie kovo 23-iąją Garliavoje. Prece-
dento neturintys įvykiai demokrati-
jos ke liu žengiančioje Lietuvoje, Ma -
rijos žemėje, Europos centre, už-
sprin go klasta ir prievarta užpuolus
ma žąją Lietuvos pilietę – Deimantę
Ke dytę, kai, pasitelkus kaukėtus ,,ap -
sau gininkus”, biologinė mergaitės
motina Lai ma Stankūnaitė, antstolės
Sonatos Vai cekauskienės diriguoja-
ma, pagal komandą ,,imam” puolė,
griebė, dras kė mažą mergytę. Prie-
varta, kraujo pra liejimas... 

Kas matė tuos vaizdus, ilgai jų
negalės ištrinti iš atminties. Puoli-
mas kaip karo metais – pirmyn! Ir
kai matai tuos vaizdus, kai matai su-
žvėrėjusios biologinės motinos puo-
limą, ta da tikrai supranti, jog tai nė-
ra ,,išsiil gusios mamytės” noras būti
kartu su savo dukrele, tai – žvėris,
galbūt užspeistas pedofilų į kampą,
kovojantis tik už savo išlikimą – juk
nenumaldomai artėja balandžio 5-oji,
pedofilija įtariamo a. a. Andriaus Ūso
bylos nagrinėjimas. Visi puikiai
suprantame: jei mer gaitė bus perduo-
ta motinai, bylos nebus.

Ne per seniausiai ,,didžiausias
Lie tuvos dienraštis” (jau seniai tapęs
Laimos Stankūnaitės asmeniniu die -
noraščiu), pasitelkęs net užsienio
moks lininką ir mūsų garbius istori -
kus, Garliavos žmonių nusiteikimą –
ne leisti pagrobti mergaitės – įvardijo
,,Pilėnų sindromu”. Mat Lietuvos gy -
ventojams būdinga ilgus šimtmečius
be sitęsusi kova su išorės priešais ir
,,archaiškas” pilių gynimas. ,,Nuo se -
novės laikų lietuviams būdingas ap -
gul ties, arba Pilėnų sindromas, pasi -
reiškia ir šiais laikais. Šį para doksą
ryš kiausiai atspindi Garliavos istori-
ja.” (Alvydas Nikžentaitis). Pripažįs -
ta ma, kad aštrėjanti kova dėl mergai -
tės gali tapti bręstančios revoliucijos
,,detona toriumi”, o žmones, susi rin -
ku sius ap ginti jos teisę pačiai pasi -
rink ti su kuo gyventi, šis istorikas iš -
drįsta pa vadinti ,,tamsia minia”.
Moks linin kas suniekina teiginį, kad
valdžioje įsi tvirtino pedofilai ir ma -
no, kad tai tėra į apyvartą paleista
spe kuliacija.

Kitas istorikas Alfredas Bumb -
laus  kas suabejojo, ar galima įvykius
Garliavoje tiesiogiai sieti su Pilėnų

mi tu – istoriniu pasakojimu apie tai,
kaip kryžiuočių apsupti pilies gynė-
jai nusižudė, bet nepasidavė. 

Ponams reikėtų priminti – nebū -
tų  ,,Pilėnų sindromo”,  nebūtume iš -
ko voję Nepriklausomybės atkūrimo.
Tada gynėme savo Lietuvą nuo ko-
munistinių okupantų. Tada, nors ir
buvo pavojinga, žuvo žmonės, bet
jausmas  tvyrojo nuos tabus – tada bu-
vome kartu ir, kaip rašė poetas Jus-
tinas Marcinke vi  čius, buvome stip-
rūs – kai mano ran  koje – tavo ran-
ka… 

Dabar giname Lietuvą nuo netei -
singumo, nuo savųjų, kuriuos išrin -
ko me, kad tarnautų  juos rinkusiems.
Deja, deja, daugelio seimūnų tarp su -
si  kabinusiųjų rankomis Garliavoje
nėra. Jie bai dosi ir nenori svarstyti
Seime, kaip su stabdyti brutalią jėgą
ir Garliavos mergaitę ,,perduoti” bio-
loginei motinai.

Mitingas Lemont 
,,Už teisingumą! Už mergaitę!

Stop pedofilijai!”

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į
Pa  saulio lietuvių centro kiemelį, Le -
mont, IL, rinkosi lietuviai palaikyti
ma žąją Deimantę Kedytę, kad nepa-
sikartotų gė dingoji kovo 23-ioji. 

Daugelis mūsų, nors ir toli nuo
Tėvynės, gyvename jos rūpesčiais,
var  gais, stebime joje vykstančius
įvykius. Ten mūsų artimieji, mūsų
šaknys. Į šį mitingą per šiuolaikines
susisiekimo priemo nes – socialinį
tinklą ,,Facebook”, elektroninį paš-
tą – kvie tė jauni lietuviai Ugnė Carm,
Ra munė Kulikauskaitė, Robertas
Mon   kevičius, Jolita Čaplikas, fotog-
rafė Saulė  ir kiti. 

Susirinko apie keturias dešim tis
įvykiams Garliavoje, mergytės li ki -
 mui, kuri tapo Lietuvos laisvės, tei-
singumo siekio simboliu, ne abe jin -
gų. ,,Laimėsime mergytei Laisvę su
kuo gyventi, laimėsime Teisingu-
mą.” Mitingas buvo tiesiogiai per-
duotas į Garliavą. Ten esantys žmo-
nės ži no, kad jie – ne vieni. Surinkta
aukų, kurios bus nusiųstos į Garliavą
pavaišinti budinčiuosius kava, arba-
ta. Belieka apgailestauti, kad tokia-
me svarbiame mitin ge nematė reika-

lo dalyvauti trečiaban giai iš JAV LB
Lemont apylinkės, JAV LB Vidurio
vakarų apygardos, taip pat Judėjimo
Lietu vos pilietybei išsaugoti atsto-
vai. Ne įdo mu, nesvarbu?!

Ugnė Carm, pradėjusi mitingą,
dar kartą priminė įvykius Garlia-
voje, įsišaknijusį teisinį nihilizmą
Lietu vo je, vaikų seksualinį išnaudo-
jimą. Mitingo tikslas – čia susirinku-
siųjų var du perduoti Lietuvai, kad
pritariame reikalavimui stabdyti Ke-
dytės perdavimą biologinei motinai
tol, kol nebus išnagrinėta Ūso pedo-
filijos by la. Carm pristatė Neringos
Venckienės knygą ,,Drąsiaus viltis –
išgelbėti mergaitę”, kurią padovano-
jo specialiai į mitingą pakviestam
žinomam išeivijos visuomenininkui
Broniui Nainiui. Ramunė Kulikaus -
kai tė, nors neturinti savo vaikų, ne-
galėjo likti abejinga Garliavos mer -
gaitės dramai ir prisijungė prie šios
kovos – palikti mažąją mergaitę tetos
namuo se, stabdyti pedofilijos siautė-
jimą Lietuvoje. 

Violetos Pakalniškienės sukur-
tas eiles, skirtas Garliavos mergaitei,
su jauduliu perskaitė Jolita Čaplikas.
Kalbėjo šių eilučių autorė, priminusi
susi rin kusiems, kad teisinis nihiliz-
mas ypač suvešėjo Egidijui Kūriui
vado vaujant Lietuvos Konstituci-
niam Teis  mui. Jis, beje, ,,gerai iš-
manydamas” lietuvių kalbą, atėmė
teisę į dvigubą pilietybę po pasaulį
paskli du siems trečios emigracinės
bangos lietuviams. Kalbėtoja pasmer-
kė Kėdainių teisėjo Vitalijaus Kond-
ra t jevo nihilizmą – neteisingą nuos-
pren dį, nesilaikant Europos Žmo-
gaus tei sių konvencijos nutarimų –
neišklausant mergaitės, su kuo ji
norėtų gyventi. Taip pat pakvietė vi-
sus Lie tuvos piliečius aktyviai daly-
vauti ar tėjančiuose rinkimuose į LR
Seimą, domėtis kandidatais, jų bio-
grafijo mis.

Bronius Nainys pasidžiaugė, kad
yra jaunų žmonių, kurie nelieka abe -
jingi Lietuvoje vykstančioms ne ge ro -
vėms. 

Mitinge kalbėjo geras lietuvių
draugas, jaunas serbas, advokatas
Mi lan Filipovich. Jis puikiai supran-
ta padėtį Lietuvoje – juk Serbija pa-
tyrė panašius korumpuotos teisė sau -

gos sprendimus. Jis išsakė viltį, kad
tiesa, teisingumas Lietuvoje nugalės,
o Deimantė augs tetos namuo se.

Garliaviškių ir iš kitų Lietuvos
kampelių atvykusių žmonių budėji-
mas prie Kedžių namų yra panašus į
1991 m. sausį, kai rinkomės ir būrė-
mės prie TV bokšto, Aukščiausiosios
Ta ry bos. Tada priešinomės brutaliai
sovietų jėgai. Dabar einame savi
prieš sa vus, kad apgintume Lietuvą,
teisin gumą, apgintume Pilėnus ir jų
mažą ją gyventoją Deimantę Kedytę.
Už Lie tuvos ribų gyvenantys lietu-
viai šiandien palaiko mergytę, jos
pasi rin  kimą gyventi su teta Neringa,
tra giš kai žuvusio tėvelio sese.

Susirinkusieji pritarė Lietuvos
Są jūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
krei pimusi ,,Įvesti moratoriumą dėl
D. Kedytės teisių”, papildė keliais
reikalavi mais, kuriuos JAV lietuvių
visuo me  ninio komiteto už dvigubą
pilie tybę vardu pristatė šių eilučių
au to rė.

Pritariame ir papildome rei -
ka lavimus: 

– neskirti LR Seimo nario Stasio
Šedbaro Vidaus reikalų ministru. Šio
asmens kandidatūra yra netinkama,
nes per kelias kadencijas LR Seime
jis ne įvykdė rinkėjams duotų pažadų
ir są moningai nutylėjo, žlugdė dau-
gelį by lų, sudarydamas prielaidas įsi-
galėti neteisingiems nutarimams,
suvešėti šiurkš tiems pažeidimams,
nesilai kant ES Žmogaus teisių kon-
vencijos rei kalavimų.  

– Šedbaro netinkamumą pag rin -
džiame vien šiais pavyzdžiais: atmes -
tinai ir iki galo neišnagrinėti a. a.
Drą siaus Kedžio LR Seimui pateikti
56 pareiškimai dėl jo mažametės duk -
relės seksualinio prievartavimo; ne -
prieš tarauta Kėdainių teisėjo Kon d -
ratjev teisinio nihilizmo pagrindu
pri imtiems nutarimams  –  panaudoti
prievartą mergaitės perdavimui jos
biologinei motinai; 

– paaiškinti, kodėl Šedbaras ne -
siėmė ir nesiima jokių teisinių prie -
monių, jog  baudžiamoji a. a. Ūso pe-
dofilijos byla būtų nagrinėjama teis -
me anksčiau, nei  a. a. Kedžio dukters
Ke dy tės gyvenamosios vietos nusta-
tymas su biologine motina.

– viešai atsakyti, kas skyrė ir iš
kieno lėšų apmokama Laimutės Stan -
kūnaitės kaukėtų apsaugininkų pa ly -
da.

Ligija Tautkuvienė – JAV lietuvių
visuomeninio komiteto už dvigubą
pilietybę pavaduotoja, internetinio
laikraščio Biciulyste.com redaktorė.

Apginkime mažąją 
Pilėnų mergaitę

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Atkelta iš 2 psl.
Nuolatinė teigiama Vytauto įta-

ka vykdant projektus, augantis jo
vado vaujamos PLB įvaizdis ir auto-
ritetas, įvairių Lietuvos institucijų
bendra darbiavimas ir finansinė pa-
rama pa dėjo praskinti kelius iki pat
Sibiro. Daug kur Lietuvių Bend-
ruomenės įsi steigė spontaniškai, kai
kur įstei gė me oficialiai padovanoda-
mi lietuviškos duonos ir Lietuvos
vėliavą, padėdami sukurti organi-
zacijos val dy mo ir veiklos struktūrą.

PLB augo – nuo Minsko iki Vla -
divostoko, Kazachstano, Uzbekijos,
Gruzijos. Vėliau atsirado naujas iš-
šū kis – naujoji emigracija į kraštus,
kuriuose nebuvo anksčiau atvykusių
lietuvių – Airija, Ispanija, Norvegija.

Vis dažniau prisiminėme Pietų Ame -
riką. Vytautas džiaugėsi kiekvienu
naujai užsienyje surastu tautiečiu.

Aktyvus Vytauto darbas Lietu -
vių Fonde ir PLB fonde buvo nepa-
prastai reikšmingas PLB veiklai,
atstovybės išlaikymui ir žurnalo
,,Pa saulio lietuvis’’ leidimui. Su di-
dele širdgėla Vytautas išgyveno PLB
fon do veiklos sustabdymą. Prara-
dus  ga limybę ,,Pasaulio lietuvį’’ re-
daguoti ir leisti JAV, su Vytautu ieš-
kojome išei ties, kurią atradome
Punske.

Kalbėdamas apie bendruomenės
veiklą, jos kryptį, Vytautas neretai
įsileisdavo į ilgus istorinius aiškini -
mus, kurie, jo nuomone (visai teisin-
gai), buvo reikalingi, norint suprasti

priežastis. Aš, deja, būdamas nekan -
trus, sakydavau: ,,Vytautai, nepra-
dėk nuo Barzduko.’’ Stasys Barzdu-
kas Eichsteatto lietuvių gimnazijoje
buvo mūsų lietuvių kalbos mokyto-
jas, JAV  – vienas iš pagrindinių PLB
steigėjų, vėliau PLB valdybos pirmi-
ninkas, PLB garbės pirmininkas.
Vytautas, ne naujai atsiradęs veikė-
jas, o Barz duko bendruomenės idėjos
mokinys, niekada neužmiršęs Barz-
duko principų, visada rėmesis Lietu -
vių Charta ir PLB įstatais, lieka man
pavyzdžiu. Gal mano ,,Barzduku’’.

Baigiantis paskutiniajai pirmi -
nin ka vimo PLB kadencijai, ne kartą
bandžiau Vytautą  įkalbinti kandida -
tuoti dar vienai kadencijai. Atsisakė,
motyvuodamas nuovargiu, sveikata

ir noru būti su Gražina. Taip pat tuo
metu prasidėjo neteisingi užsipuoli-
mai prieš jį, kurie jį ir Gražiną labai
skaudino.

Už nuopelnus Lietuvai Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus apdova -
nojo Vytautą tikrai užtarnautu DLK
Gedimino II laipsnio ordinu. Vytauto
veikla, pasiekimai ir patriotizmas
yra verti ir reikalingi plataus ir išsa -
maus aprašymo, nes jie yra ženklus
pėdsakas mūsų istorijoje. Šis mano
rašinėlis yra tik žiupsnelis prisimi -
nimų, parašytų dar širdžiai verkiant.

Gabrielius Žemkalnis-Landsber-
gis – Australijos lietuvių visuomeni-
ninkas, spaudos ir radijos bendradar-
bis, buvęs PLB atstovas Lietuvoje.
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TELKINIAI

St.�Petersburg,�FL

Džiaugėmės, kai Vasario 16-
osios minėjimas į Lietuvių
klubą sutraukė tiek daug apy-

linkės tautiečių ir atos togaujančių
svečių. Tačiau nuo Vasario 16-osios
neatsiliko ir Kovo 11-osios šventė.
Minėjimas vyko sekma dienio popie-
tę, jį surengė naujųjų imigrantų gru-
pė „Banga’’. 

Pirmoje da lyje buvo aukojamos
šv. Mišios apylinkės lietuvių lanko-
moje Gulf port bažnyčioje. Mišias už
tėvynę aukojo ir jas atnašavo net ke-
turi ku nigai: du vietiniai kan. Ber-
nardas Talaišis ir dr. kun. Matas Čy-
vas, kiti čia atostogaujantys svečiai:
Augusti nas Simanavičius, OFM iš
Toronto ir  prel. Algimantas Bartkus
iš New York. Mišioms patarnavo
Marijus Maksvytis su tėveliu Stasiu
Maksvy čiu.  Iškilmingose  šv. Mišio-
se taip pat dalyvavo šaulių Romo Ka-
lantos kuo pa su savo vėliavomis.

Pagrindinis minėjimas vyko
Klu be po įprastų sekmadieninių pie-
tų. Dalyvių prisirinko nesuskaičiuo-
jamai daug. Klu bo pirmininkė po
trumpo prane šimo tolimesnei pro-
gramai vesti pristatė „Bangos’’ pir-
mininkę Ramutę Kriščikienę. Pas-
troji po padėkos už gausų dalyvavi-
mą pakvietė visus sustoti ir sugie-
doti Amerikos ir Lietuvos himnus.
Po to buvo rodomas trumpas K. Bo -
gužo paruoštas filmas apie Nepri -
klau somybės akto paskelbimą Lietu -
vos atkurtame Seime. Po to matėme
populiarios šokių grupės „Ritmas’’

trijų šokėjų paruoštą šokį „Kepuri -
nė’’. Pirmininkė Kriščikienė per-
skaitė LR Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės sveikinimą lietuviams.
Jauna mokinė Aistė Zalepu gaitė pia-
ninu paskambino Giedriaus Kupre-
vičiaus preliudą Mikalojui K. Čiur-
lioniui atminti. Savo įsijautimu ir
technika Aistė įrodė savo gabumus
muzikai. Jei ši jauna ir talentinga
mergaitė toliau lavins savo pomėgį, ji
neginčijamai ateityje muzi kiniame
pasaulyje pasieks aukštumų. Krišči -
kie nė jausmingai perskaitė Justino
Marcinkevičiaus eilėraštį „Dainuoju
Lietuvą’’. 

Atlikėjai sekė vienas kitą. Sce-
noje pasirodė dar vienas jaunas ta-
lentas: Daniela Čečėtaitė smuiku at-
liko J. B. Lully kūrinį „Gavote’’. Te -
das Kurševičius perskaitė Salomėjos
Nėries eilėraštį „Atleisk, kad aš ta-
vęs nepastebėjau’’. Tautinių šokių
grupė „Saulė’’, pasidalinusi į dvi gru-
pes, sušoko „Šeštinį’’ – kiek vie na
grupė atskirai. Tai naujai susikū rusi
grupė, šiuo metu besiruošianti daly-
vauti XIV Lietuvių tautinių šokių
šventėje  Boston mieste. Atrodo, kad
pažanga daroma, bet dar daug reikia
padirbėti, norint šokti sutartinai.
Mo nika Ambrukaitytė perskaitė Jus -
tino Marcinkevičiaus „Tai gražiai
mane augino’’. Minėjimas baigtas
abie jų grupių „Ritmas’’ ir „Saulė’’
jung tiniais šokiais. 

Minėjimas nebuvo ištęstas, ma-
loniai priimtas skambiais plojimais
visų šventėje dalyva vusiųjų.

MEČYS ŠILKAITIS

Kovo 11-oji Klube

Šoka populiarių šokių grupė ,,Ritmas’’ ir tautinių šokių grupė ,,Saulė’’.

Philadelphia,�PA�ir�Central�New�Jersey,�NJ

Philadelphia ir Centrinio New
Jersey Lietuvių Bendruome-
nių vado vai šiemet sutarė Lie-

tuvos Nepri klau somybės dieną švęs-
ti kartu. Ko vo 11 dieną visi minėtų
apylinkių lie tuviai buvo pakviesti
Lietuvos Ne priklausomybės minėji-
mą pradėti Šv. Andriejaus lietuviško-
je bažnyčioje šv. Mišiomis. Nors šią
dieną apylinkės tikintieji sužinojo
liūdną naujieną – parapija pirmą
kartą sa vo istorijoje nebeturi pakan-
kamai pinigų užsimokėti mokes-
čiams, visi tikintieji dėkojo Dievui už
galimybę Dievą garbinti gimtąja kal-
ba, dėkojo už Lietuvos laisvę, prašė
Dievo palaimos ir išminties Lietuvos
vado vams ir visiems Lietuvos žmo-
nėms.  

Antrą valandą abiejų apylinkių
lietuviai buvo pakviesti rinktis į Lie -
tuvių namus šventiškam Nepriklau -
so mybės minėjimui. Šventė pradėta
vėliavų įnešimu. Buvo sugiedoti Lie -
tuvos ir JAV valstybiniai himnai.
Kun. Petras Burkauskas pasakė in-
vokaciją. Įžanginius sveikinimo žo-
džius tarė Philadelphia ir Centrinio
NJ apylinkių valdybų pirmininkai
Ma rius Vilemaitis ir Rasa Miliūtė.
Vi sus susirinkusius sveikino JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
dybos pir mi ninkas Vytautas Maciū-
nas ir Lie tuvos Respublikos garbės
konsulė Philadelphia Krista Bard.
Įdomią kalbą pasa kė renginio prele-
gentas, LR ambasa doriaus pavaduo-
tojas Simonas Šatū nas.

Philadelphia LB valdyba turi tra -
diciją kiekvienais metais apdovanoti
savo apylinkės didžiausius lietuviš -
kumo puoselėtojus. Šiais metais iš
Lie tuvoje išaugusio ąžuolo Lietuvos
menininko padarytus suveny rus už
nuopelnus lietuvybei gavo tri jų kar-
tų atstovai: Antanas ir Roma Kru-
šinskai, Virgus Volertas ir Jorū nė
Balčiūnienė.  Susirinkusieji gau  siais
plojimais pritarė valdybos pa sirin -
kimui ir dėkojo lietuviškumo puo-
selėtojams.

Po oficialios dalies visi žiūrovai
džiaugėsi Centrinio NJ „Lietuvėlė’’
ir Philadelphia V. Krėvės lituanis-
tinių mokyklėlių mokinių programa,
lie tu vių tautinių šokių kolektyvo iš
Centrinio NJ „Viesulas’’ ir Phila del -
phia tautinių šokių grupės „Žilvi -
nas’’ pasirodymais, Philadelphia lie -
tu vių choro „Laisvė’’ atliekamo mis
dainomis.  

Pasibaigus programai visi rinko -
si pabendrauti prie vaišių stalo,
vaišių metu grojo lietuviškos kapelos
„Varpelis’’ muzika.  

Minėjimo dalyviai skirstėsi na -
mo nuoširdžiai dėkodami Philadel p-
hia ir Centrinio NJ Lietuvių Bend -
ruomenių valdyboms už nuostabaus
Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mo suorganizavimą.

Philadelphia LB apylinkės
informacija

Švenčiame Lietuvos
Nepri klau so mybės šventę

Rimo Gedeikos nuotr.



pa saulyje renginiais paminėti kovo
25-ąją. Prie kvietimo prisidėjo ir Šv.

Antano parapijos bend ruomenė.
Kiekvienas parapijietis, nešinas žva -
kute, priėjęs prie stalo, žvakutę pa dė -
jo prie įrėmintos atminimo lentos.
Pasimeldėme už ištremtus žmones,
pa gerbėme juos tylos minute. Kle bo -
nas Gintaras Antanas Jonikas, pa -
kviestas sukalbėti invokaciją, padė-
kojo parapijiečiams, kad jie visuomet
prisimena ir gražiai švenčia visas
Lie tuvai svarbias šventes. Jis palin-
kėjo mūsų kartai užauginti ateinan-
čią kartą tokią, kuri visuomet prisi-
mintų pa baltiečių trėmimus. 

Po to klebonas susirinkusius pa-
kvietė maldai. Buvo sukalbėta ,,Am-
žiną atilsį” už tremtyje žuvusius
Baltijos kraštų žmones. Po invokaci-
jos šių eilučių au torė perskaitė Ste-
fanijos Dačienės ei lė raštį apie tremtį
,,Sibiras – ne Tėvy nė”. Trėmimų at-
minimo renginys, kurį ruošė parapi-
jiečiai, baigtas Tautiška giesme. 
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Traukinys taip toli nudundėjo,
Negailėjo mažų nei senų.
Tik ginkluoti čia vyrai budėjo
Ir neleido paguost net vaikų…

Jono Girdzijausko eilės

Š. m. kovo 25 d., sekmadienį, Šv.
An tano lietuvių šventovėje, Detroit,
MI, šv. Mišios, kurias užprašė parapi-
jiečiai, buvo atnašautas už 1949 m.
kovo 25–28 d. trėmimų au kas. Po
Mišių maldininkai susirinko pa ra pi-
jos salėje, kur vyko trumpas, bet
prasmingas minėjimas. 

Ant išaustos lininės staltiesės
buvo padėta įrėmin ta atminimo
lenta: ,,Neužmiršime trė mimų aukų:
1949 m. kovo 25–28 d. į Sibirą buvo iš-
tremta 95,000 estų, latvių ir lietuvių;
1944–1955 m. iš Bal tijos kraštų iš-
tremta: estų – 124,000; latvių – 136,00,
lietuvių – 245,000.” Po šiuo tekstu –
estų, latvių ir lietuvių vėliavos. Iš
abiejų paveiks lo šonų padėtos išaus-
tos juostos, me di nis koplytstulpis,
Rūpintojėlis, iš medžio išdrožinėta
Sopulingoji Moti nos statula, pava-
sario žiedų puokštė ir kun. Juozo
Prunskio knyga ,,Lietuviai Sibire”.

Trėmimų aukų atminimo minė-
ji mą sklandžiai vedė Šv. Antano pa-
rapi jos tarybos pirmininkas Antanas
Strakšys.  Buvo prisiminta, kad 1949
m. kovo 25 d., per trėmimų pradžią,
per kelias dienas okupantams vyk-

dant operaciją ,,Priboj” (,,Bangų mū -
ša”), iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos
bu vo ištremta 95,000 žmonių, iš jų –
dauguma moterys ir vaikai. Sovietų
vykdyti masiniai  trėmimai iš Esti -
jos, Latvijos ir Lietuvos yra vieni
skau džiausių įvykių Baltijos šalių is-
torijoje. Nuo 2010 m. atminimo ren-
giniai baltiškose bendruomenėse vy-
ko daugiau nei 10 šalių. 

Tremtiniams atminti Europos
Parlamento nariai kartu su UNITAS
fondu ir Tarptautine komisija nacių
ir sovietinio okupacinių režimų nu si -
kaltimams Lietuvoje įvertinti kvietė
Baltijos šalių bendruomenes visame

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šv. Antano parapijos tarybos pir mininkas Antanas Strakšys ir šio straipsnio autorė
skaito S. Dačienės ei lėraštį ,,Sibiras – ne Tėvynė”.              Zitos Malakauskienės nuotr.

Detroit,�MI

Nepamiršome trėmimų aukų

Nors košę vis vien reikia virti su mei le, dienos
centrui ,,Vilties vėrinėliai” jos jau nereikia virti
orkaitėje. Rasa Kaminskaitė Avižienis 2011 m. lap-
kričio mėn. straips nyje ,,Drau ge” aprašė viešnios
iš Žemaičių Kal varijos, psichologės Jolantos Vir-
bic kie nės spalio 23 d.  Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, skaitytą pranešimą. Prane ši mo metu
paaiškėjo, kad pomokykli nio centro virtuvėje pro-
gramų vado vė centrą lankantiems rizikos grupės
šeimų nariams sveiką ir skanią košę pagal jos pa-
čios paslaptingą receptą gali virti tik orkaitėje. Ko-
dėl? O todėl, kad valdžios įstatymai neleidžia cen-
trui naudo tis įsigyta dujine virykle. 

Po pranešimo Lemont atsirado geraširdžių rė -
mėjų, kurie panoro tokią padėtį pakeisti. Or ga-

nizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” dėkoja rėmėjams
ir nariams Rimui ir Rimai Baniams, Reginai ir Ri-
mantui Griškeliams, Marijai ir Edmundui Va si-
liauskams už jų dosnias aukas, kurių dėka organi-
zacijos remiamas centras ,,Vilties vėrinėliai” ga-
lėjo įsi gyti viryklę (o senąją padovanoti šei mai,
kuri gyvena privačiuose namuo se, ir kur įstaty-
mai naudoti dujinę viryklę nedraudžia). 

Dabar ,,Vilties vėrinėlių” lan kytojai virimo ir
šeimininkavimo įgūdžių gali mokytis naudodami
naują viryklę. 

Daugiau apie organizaciją galima sužinoti
aplankius jos svetainę internete: www.child gate.
org

Parengė Ramunė Kubiliūtė

Nauja viryklė

ĮvAIRūS SkELbImAI

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

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

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

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

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

HOmER GLEn (Old�Oak)�išnuomoja-
mas�vieno�miegamojo�butas�su
2�automobilių�pastatymu�garaže.
Kaina�$980�mėnesiui.�Įskaičiuota

šiluma�ir�elektra.�Tel. 630-935-2045.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Mielos sesės ir mieli broliai,

Kai kurie iš Jūsų esate gavę lanks tinuką, pavadintą „Skautų Na mai –
mūsų namai”. Šis vajus nieko bendro neturi su išeivijos Lietuvių skautų
sąjunga. Tai yra Lietuvos skautijos (Lietuvoje) projektas. Ten pora sesių
skaučių yra pasirinkusios atlikti uždavinį dėl Gilvelio kursų – surinkti
aukas, kad Lietuvos skautija galėtų įsigyti žemę stovyklavietei.

LSS narių sąrašas yra laikomas tik tarp mūsų. Nei sąrašais, nei kitais
dokumentais nesidaliname su kitomis organizacijomis ar pavieniais asme-
nimis.

Budėkime!
v.s. fil. Gintas Taoras

LSS tarybos pirmininkas

Truputis istorijos

Seniai galvojau, kad būtų gerai
su ruošti ,,Jaunimo vakarą”. Pagal
ma  no turimus duomenis, paskutinį
sykį toks skau tų vakaras įvyko 1980
me tais. Jame pirmą sykį pa si rodė
nau ja muzikos grupė, pasivadinusi
,,Dead Freddie Band” (kaip tas var-
das atsira do, jau kita istorija), kar tu
su ki ta grupe ,,Lazy Axe”. Abie jų
grupių muzikantai beveik visi buvo
skautai. Su laiku muzikantai baigė
mokslus, apsivedė, sukūrė šei mas,
pasklido po visą pasaulį. Vieni sugrį -
žo į Čikagą, kiti – ne.  

Sėdėdamas ant suolo Rako sto -
vyk loje šalia sesės Lauros Lapins kie -
nės, pradėjau kalbėti, kaip būtų gali-
ma paįvairinti skautų Či ka go je veik-
lą. Užsiminiau, kad būtų sma gu vėl
su ruošti ,,Jaunimo vakarą”, ku  riame
grotų skautų muzikinės gru  pės, tuo
pačiu galėtume surinkti lėšų skau-
tams ,,nauju” būdu.

Grįžęs iš stovyklos pakalbėjau
su savo dukra Regina, kuri groja gita -
ra net dviejose muzikinėse grupėse.
Paklausiau jos, ar nebūtų įdomu vie-
nai ar kitai grupei išmokti keletą
,,Dead Freddie Band” dainų ir jas pa-
groti skautų šokiuose. ,,Nelabai – at-
sakė ji, – bet gal mes galėtume jas
išmokti ir gal net keletas iš ‘Dead
Freddie Band’ na rių prisijungtų?”
Bandžiau susi siek ti su originalios
grupės ,,Dead Fred die Band” muzi-
kantais – dėl įvai rių priežasčių nė
vienas neparodė noro atkurti mūsų
seną gru pę. Su Re gi na pra dėjome
galvoti, ką dar ga lėtumė me pa kviesti
su mumis išmokti ,,Dead Fre ddie
Band” dainas?  

Taip kilo min tis pakviesti kitus
skautus mu zikantus. Ži nojome, kad
prit. skautas Teriukas ,,TJ” Petry
gro ja bosine gi tara, o Mykolas Sau lis
moka būg nus mušti. ,,TJ” tuojau pat
sutiko, bet Mykolas abejojo dėl mok-
slų. Pakal bė jau su My kolo tėve liu
Edžiu, kuris ir gi bandė paraginti
Mykolą prisijung ti prie mūsų, deja,
ne sėkmin gai. Edis (senas skautas
vytis), susidomė jęs mūsų projektu,
pats pasisiūlė groti gitara ir pra nešė,
kad jo senas draugas Thomas Mul-
hern ir gi labai norė tų prie mūsų gru-
pės pri sijungti kaip būg nininkas.
Taip ir su simetė nauja grupė ,,Dead
Freddie and Friends”.

Tolesni žingsniai

Su savo ,,Jaunimo vakaro” suma -
nymu supažindinau Čikagos tun-
tininką Dai nių Dumbrį ir tuntinin-
kes Auš rą Ja saitytę Petry ir Viliją
Kielie nę. Pristačiau vaka ro tikslus:
surinkti lėšas tiems skautams, kurie

DONATAS RAMANAUSKAS

,,Jaunimo vakaras” (1)
nori dalyvauti įvairiose ,,high-adven-
ture” kelionėse, pvz., ,,Phil  mont” – iš-
kyloje New Mexico kal   nuose, ,,Nort-
hern Boundry Wa ters” – kelionėje
baidarė mis Minnesota, ,,Sea Base” –
burlaivių kelionėje Karibų jū ra,
,,Bike Rakas” – kelionėje dviračiais į
Rako stovyklą ir/ar ,,Gin ta ro/Ąžuo-
lo” vadovų mokyklose.  Ant  ras tiks-
las – duoti progą skautų muzi kos gru-
pėms pasirodyti. Tre čias – su dary-
ti progą jaunimui (ir ,,pa gyvenu -
siems”) pa ben drauti muzi ki nėje ap -
lin koje. Visi sumanymui pritarė. 

Man asmeniškai bu vo ypač sma -
gu kartu ,,patriukšmauti” su sa vo
dukra Re gina. Buvau labai laimin-
gas, kad ji su tiko su manimi groti
vienoje gru pėje ir išmokti keletą
,,Dead Fre ddie Band” dainų. Beje,
,,Dead Freddie” dai  nos (kurias be-
veik visas sukūrė se nas mano drau-
gas Vainis Aleksa) niekad nebuvo
,,švariai” įrašytos. Tikrai gai la.  Nors
šių metų ,,Jaunimo vakare” grojo ne
visi pirmos sudėties muzikantai, vis

tiek su jais tas dai nas įra šė me, nau -
dodami moderniausią techno   logiją.

Kitų grupių paieškos

Kitas žingsnis buvo surasti ir pa -
kviesti groti ,,Jaunimo vakare” dar
ke letą grupių. Vakaro datą  – 2012 m.
va   sa rio 25 d. – nustatėme jau praėju -
sių me tų spalio mėn. Mano dukra Re-
gina siūlė, kad iš bėdos galėtų groti
jos gru pė ,,One Cheap Da te”.  Skau-
tas vy tis Leo nas Putrius, sužinojęs,
kad ,,Dead Fre ddie” gros ,,Jaunimo
vaka ro” dalis, tuojau pat pasiūlė
atkurti savo seną gru pę ,,Steak” (iši-
ro apie 1984 m.) ir gro ti vakare.  

Prisiminiau, kad per ,,Nerijos”
tunto 2011 m. su ruoštą me no  parodą
,,Jūra Arte” la bai gra žiai dainavo ir
gitaromis grojo jūrų skautės seserys
Austėja ir Dau mantė Kaveckaitės.
Sutiko. Kalbinau dar ke le tą gru pių,
bet jos atsisakė. Taip ,,Jau ni mo
vakaro” grupėmis tapo: Aus tėja ir
Daumantė, ,,One Cheap Da te”, ,,Ste -
ak” ir ,,Dead Freddie and Friends”.

Bus daugiau.,,Dead Freddie and Friends”.

Leonas Putrius.

SU ŠvEnTOmIS vELYkOmIS!

Su�atbundančiu�pavasariu,�sugrįžtančiais�paukščiais�artėja
pati�gražiausia�pavasario�šventė�–�Šv.�Velykos.

Tegul�į�Jūsų�namus�ateina�švelnus�saulės�spindulys,�pirmųjų
pavasarinių�gėlių�kvapas,�o�kartu�su�numargintais�margučiais

–�stiprybė,�meilė�ir�džiaugsmas.

LIETUvIŲ SkAUTŲ SĄJUnGA

Sveiki, sulaukę šventų Velykų! Sveiki, pakilę
šviesiausią rytą! Sveiki, išvydę stebuklą brangų!
Džiaukimės, laimė visus aplankė.

Sveikinu visus ,,Skautybės kelio” skaitytojus,
,,Draugo” redakciją, Lietuvių skautų sąjungos na-
rius su šv. Velykomis!

v.s. Aušra Jasaitytė Petry
„Skautybės kelio“ redaktorėv.s. fil. Gintas Taoras

LSS�Tarybos�pirmininkas

v.s. fil. Rūta
baltaduonytė-Lemon
Vyriausia�skautininkė
ir�Seserijos�vadė

ps. fil. Albertas
kerelis

VS�pavaduotojas
ir�Brolijos�vadas

v.s. fil. Ričardas
Chiapetta
A.S.S.�Vadijos
pirmininkas

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. 
Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos 

ramybę, meilę, atleidimą neprieteliams. Įsileiskite į savo širdį
užuojautą ir supratimą. Dovanokite meilę visur ir visada.

Čikagos lietuvių skautų tuntų: 
,,Aušros vartų/Kernavės” ir ,,Nerijos”

sesės, ,,Lituanicos” broliai, sveikina visus
su artėjančiomis šv. Velykomis.

Sveiki, sulaukę šventų Velykų! Sveiki, pakilę
šviesiausią rytą! Sveiki, išvydę stebuklą

brangų! Džiaukimės, laimė visus aplankė.

Sveiki, sulauk! !vent" Velyk"! Sveiki, pakil! !viesiausi# ryt#! Sveiki, i!vyd! stebukl# brang"! 

D"iaukim$s, laim$ visus aplank$.

Sveikinu visus ,,Skautyb$s kelio” skaitytojus, ,,Draugo” redakcij#, Lietuvi" skaut" s#jungos 

narius su !v. Velykomis!

v.s. Au!ra Jasaityt$ Petry

„Skautyb$s kelio“ redaktor$

Su pavasariu, su atgimstan%ia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai ba"ny%ios varpai dovanoja 

jums sielos ramyb!, meil!, atleidim# neprieteliams. &sileiskite ' savo !ird' u"uojaut# ir supratim#. 

Dovanokite meil! visur ir visada.

(ikagos lietuvi" skaut" tunt": ,,Au!ros vart"/Kernav$s” ir ,,Nerijos” ses$s, ,,Lituanicos” broliai, 

sveikina visus su art$jan%iomis !v. Velykomis.

Sveiki, sulauk! !vent" Velyk"! Sveiki, pakil! !viesiausi# ryt#! Sveiki, i!vyd! stebukl# brang"! 

D"iaukim$s, laim$ visus aplank$.

Sveikinu visus ,,Skautyb$s kelio” skaitytojus, ,,Draugo” redakcij#, Lietuvi" skaut" s#jungos 

narius su !v. Velykomis!

v.s. Au!ra Jasaityt$ Petry

„Skautyb$s kelio“ redaktor$

Su pavasariu, su atgimstan%ia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai ba"ny%ios varpai dovanoja 

jums sielos ramyb!, meil!, atleidim# neprieteliams. &sileiskite ' savo !ird' u"uojaut# ir supratim#. 

Dovanokite meil! visur ir visada.

(ikagos lietuvi" skaut" tunt": ,,Au!ros vart"/Kernav$s” ir ,,Nerijos” ses$s, ,,Lituanicos” broliai, 

sveikina visus su art$jan%iomis !v. Velykomis.
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Čikagoje viešėjo Vilniaus moksleiviai

Pirmokai kūrė Lietuvą

KARILĖ VAITKUTĖ

Kovo 17-oji Čikagos lituanistinės
mokyklos mokiniams nebuvo eilinis
šeštadienis. Tą dieną buvo švenčia-
mas mokyklos gimtadienis. Jaunimo
centro didžiosios salės scenoje pūpso-
jo du didžiuliai balionai-skaičiai – 20.
Įeidami į salę visų klasių mokiniai iš
krepšio ėmė po vieną iš popieriaus ar
medžiagos padarytą gėlę (gėles mo -
kiniams padėjo padaryti tautodailės
mokytojos Jurita Tamošiūnienė ir
Irena Šaparnienė) ir „susodino” jas
sce nos pakraštyje. Trečios klasės mo-
kytoja Dalia Stonkuvienė mokyklos
dvidešimtmečio šventinę mokinių
programą pradėjo sveikinimais. Prie-
šais mokytoją scenoje buvo padėtas
didžiulis duonos kepalas, kuris sim-
bolizavo darbų pabaigą – bent jau
dviejų dešimčių metų darbų pabaigą,
nes mokykla neužsidaro, o tik šven -
čia gražų jubiliejų. Kiek mokinių per
tuos metus mokyklą pabaigė! Kiek
draugų kiekvienas susirado! Kiek
rašinėlių parašė! Kiek dainų ir šokių
išmoko! Kiek knygų perskaitė! 

Scenoje gražiai išsirikiavę moki -
niai nuo pat kiškių darželio klasės
iki baigiamosios – dešimtosios – dek -
la mavo eiles. Liejosi posmai apie gi -
mimo dienos šventę, apie darbą, apie
duoną, apie mokytojos širdį. Šiais
eilėraščiais mokiniai išsakė padėką
mokytojams už jų darbą ir linkėjo il -
giausių metų mokyklai. 

Po programos į sceną užlipusi
mo kyklos direktorė Jūratė Dovilienė

keletą minučių net negalėjo kalbėti,
nes jaudulys gniaužė gerklę. Apka bi -
nusi puokštę jai dovanotų raudonų
rožių, direktorė padėkojo visiems –
mo  kytojams, tėvų komitetui, tėve -
liams, kurie padėjo jai ,,auginti”
mokyklą. Direktorė prisiminė, kad  į
lietuvišką mokyklą ją atvedė jos pa -
čios troškimas lietuviškai lavinti sa -
vo dvi dukras. 

Čikagos lituanistinė mokykla  įsi-
 s teigė sumažėjus ir susilpnėjus trims
lituanistinėms mokykloms – Dariaus
ir Girėno, Čikagos aukštesniajai bei
Donelaičio. Šių trijų mokyklų mo -
kiniai, kurių jau buvo likę nedaug, ir
buvo sudaryta Čikagos litua nis tinė
mokykla. Pirmais metais mokykloje
mokėsi 126 mokiniai, dirbo 22 moky-
tojai. Ir štai dabar, praėjus dviem
dešimtmečiams, mokyklos klasėse
„galveles džiovina” apie keturi šim-
tai mokinių, o meilę lietuviškam žo -
džiui, Lietuvos istorijai ir kultūrai
jiems skiepija daugiau nei šešiasde -
šimt mokytojų. Viena iš jų – šokių
mo kytoja Nijolė Pupienė, kaip ir di -
rektorė, mokykloje išdirbo visus dvi -
dešimtį metų. O pirmųjų kartų mo -
kiniai į mokyklą jau atveda savo vai -
kus. Mokyklos direktorė palinkėjo
mokyklai toliau augti ir stiprėti. 

Šventės programoje Austėja Ston-
kutė pagrojo fortepionu, Diana Sat-
kauskaitė – smuiku, o duetas  – bro -
liukas ir sesutė Rekašiai – gražiai
griežė smuiku ir violončele. Pasi bai -
gus programai visi darniai sudaina-
vo mokyklai „Ilgiausių metų”.  

Mažiausieji mokyklos mokinukai – kiškučiai – su mokytoja Vida Bieliauskiene į mokyk-
los šventę atėjo pasipuošę karūnomis.                                Laimos Apanavičienės nuotr.

Mokyklos scena  ,,pražydo” mokinių ir tautodailės mokytojų Juritos Tamošiūnienės
ir Irenos  Šaparnienės darytomis gėlėmis.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) pirmokai, vadovau-
jami mokytojos Jovitos Kilinskienės, kūrė savo Lietuvą. Per tris Lietuvos valstybi -
nes šventes ( Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimus) paga mi -
no dėlionę, nupiešė Lietuvą, ,,pastatė” svarbiausius Lietuvos statinius: Gedimino
pilį, Televizijos bokštą, Trakų pilį, Klaipėdos uostą, delfinariumą, švyturį, Kryžių
kalną, Puntuką, Stelmužės ąžuolą. Kiekvienas vaikas turėjo atskirą užduotį, kurią
atlikęs savo akelėmis išvydo Lietuvos žemėlapį. Tai prasmingas darbas, atliktas su
meile, džiugino ne tik vaikus, mokytoją, bet ir jų tėvelius.
Nuotraukoje: pirmokėliai džiaugiasi savo užbaigtu projektu.          Marija Dainienė

Kovo 11 d., Čikagos laisvalaikio
ir pramogų centro Navy Pier žiemos
sode „Crystal Gardens” įvyko Lie -
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventė „Celebrate Lithuanian Inde -
pendence”. Minėjimą, kuriame apsi-
lankė per 2,000 miesto gyventojų, su -
rengė LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje bendradarbiaudamas su pra -
mogų centru Navy Pier, renginį pa -
rėmė LR Užsienio reikalų ministeri-
ja.

Programą papuošė svečių iš
Lietuvos, liaudies šokių ansamblis
„Ugnelė” (vadovė Ligita Didžiu lienė)
bei solistės Eglės Jurgaitytės pa si-
rodymas. 

,,Ugnelė” išsiskiria savo origina-
liais ir šiltais pasirodymais. Kolek -
tyvas nuolatos keliauja ir pa si rodo
didžiausiose Lietuvos bei pa saulio
scenose, dalyvauja Pasaulio lietuvių
Dainų šventėse.

Mažieji šokėjai pavergė žiūrovų
širdis išradingumu ir nuoširdumu, ir
sužavėjo savo profesionalumu. 

Eglė – dainų konkurso „Vaikų
Eurovizija 2008” 3 vietos laimėtoja
(jai tada buvo 10 metų). Ji yra gerai
Lietuvoje žinoma jaunoji atlikėja ir

yra įsitikinusi, kad svarbiausia ne
tik gerai padainuoti, bet  ir sužavėti
žiūrovus šypsena.

Lietuvoje ji jau žinoma ir kaip
kylanti žvaigždė madų pasaulyje.

Redaktorė

,,Ugnelės” šokėjai.                                                                       Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Dainininkė Eglė Jurgaitytė.

Eilėraščiais apipintas 
mokyklos dvidešimtmetis
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Agnė�Radzevičiūtė�pakviesta�dalyvauti�
tarptautiniame�pianistų�konkurse

Pianistė Agnė Radzevičiūtė.
Jono Kuprio nuotr.

Smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė ir pianistė Agnė Radzevičiūtė koncertavo
ALT’o suruoštame Vasario 16-osios minėjime Jaunimo centre, Čikagoje. 

„Likau gyvenimo paraštėje” – filmas Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui atminti
Antisovietinės ir antinacinės re -

zidencijos dalyvio, politiko ir visuo -
menės veikėjo, buvusio Lietuvos lai -
kinosios vyriausybės vadovo Juozo
Ambrazevičiaus-Brazaičio palaikai
š. m. gegužę amžinam poilsiui atguls
Kaune, Prisikėlimo bažnyčios šven-
toriuje.

Viešoji įstaiga E2K visuomenei
planuoja pristatyti specialiai su -
kurtą dokumentinį filmą „Likau gy -
venimo paraštėje”, kuriame ypa tingą
J. Brazaičio gyvenimo istoriją at -
skleis anūkė Rūta Martell, geriausio
draugo ir bendražygio Juozo Luk šos-
Daumanto žmona Nijolė Bražė nai tė-
Paronetto ir artima bičiulė dr. Rožė
Šom kaitė, kurios namuose jau pasi li -

gojęs ir jos globojamas J. Bra zaitis
praleido paskutinį savo gyvenimo
tarpsnį. Pagrindinio filmo pasakoto-

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis.
http://alkas.lt nuotr.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Muzikos mylėtojai  dar prisi-
mena neseniai Čikagoje, Pa-
saulio lietuvių centre ir

ALT’o minėjime, vykusiame Jauni-
mo centre koncertavusias jaunas mu-
zikes Agnę Radze vi čiūtę (fortepijo-
nas) ir Barborą Valiu kevičiūtę (smui-
kas), šiuo metu studijuojančias Man-
hattan School of  Mu sic. Jaunos mer-
ginos paliko ne iš dil domą įspūdį savo
programos sudė tingumu, atlikimo
technika, muzika lumu.

Ir štai gavome žinią, kad ,,The
Melvin Stecher and Norman Ho -
rowitz Foundation Inc.” (New York)
fondas paskelbė tarptautinio pia -
nistų konkurso dalyvių pavardes,
tarp kurių yra ir lietuvaitės Agnės
Radzevičiūtės pavardė. Konkursas
vyks Manhattan School of  Music
patalpose š. m. birželio 18–22 dieno -
mis. Visą savaitę iš viso pasaulio su -
važiavę 22 jaunieji  pianistai (da lyvių
amžius – 16–21 metai) ne tik da lyvaus
konkurse, kuris vyks ke tu riais ra -
tais, bet ir lankys žymiausių muzikos
profesorių meistriškumo kla ses, da -
lyvaus seminaruose.

Apdovanojimams skirta 40,000
dol. Jie bus įteikiami ne tik solis-
tams, bet ir fortepijoniniams due-
tams, kurie bus sudaryti prieš kon -
kurso pradžią. Šiame konkurse, skir-
tingai nei kituose visi dalyviai prog-
ramą atlieka visuose keturiuose ra -
tuose ir tik tada vertinimo komisija
skelbia nugalėtojus. Šiemet tarptau -
tinėje vertinimo komisijoje tokie žy-
mūs pasaulio fortepijoninės muzikos

žinovai kaip Ian Hobson, Tong Il
Han, Susan Starr, Alan Walker, Jane
Coop ir Erik Tawast stjerna. Šis kon-
kursas žinomas aukštais pasieki-
mais. Jo nugalėtojai  ski na laurus ir
kituose garsiuose pa saulinio lygio
konkursuose, gauna vardines stipen-
dijas tolimesnėms studijoms.

Agnė Radzevičiūtė gimė Vil -
niuje 1992 vasario 15 d. Pirmoji jos
gabumus pastebėjo mama,  mokytoja
ekspertė Nijolė Radzevičienė, dėstan-
ti fortepijoną Balio Dvariono muzi -
kos mokykloje. Mama ir nuvedė ma -
žąją Agnę į M. K. Čiurlionio menų
mokyklą. Devynerius metus muzikos
paslapčių ją mokė mokytoja Violeta
Lipnia govienė, išugdžiusi ne vieną
garsų pianistą.

,,Esu labai laiminga, nes visuo -
met patekdavau pas geriausius mo -
kytojus. Jie nesprausdavo manęs į rė -
mus, suteikdavo laisvės”, – dar bū -
dama šešiolikmete www.veidas.lt sa -
kė bū simoji fortepijono muzikos
žvaigždė. 

2007–2011 metais A. Radzevičiūtė
tęsė studijas Lietuvos muzikos aka -
demijos Fortepijono katedroje pas žy -
mią pedagogę profesorę Veroniką
Vitaitę. Nuo 2011-ųjų Agnė mokosi
Manhattan School of  Music (New
York) profesorės Nina Svetlanova
klasėje. 

Nors dar ir labai jauna, Agnė jau
yra daugelio konkursų laureatė. Jau
nuo 2000-ųjų Agnė kiekvie nais me -
tais skina laurus įvairiuose konkur-
suose, sėkmingai pasirodo festiva-
liuose. 2001 m. ji tapo I tarptautinio
pianistų konkurso-festivalio „Muzi -

jo vaidmenį atliks žurnalistas Vid -
mantas Valiušaitis, ne vienerius me -
tus tyrinėjęs J. Ambrazevičiaus-Bra-
zaičio gyvenimą. 

„Tai paprasto žmogaus neišgal -
vota drama. Žmogaus, kurio visas
gyvenimas buvo pašvęstas Lietu -
vai” – sakė vienas filmo režisierių
Algis Kuzmickas.

Prarasta tėvynė, šeima, likimo
draugų išdavystės, šmeižtas, prieg -
lobstį suteikusios valstybės persekio-
jimas ir iki pat paskutinių gyvenimo
akimirkų lydėjęs karo nusikaltėlio
ant spaudas. J. Ambrazevičiaus-Bra -
zai čio gyvenimo drama dokumenti -
niame filme „Likau gyvenimo pa raš -
tėje”.

Filmo kūrėjai kviečia prisidėti
prie kryptingos veiklos siekiant fil-
muose įamžinti reikšmingiausius
Lietuvos istorijos įvykius ir as me ny -
bes. Filmą „Likau gyvenimo pa raš -
tėje” jūs galite paremti interneto tin-
klalapyje www.indiegogo.com/bra-
zai tis, taip pat įsigydami istorinių
filmų DVD elektroninėje parduotuvė-
je www.e2k.lt 

Filmo „Likau gyvenimo paraštė-
je” premjeros įvyks š. m. gegužės
19–26 dienomis Vilniuje, Kaune, Klai -
pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Bir -
želio mėnesį filmas bus pristatytas
užsienio lietuvių bendruomenėse.

E2K info

ka be sienų” (Druskininkai) II premi-
jos laimėtoja. 2003 m. Respub liki -
niame J. S. Bach jaunųjų pianistų
kon kurse Vilniuje iškovojo II vietą.
2004 m. I tarptautiniame vokiečių ir
austrų muzikos jaunųjų pianistų
kon kurse ,,Muzikos klavyrai” („Kla -
vier Musik”) pelnė III vietą, o XIII
respublikiniame B. Dvariono pia -
nistų konkurse Vilniuje tapo laurea -
te. 2005 m. tarptautiniame kon kurse
„Mu zika be sienų” iškovota I vieta.
Laureatės vardas pelnytas ir Res pub -
likiniame J. S. Bach jaunųjų pianistų
konkurse Vilniuje. 2006 m. pianistė
pripažinta XIV B. Dvariono respub-
likinio pianistų ir stygininkų kon -
kurso I vietos laimėtoja. 2006-ai siais
pirmąsias vietas Agnė pelnė ir XIV
tarptautiniame F. Chopin jau nų jų
pianistų konkurse Szafarnia, (Len -
kija), VI tarptautiniame konkur se
„Mu zika be sienų” Druski nin kuose
bei V tarptautiniame fortepijoninių
duetų konkurse Kaune.

2007 m. Agnė tapo Karalienės
Mortos premijos laureate, finalinia-
me fondo „SOS-Talents” remiamų
vaikų koncerte laimėjo žiūrovų sim-
patijų prizą, o gruodžio 13 d. jos pa -
sirodymą „Champs Elysees” viešbu-
tyje su 5 kitais talentingais Europos
jaunaisiais atlikėjais perdavė tarp-
tautinis „Mezzo TV” muzikos ka -
nalas. 2008 m. birželį pelnė I vietą
Suo mijoje vykusiame tarptautinia -
me konkurse „XXI amžiaus muzika”,
vasarą sėkmingai dalyvavo ir prof.
Mūzos Rubackytės meistriškumo
pamokose festivalyje „Piano Pic”.
2008 m. spalio 18 d. Agnė dalyvavo II

jame tarptautiniame Mažeikių meno
festivalyje ir grojo su Kauno simfo-
niniu orkestru. 2009 m. vasarą Ag nė
vėl sėkmingai dalyvavo ,,Piano Pic”
festivalyje prof. M. Rubackytės pa-
mokose. 2009 m. dalyvavo Vilniaus I
fortepijono muzikos festivalyje. 2010
metų kovo 10 d. koncertavo Jungtinių
Tautų Rūmuose Ženevoje sureng-
tame koncerte, skirtame Lietuvos
Ne priklausomybės atkūrimo 20-me -
čiui paminėti.

Agnė Radzevičiūtė yra M. Ros -
tro povič labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams” (nuo
2006 metų) bei Michel Sogny fondo
„SOS Talents” stipendininkė (nuo
2006 metų). 

Jaunoji pianistė ne kartą koncer-
tavo kartu su Kauno simfoniniu ir
Lietuvos kameriniu orkestrais.

Konkursai konkursais, bet šiuo
metu Manhattan School of  Music be -
simokanti A. Radzevičiūtė laikoma
itin daug žadančia pianiste. ,,Tai be
galo talentinga asmenybė. Ji gimusi
groti fortepijonu”, – sako profesorė V.
Vitaitė ir pri du ria, kad merginą gam -
ta apdo vanojo puikiais pirštais, ji yra
virtuoziška, artistiška, turi puikią
at mintį ir yra be galo reikli sau.

Norintys daugiau sužinoti apie
šeštąjį tarptautinį pianistų konkursą
gali kreiptis į asociaciją ,,Hemsing
Associates” tel. 212-772-1132 arba ap -
silankyti  tinklalapyje www.hemsing-
pr.com 

O mes palinkėsime, kad ir šis
konkursas jaunajai pianistei A.
Radzevičiūtei atneštų sėkmę. 
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MŪSŲ STALUI

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

Hüttenfeld,�Vokietija

Lietuvos nepriklausomybės mi -
nė jimo metu, šių metų vasario
25 d., Rennhofo pilyje atidaryta

nauja Renn hofo fotogalerijos paroda
„Mūsų didelis mažas pasaulis. Vasa-
rio 16-osios gimnazijos dienoraštis”.
Paro dą organizavo Europos lietuvių
kul tūros centras (ELKC). 

Per 60 metų daugelio žmonių ob-
jektyvuose sustingo Vasario 16-osios
gimnazijos aplinka, įvykiai, žmo nės.
Kiekvienas turi savo santykį su šia
ypatinga lietuviško švietimo ir kul-
tūros įstaiga, todėl parodai su reng ti
organizatoriai paskelbė foto gra fijų
konkursą, kuriame dalyvauti kvietė
Gimnazijos esamus ir buvusius mo-
kinius, mokytojus, bičiulius ir sve-
čius. Konkursui pasibaigus, at rink-
tos įdomiausios ir parodos pobū dį
geriausiai atitikusios nuotraukos.
„Buvo išties nelengva įvykdyti sau
iškeltą tikslą – vos keliomis dešim-
timis atvaizdų aprėpti šios istoriškai
ir kultūriškai reikšmingos mokyklos
istoriją ir dabartį. Todėl, norėdami
kuo plačiau pristatyti tam tikro įvy -
kio kontekstą, kai kurias fotografijas
sujungėme į koliažus, juose pateikda-
mi kelis vaizdus. Šalia to, kiekvieną
nuotrauką lydi išsamūs aprašymai
vokiečių ir lietuvių kalbomis. Taigi
paroda tikrai atlieka dienoraščio, o
galbūt net simboliško Gimnazijos
metraščio funkciją’’, – naująją foto -
parodą apibūdina ELKC direktorius
Rimas Čuplinskas. 

Parodoje chronologiškai iškabin-

tos nuotraukos tarsi dienoraštis vaiz-
duoja įamžintas ypatingas Gimna zi -
jos akimirkas: mokyklos ir gyvena -
mųjų pastatų statybų raidą, mokyto-
jų ir mokinių kasdienybę, užklasinės
veiklos akimirkas, kovą už Lietuvos
laisvę, Rennhofo pilies istoriją, žy -
mius Gimnazijos svečius, garsius
mo kinius bei aplinką. 

Parodą atidarė ELKC direktorius
Čuplinskas ir parodos globėjas, Lie -
tu vos ambasadorius Vokietijoje Min -
daugas Butkus. Atidaryme dalyvavo
garbūs svečiai iš Lietuvos ir Vokie -
tijos. „Tikroji žmogaus biografija yra
dvilypė – ją sudaro asmeninės patir-
tys ir savivoka bei žmogaus poveikis
jo aplinkai, t. y. įspūdžiai, sukelti jį
su pantiems žmonėms bei pasaulyje
pa likti pėdsakai. Institucijos biogra -
fija kur kas sudėtingesnė. Kaip ir
žmogus, ji turi savo vidinį gyvenimą
ir po veikį aplinkai, tačiau abu šie

Vasario 16-osios gimnazijos istorija įamžinta fotoparodoje
aspektai yra ilgalaikis daugelio žmo -
nių bendros veiklos, minčių ir siekių
rezultatas’’, – teigia R. Čuplinskas pa -
rodos katalogo įvade.

Taigi institucijos istoriją galima
aprėpti tik tiek, kiek ją atsimena
patys joje tiesiogiai dalyvavę, ją kūrę
ar ją pažinę asmenys. Ši paroda – tai
bandymas bent epizodiškai aprėpti

unikalios institucijos – Vasario 16-
osios gimnazijos – istoriją. „Tepa de -
da šioje parodoje vaizduojamos Gim -
nazijos gyvenimo akimirkos įsisą-
moninti didelę šios mažos mo kyklos
praeitį ir tepaskatina jos isto riją
rašyti toliau’’, – linki ELKC di rek-
torius. Didelę padėką už pagalbą,
ruo šiant šią parodą, organizatorius
iš reiš kė Gimnazijos mokytojai Mari -
jai Dambriūnas-Schmidt, buvusiam
ilga mečiam mokytojui Aloys Weigel
ir bu vusiems mokiniams dr. Vincui
Bartusevičiui, Artūrui Hermanui ir

Valteriui Zybertui už archyvines
nuotraukas ir įdomius pasakojimus. 

Parodą, kaip kasmet, lydi nemo -
kamas spalvotas katalogas su viso -
mis parodoje rodomomis fotografijo -
mis bei jų aprašymais. Katalogą per -
žiūrėti galima ir internete adresu:
www.elkc.org. Paroda veiks iki 2013
metų vasario, ją aplankyti galės visi
Rennhofo pilies lankytojai. 

Lietuviška fotogalerija Rennhofo
pilyje Europos lietuvių kultūros cen-
tro pastangomis buvo atidaryta 2009
m. vasario mėnesį.

Parodą bei ją lydintį katalogą pa -
ruošė R. Čuplinskas ir Agnė Ručytė,
o įgyvendinti finansiškai padėjo Va-
sa rio 16-osios gimnazija, Vokietijos
Lie tuvių Bendruomenė ir LR URM
Už sie nio lietuvių departamentas. 

„Mūsų didelis mažas pasaulis.
Vasario 16-osios gimnazijos dienoraš -
tis” – jau ketvirtoji šioje, per visus
tris pilies aukštus nusidriekiančioje
fotogalerijoje atidaryta paroda. Iki
šiol fotogalerijoje buvo rodomi tryli -
kos žymių Lietuvos fotomenininkų
darbai: paroda „Laiškas iš Lietuvos’’,
Europoje gyvenančių lietuvių kas -
dienybę, darbą ir veiklą pristatanti
pa roda „Aš esu čia’’ bei žymaus Lie-
tu vos keliautojo, ekspedicijų į trem-
ties vietas organizatoriaus ir vadovo
Gin tauto Aleknos darbų paroda „Mi-
sija: Sibiras. Tremties pėdsakais”.

Europos lietuvių kultūros 
centro info

Blynai su moliūgais

Reikės: 6 puodelių miltų, šaukšto
cukraus, 2 šaukštų sviesto, kiau šinio,
pakelio mielių (arba pusės šaukšto
šviežių mielių), druskos, 3 puodelių
pieno, 1 sv moliūgų.

Supjaustytus moliūgus iškepkite
orkaitėje, pertrinkite, įpilkite pieno,
įdėkite mielių, ištirpintų šiltame pie -
ne, miltų. Palaikykite šiltai. Kai teš la
pakils, supilkite išlydytą sviestą, su
cukrumi ištrintą kiaušinį, įberki te
druskos. Gerai išmaišykite ir kepkite
blynus.

Bulviniai blynai su malta mėsa

Reikės: 8 bulvių, šaukšto miltų, 4
oz maltos mėsos, svogūno, 4 kiauši nių,
žalumynų, druskos, aliejaus, grie  ti -
nės.

Maltą mėsą (galima imti jautie -
nos ir kiaulienos) apkepkite su smul -
kiai supjaustytu svogūnu. Smulkiai
sutarkuokite bulves, įmuškite kiau-
ši nius, įdėkite miltų, susmulkintų
ža lu mynų (pvz., krapų), druskos ir
ge rai išmaišykite. Į keptuvę įpilkite
alie jaus, įkaitinkite ir iškepkite dide -
lius blynus. Ant kiekvieno iškepusio
blyno krašto dėkite keptos mėsos ir
susukite volelį. Paruoštus blynus
šiek tiek pašutinkite orkaitėje. Patie -
kite su grietine, prieš tai apibarstę
žalumynais.

Varškės blyneliai

Reikės: 4 kiaušinių, 1/2 sv varš -
kės, indelio grietinės, 1 3/4 puodelio
miltų, nekupino šaukštelio kepimo
mil telių, druskos, 4 šaukštų cukraus,
aliejaus, uogienės arba grietinės.

Kiaušinių trynius atskirkite nuo

baltymų. Trynius išsukite, įmaišyki -
te pertrintą varškę ir grietinę. Miltus
sumaišykite su kepimo milteliais,
drus ka, cukrumi ir įmaišykite į varš -
kės masę. Baltymus išplakite iki
standžių putų ir įmaišykite į tešlą.
Kepkite blynelius keptuvėje įkaitin-
tame aliejuje. Patiekite su uogiene
arba grietine.

Bulviniai blynai su kumpiu

Reikės: 10 bulvių, morkos, svo gū -
no, poros griežinėlių karštai rūkyto

ŠVENTINIAMS PUSRYČIAMS
kumpio, 2 kiaušinių, 1–2 šaukštų mil-
tų, druskos, juodųjų pipirų.

Bulves ir morką stambiai sutar -
kuo kite. Kumpį supjaustykite juoste -
lėmis, svogūną susmulkinkite. Įmuš -
ki te kiaušinius, suberkite miltus, pa -
gardinkite druska ir pipirais. Viską
išmaišykite ir kepkite blynus.

Blynų pyragas

Reikės: 8 blynų, svaro maltos
mėsos, 0,5 stiklinės virtų ryžių, svo-
gūno, morkos, 5 šaukštų aliejaus, 4
kiaušinių, sūrio, 2 šaukštų grieti nės,
druskos, maltų juodųjų pipirų.

Iškepkite 8 didelius blynus pagal
savo mėgstamą receptą. Atskirai ap -
kep kite supjaustytą svogūną bei mal -
tą mėsą. Viską permalkite. Sumaišy -
kite sumaltus svogūnus ir mėsą su
vir tais ryžiais, apkepta tarkuota
mor ka, susmulkintais virtais kiau ši -

niais, druska, pipirais ir puse puode-
lio karšto vandens. Stambiai sutar -
kuokite sūrį. 

Darykite pyragą: dėkite blyną,
ant jo paskirstykite įdaro ir apibars-
tykite sūriu. Taip sluoksniuo kite, kol
ant viršaus uždėsite pasku tinį blyną.
Jį aptepkite grietine. Bly nų pyragą
dė kite į formą, pateptą alie jumi. Kep -
kite apie 20 minučių orkaitėje.

Blyneliai su malta mėsa

Reikės: 2 puodelių pieno, 5 kiau -
šinių, svogūno, šaukšto cukraus, drus -
 kos, maltų juodųjų pipirų, kvie tinių
miltų, 4 oz maltos kiaulienos.

Iš miltų, pieno, 3 kiaušinių, įbėrę
cukraus ir druskos iškepkite papras-
tus plonus bly ne lius. Perpjau kite
juos pusiau. 

Paruoškite mėsos įdarą: sutar-
kuokite svogūną, sumai šy kite su
malta kiauliena, įberkite druskos ir
pipirų. 

Atskirame indelyje išplakite 2
kiaušinius. Ant perpjauto blynelio
plonu sluoksniu dėkite įdaro taip,
kad trečdalis jo – vienas ,,tri kam -
piukas” – liktų ,,laisvas”. Pir miau sia
užlenkite įdaru nepateptą ,,trikam-
pį”, tada blyną sulenkite pu siau.
Turi išeiti trikampis vokelis. Kiek-
vieną ,,vokelį” suvilgykite kiau ši nių
plakinyje ir kepkite ant silpnos ug -
nies po 4–5 mi  nu tes iš abiejų pusių.
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Rusija nepatenkinta JAV vykdomu demokratiją
propaguojančių organizacijų finansavimu

Briuselis (BNS) – NATO pripa-
žįsta teritorinį Gruzijos vientisumą
ir jos suverenitetą, pareiškė organi-
zacijos generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen. Jis kalbėjo per
bendrą spaudos konferenciją su Gru-
zijos prezidentu Michail Saakašvili,
kuri buvo surengta Briuselyje.

,,Organizacija pripažįsta Gruzi-

jos teritorinį vientisumą ir jos suve-
renitetą su tarptautiniu mastu pripa-
žįstamomis sienomis, – sakė NATO
vadovas. – Organizacija nepripažįsta
rinkimų, kurie neseniai įvyko Gru-
zijos Abchazijos ir Pietų Osetijos ra-
jonuose. Tie rinkimai nepadeda tai-
kiai sureguliuoti padėties Gruzijoje.

Seimo atsisakymas diskutuoti apie įvykius
Garliavoje apskųstas etikos sargams

JAV taikys naujus apribojimus 

Maskva (BNS) – Rusijos keleivi-
nis lėktuvas, kuriuo skrido 43 žmo-
nės, nukrito netrukus po pakilimo Si-
bire. Lėktuvas ,,ATR-72” skrido iš
Tiumenės į šiaurės rytuose esantį
Surguto miestą. Pranešimai apie ne-
laimės aukas nevienodi. Pareigūnai
teigia, kad lėktuve buvo 39 keleiviai
ir 4 įgulos nariai, pagal kitus prane-
šimus, mažiausiai 6 žmonės išgyve-

no. Vietos žiniasklaida pranešė, kad
lėktuvas priklauso bendrovei ,,UTair”.

Tyrėjai teigia, jog labiausiai tikėti-
na lėktuvo avarijos priežastis – techni-
niai gedimai. Specialistai nagrinėja
lėktuvo juodųjų dėžių duomenis. Neat-
metama ir piloto kaltės ar kontrolės iš
oro uosto sutrikimų prielaida. Įtarimai
dėl terorizmo atmesti. 

Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja
ruošiasi paskelbti turinti naują ilgo-
jo nuotolio raketą, galinčią pulti tai-
kinius JAV. Žvalgybiniai palydovai
aptiko didžiulę raketą vyriausybės
tyrimų ir plėtros centre Pchenjane.
Pasak žinovų, raketa yra apie 40 met-
rų ilgio, joje įtaisytas gerokai galin-
gesnis stiprintuvas, galintis užtaisą
nugabenti daugiau nei 10,000 km at-
stumu. 

Paskelbus apie šią raketą, kai-
myninėse šalyse kiltų dar didesnis
susirūpinimas, nes jau dabar šalys
baiminasi dėl balandžio viduryje tu-
rėsiančios įvykti Pchenjano misijos,

per kurią raketa į orbitą iškels paly-
dovą. Washington, Seulas ir Tokijas
tvirtina, kad ši misija yra slaptas ra-
ketos bandymas. Tokijas rimtai rea-
gavo į balandžio 12–16 d. planuojamą
Šiaurės Korėjos palydovo paleidimą.
Į šiaurinę Išigakio salą Japonija pa-
siuntė 450 karių kontroliuoti gaudo-
muosius naikintuvų komplektus
,,Patriot Advanced Capability-3”. Ja-
ponijos Vyriausybė pranešė ketinan-
ti numušti raketą, jei ji kels pavojų
šalies saugumui. Tokijas, be to, Rytų
Kinijos jūroje turi karinius laivus
,,Aegis”, kuriuos lydės ,,F-15” naikin-
tuvai.

Šiaurės Korėjoje aptikta dar viena
Jungtines Valstijas pajėgi pulti raketa

NATO pripažįsta teritorinį Gruzijos vientisumą

Vilniaus savivaldybė sieks iš Vyriausybės
prisiteisti 939 mln. litų

Sibire sudužo Rusijos lėktuvas
Vilnius (ELTA) – Seimo nariai

Gintaras Songaila ir Rytas Kupčins-
kas kreipėsi į Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisiją dėl jų teisių, nustatytų
Seimo statute, pažeidimo. Kreipimesi
teigiama, kad Socialdemokratų parti-
jos frakcijos siūlymas Seimo kovo 29
d. rytiniame posėdyje išbraukti iš tos
dienos darbotvarkės Seimo diskusiją
,,Dėl brutalaus elgesio su vaiku kovo
23 d. Garliavoje ir dėl giluminės kri-
zės Lietuvos teisėsaugoje” ir Seimo
narių daugumos balsavimas pažeidė

Seimo statute nustatytą Seimo narių
teisę į ,,diskusiją dėl ypač svarbios
problemos”. 

Seimo narių G. Songailos ir R.
Kupčinsko teigimu, pirmininkaujan-
tis Seimo posėdžiui ir Seimo daugu-
ma ,,negali gniaužti Seimo narių ma-
žumos teisių į diskusiją”, kurias nu-
stato Seimo statutas. Etikos ir proce-
dūrų komisijos pirmininkas Algi-
mantas Salamakinas  Seimo nariui G.
Songailai pranešė, kad komisija šį
kreipimąsi apsvarstys balandžio 11 d.                                  

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinių Valstijų prezidentas Barack
Obama pritarė naujų apribojimų tai-
kymui Irano naftos pirkėjams. Savo
pranešime B. Obama pažymėjo, kad
JAV sąjungininkės, nusprendusioms
nepirkti Irano naftos, neigiamų pa-
sekmių nepatirs, nes pasaulio rinko-
je naftos yra pakankamai.

Šis žingsnis leistų JAV imtis
priemonių prieš užsienio bankus, vis

dar turinčius reikalų su Irano nafta.
Vakarų šalys tikisi tokiomis priemo-
nėmis priversti Iraną atsisakyti
branduolinės programos. Iranas nei-
gia kaltinimus, esą jis siekia sukurti
atominį ginklą, ir tvirtina, kad jo
branduolinė programa taikaus po-
būdžio. B. Obama pridūrė, kad ir to-
liau atidžiai stebės pasaulio rinką,
kad užtikrintų, jog ji galės pakelti su-
mažėjusį naftos pirkimą iš Irano.

Maskva (BNS) – Maskva balan-
džio 3 d. pareiškė, kad Jungtinių
Valstijų tebevykdomas demokratijos
plėtrą Rusijoje skatinančių organiza-
cijų finansavimas tampa problema
buvusių Šaltojo karo priešininkių
santykiams. ,,Šios veiklos mastas
tampa toks, kad ji virsta problema
mūsų santykiuose, – sakė Rusijos už-
sienio reikalų viceministras Sergej
Riabkov. – Esame susirūpinę, kad
Washington finansuoja kai kurias or-
ganizacijas ir judėjimus Rusijoje.”

Pasak jo, abi šalys diskutuoja dėl
Maskvos skundų, o Washington sten-
gėsi pateikti daugiau informacijos
apie organizacijas, gaunančias para-
mą, taip pat apie jos teikėjus. Tačiau
S. Riabkov pažymėjo, kad šie klausi-
mai išlieka trikdžiu abiejų šalių san-
tykiuose, ruošiantis premjero Vladi-
mir Putin grįžimui į Kremlių trečiai

kadencijai prezidento pareigose nuo
gegužės 7 d.

V. Putin ne kartą kaltino Jungti-
nes Valstijas naudojant paramos de-
mokratiją skatinančioms organizaci-
joms programą finansuoti protestų
judėjimui, kuris kilo prieš tris mėne-
sius, numanant V. Putin grįžimą į
prezidento pareigas, kurios jam pri-
klausė 2000–2008 m.

Rusijos televizija taip pat sutel-
kė dėmesį į JAV ambasadoriaus Rusi-
joje Michael McFaul susitikimus su
judėjimo, nusistačiusio prieš V. Pu-
tin, nariais nuo atvykimo į Maskvą
prieš du mėnesius. M. McFaul sakė,
kad šie susitikimai vyksta pagal Wa-
shington vykdomą dvipusę politiką
Rusijos atžvilgiu, skatinančią demo-
kratijos plėtrą ir glaudžius santykius
su Maskva. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies-
to savivaldybė kreipėsi į Vilniaus ad-
ministracinį teismą, reikalaudama,
kad jai būtų atlygintos dėl Vyriausy-
bės kaltės 2007–2011 m. negautos pa-
jamos – iš viso 939 mln. litų. Pasak
Vilniaus mero Artūro Zuoko, nuosto-
lius savivaldybė patyrė dėl nedidina-
mos sostinėje surenkamo Gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) dalies Vil-
niaus miestui, nepakankamo savival-
dybės veiklos finansavimo ir dėl be
pagrindo savivaldybei priskirtų
darbų, kuriuos Vilniaus savivaldybė
turėjo vykdyti, nors lėšų tam nebuvo
skirta.

Taip pat Vilniaus savivaldybė
teisme sieks įpareigoti Vyriausybę
pateikti Seimui svarstyti įstatymo
projektą, pagal kurį sostinei būtų
skirta ne mažesnė negu 60 proc. GPM

dalis. Dabar Vilniui skiriama 40 proc.
GPM. A. Zuokas priminė, kad 2010 m.
visiems kitiems didiesiems Lietuvos
miestams skiriamos juose surenka-
mo GPM dalys buvo žymiai padidin-
tos, tačiau Vilniaus dalis nesikeičia
jau nuo 2002 m. 

Be to, ieškinyje reikalaujama
kreiptis į Konstitucinį Teismą, kuris,
A. Zuoko manymu, galiausiai turėtų
spręsti, ar Vyriausybė savo veiks-
mais nepažeidžia Konstitucijos. Vil-
niaus meras sakė, kad 2011 m. buvo
sudaryta speciali darbo grupė, kuri
išvadose siūlė padidinti Vilniui ski-
riamą mieste surenkamo GPM dalį
iki 60 proc., tačiau Vyriausybė, siūly-
dama Seimui biudžetą, į tai neatsi-
žvelgė, todėl nebeliko kito kelio, kaip
tik viską spręsti per teismus.

Prezidentė paskyrė tris naujus ambasadorius
Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-

publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė vadovauti ambasadai Šveicari-
joje paskyrė Joną Rudalevičių. Be jo į
naujas pareigas šalies vadovė pasky-
rė dar du Lietuvos diplomatinius at-
stovus užsienyje.

J. Rudalevičius ambasadoriumi
Šveicarijoje skiriamas nuo balandžio
11 d. Nuo 2009 m. iki šiol šis diplo-
matas dirbo Lietuvos ambasadoriu-
mi prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų
tarptautinių organizacijų Ženevoje.
Jis bus antrasis Lietuvos ambasado-
rius Šveicarijoje nuo diplomatinės
atstovybės įkūrimo Berne 2007 m.

Tuo metu atstovauti Lietuvai
tarptautinėse organizacijose Žene-

voje prezidentė paskyrė ambasado-
rių Rytį Paulauską, kuris 2010–2012
m. vadovavo Užsienio reikalų minis-
terijos Pirmininkavimo Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijai departamentui. Jis taps ket-
virtuoju Lietuvos ambasadoriumi
prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų
tarptautinių organizacijų.

Ambasadorius Danijoje Vytautas
Pinkus nuo balandžio 16 d. skiriamas
ir Lietuvos ambasadoriumi Islandi-
jai. Ambasadai Kopenhagoje V. Pin-
kus vadovauja nuo 2011 m. Jis bus
penktasis Lietuvos ambasadorius Is-
landijai nuo diplomatinių santykių
užmezgimo 1991 metais.

Vilnius (JAV ambasados Lietuvoje info) – Kovo 28 d. JAV oro pajėgų akade-
mijos profesorius David Sacko (antroje eilėje pirmas iš k.) kartu su 5 kadetais apsi-
lankė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje, kur susitiko su
akademijos bei krašto apsaugos ministerijos atstovais.
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VERSLO NAUJIENOS

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

Jungtinės Valstijos pagyrė euro
zonos sprendimą padidinti regiono
gelbėjimo fondą, kuris padės apsi-
saugoti nuo skolų krizės plitimo į di-
desnes ekonomikas. Euro zonos šalių
finansų ministrai kovo 30 d. susitarė
kovai su skolų krize skirtą fondą pa-
didinti iki 800 mlrd. eurų. Maždaug
balandžio 20 d. Didžiojo dvidešimtu-
ko (G20) finansų ministrai Washing-
ton, DC susitiks aptarti būdų, padė-
siančių atstatyti pasaulio ekonomiką
ir užtikrinti ilgalaikį jos augimą.

***
Baltarusijos naftos bendrovė

(BNK) svarsto galimybę atidaryti
antrinę įmonę Baltijos šalyse. Bend-
rovės vadovų nuomone, labiausiai ti-
kėtina, jog antrinė įmonė bus atida-
ryta Latvijoje. BNK taip pat planuoja
atidaryti antrines įmones Estijoje,
Lietuvoje ir Rusijoje. Bendrovė nori
padidinti naftos produktų eksportą į
kaimyninių šalių rinkas. Bendrovės
tikslas yra šalys, kuriose jau yra pla-
tinimo tinklas arba jis kuriamas (Uk-
rainoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse,
Moldovoje, Slovakijoje ir Čekijoje). 

***
Mokėjimų sistema ,,Visa” nu-

traukia bendradarbiavimą su pini-
ginių pervedimų tarpininke ,,Global
Payments”, pašalindama ją iš savo
patikimų paslaugų tiekėjų sąrašo.
Skelbiama, kad iš tarpbankinius pa-
vedimus atliekančios bendrovės
,,Global Payments” galėjo nutekėti
kreditinių kortelių savininkų asme-
ninė informacija. Kaip pranešama,
nutekėjo maždaug 3 mln. klientų
duomenys, t. y. jų vardai, kortelių nu-
meriai ir prieigos kodai. Tuo tarpu
,,Global Payments” tvirtina, kad prog-
ramišiams pavyko pavogti tik 1,5 mln.
klientų duomenis. Bendrovė neigia
pranešimus, esą jiems pavyko prieiti
prie klientų adresų, telefonų ir
vardų. Spėjama, kad duomenys ga-
lėjo būti pavogti sausio 21–vasario 25
d., tačiau žiniasklaida apie tai pra-
nešė tik kovo 30 d. ,,MasterCard” ir
,,Visa” apie įvykį jau perspėjo Jung-
tinių Valstijų bankus.

***
2010 m. Suomijos bendrovių pa-

daliniuose užsienyje dirbo daugiau
nei 572,000 žmonių. Elektros ir elekt-
ronikos pramonėje buvo įdarbinta
daugiausiai darbuotojų, daug žmo-
nių dirbo suomiškose automobilių ir
metalo pramonės įmonėse. Trečdalis
Suomijos bendrovių darbuotojų dir-
bo penkiolikoje ,,senųjų” ES vals-
tybių, daugiau nei penktadalis – Azi-
joje ir Ramiojo vandenyno šalyse ir
beveik penktadalis – ,,naujosiose” ES
valstybėse, kurios į ES įstojo po 2004
m. 2010 m. Suomijos bendrovės iš vi-
so turėjo daugiau nei 4,700 antrinių
įmonių 118-oje valstybių.

***
Australija keičia savo imigraci-

jos politiką, siekdama pritraukti kuo
daugiau kvalifikuotų ir patyrusių
darbuotojų iš Jungtinių Valstijų,
ypač darbams kasybos, dujų ir staty-
bos pramonės srityse. Šiuo metu dar-
buotojai, atvykę į Australiją dirbti,
turi laukti kelis mėnesius, kol bus

įvertintos jų žinios ir įgūdžiai, ir gali
pradėti dirbti tik tuo atveju, jei jų
kvalifikacija atitiks reikalaujamus
standartus. Pagal naująją politiką,
darbuotojų gebėjimai bus įvertinti
Jungtinėse Valstijose, ir jie galės pra-
dėti dirbti, vos atvykę į Australiją.
Manoma, kad šalyje per artimiausius
3–5 metus turėtų smarkiai išaugti
kvalifikuotų statybininkų paklausa.

***

Kanados Vyriausybė nusprendė
2012 m. išimti iš apyvartos 1 cento
monetas. Š. m. balandį bus nutrauk-
tas smulkiausios šalies monetos kali-
mas. Kanados valdininkai nuspren-
dė, kad išlaidos monetų, retai naudo-
jamų atsiskaitymų operacijose, kali-
mui yra per didelės. Be to, dėl tokio
sprendimo laimės verslas ir bankai,
kurie kasmet išleidžia apie 150 mln.
dol. tokioms monetoms pervežti. Kas-
met išleidžiama apie 11 mlrd. dol. 1
cento monetų gamybai. 

***
Japonijos automobilių gaminto-

ja ,,Honda Motors Co.” pranešė at-
šaukianti 554,000 automobilių Jung-
tinėse Valstijose dėl galimų gedimų.
Atšaukiami 2002–2004 m. gamybos
CR-V modeliai, taip pat 2003 m. pasi-
rodę ,,Pilot” visureigiai. Bendrovės
atstovai pranešė, kad jie atliks auto-
mobilių techninę apžiūrą ir, esant bū-
tinybei, pakeis dalį elektros laidų  bei
priekinius žibintus. 

***

Socialinio tinklalapio ,,Face-
book” vertė pasiekė 100 mlrd. JAV
dol. Šiuo metu ,,Facebook” yra priva-
ti bendrovė ir jos akcijomis nepre-
kiaujama akcijų rinkose, tačiau jo-
mis prekiaujama antrinėje rinkoje.
Dabar viena ,,Facebook” akcija kai-
nuoja 44,1 dol.  

***
Lenkijos miestas Gdanskas iš-

brauktas iš uostų, priimančių ekspor--
tuojamą rusišką naftą, sąrašo, kai Ru-
sija pradėjo naudoti naująjį Ust Lugos
terminalą Suomijos įlankoje. Daugiau
nei 40 metų vamzdynų sistema ,,Druž-
ba”, nutiesta per Baltarusiją ir Lenkiją
iki Vokietijos ir per Ukrainą, Slovakiją
ir Čekiją, buvo svarbiausia naftos eks-
porto atšaka rusams. Gdansko bendro-
vė ,,Naftoport” atliko svarbų vaidmenį
tiekiant naftą tranzitu. Rusai per
Gdanską praėjusiais metais eksporta-
vo 3,8 mln. tonų naftos, tačiau dabar už-
sakymų nebėra.

Tiesioginių užsienio investicijų
srautas į Lietuvą pernai buvo 1,5 kar-
to didesnis negu 2010 m., o sukaupto-
sios Lietuvos investicijos užsienyje
truputį sumažėjo. 2011 m. tiesioginės
užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje
daugiausia kilo dėl išaugusio rein-
vesticijų srauto, o sukauptųjų TUI
padidėjimą lėmė akcinio kapitalo ir
reinvesticijų įplaukos. Išankstiniais
duomenimis, 2011 m. TUI srautas
Lietuvoje sudarė 3 mlrd. Lt (2,8 proc.
BVP) – 54 proc., arba 1,1 mlrd. Lt dau-
giau, palyginti su 2010 m. Pernai Lie-
tuvoje ypač augo Švedijos (3,8 mlrd.
Lt), Kanados (1,2 mlrd. Lt), Nyder-
landų (373,3 mln. Lt) ir Suomijos
(331,2 mln. Lt) TUI, o labiausiai ma-
žėjo Estijos (–2,2 mlrd. Lt), Danijos
(–648,9 mln. Lt) ir Liuksemburgo
(–498,8 mln. Lt) TUI. Per praėjusius
metus daugiausia investuota į apdir-
bamąją gamybą, finansų ir draudimo
bei didmeninės ir mažmeninės pre-
kybos, variklinių transporto prie-
monių ir motociklų remonto veiklas. 

***

Plungėje atidaromas ,,Vičiūnų”
įmonių grupei priklausantis žuvų
perdirbimo ir produktų iš žuvies ga-
mybos fabrikas ,,Baltic food part-
ners”. Tai leis įmonei įsitvirtinti Va-
karų prekybos tinkluose, kuriems
įdomūs tik stambūs tiekėjai. ,,Baltic
food partners” fabrike bus gaminami
kulinariniai žuvies gaminiai, rūky-
ti, sūdyti produktai. Planuojama, kad
naujo fabriko eksportas sieks 65
proc., per metus bus pagaminta
14,000 tonų produktų. Didžiausių par-
davimų tikimasi Prancūzijoje, Ispa-
nijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokie-
tijoje, Italijoje, Austrijoje, Šveicarijo-
je. Naujajame fabrike įsteigta 250
darbo vietų. Vėliau, plečiantis gamy-
bai, darbuotojų skaičius įmonėje tu-
rėtų išaugti iki 400. 

***
Užsienyje dirbę ir į Lietuvą grįžę

žmonės ne visada susigrąžina svetur
mokėtus mokesčius. Bendrovės „RT
Tax” duomenimis, iš Lietuvos dirbti į
užsienį kasmet išvyksta apie 60,000–
80,000 žmonių, o sugrįžta apie 20,000–
30,000. Apie 40–45 proc. visų dirbu-
siųjų užsienyje Lietuvos piliečių ne-
susigrąžina ten sumokėtų mokesčių.
Bendrovės skaičiavimais, 2011 m.
lietuviai nesusigrąžino per 15 mln.
litų. Mokesčių grąžinimo paslauga
aktuali užsienyje vasaros sezono me-
tu dirbusiems studentams ir laikinai
išvykusiems dirbti žmonėms.

***
11,000 Lietuvos žemdirbių petici-

ja, kurioje reikalaujama Lietuvos
ūkiams padidinti neteisingai suma-
žintas ES išmokas, pasiekė Briuselį.
Šią peticiją, kurią taip pat parėmė 44
Lietuvos Seimo nariai, parlamenta-
ras Jonas Ramonas įteikė Europos
Parlamento pirmininkui. Pasak J.
Ramono, peticiją priėmęs pareigūnas

užtikrino, kad ji bus labai svarbus ar-
gumentas svarstant 2014–2020 m. fi-
nansinius planus. Peticijoje reikalau-
jama panaikinti Lietuvos ūkių fi-
nansinį diskriminavimą ir padidinti
2014–2020 m. numatytas neteisingai
mažas tiesiogines ES išmokas iki ES
vidurkio, išlaikant pakankamą para-
mos lygį kaimo plėtrai.

***
Tūkstančiai Lietuvos gyventojų

užplūdo Suvalkų parduotuves, norė-
dami ten apsipirkti prieš Velykų
šventes. Juos priviliojo mažesnės nei
Lietuvoje kainos. Lietuviai daugiau-
siai atvyksta įsigyti maisto prekių:
daržovių, vaisių, mėsos ir pieno pro-
duktų. Daugelis jų atvažiavo ir šven-
tinių dovanų: kvepalų, drabužių ar
žaislų. Lenkijoje maisto produktai
yra pigesni nei Lietuvoje apie 30
proc. Didelį kainų skirtumą lemia
pridėtinės vertės mokestis. Maistui
jis Lietuvoje yra 21 proc., o
Lenkijoje – 5 proc. Vis dėlto lemia-
mas yra zloto kursas, zlotas Lietuvoje
kainuoja 0,83 lito.

***
Mokesčių inspektorių ypatingo

dėmesio šiemet sulauks už grynuo-
sius nekilnojamojo turto per pasta-
ruosius kelerius metus įsigiję asme-
nys, vienadienės bendrovės ir ins-
pektorių geranoriškos pagalbos ne-
norintys priimti mokėtojai. Valstybi-
nės mokesčių inspekcijos žiniomis,
per pastaruosius 2–3 metus sandorių
grynaisiais buvo nemažai. Nors fi-
nansavimas per bankus buvo suma-
žėjęs, bet žmonės iš kažkur gaudavo
grynųjų pinigų. Jeigu bus nustatyta,
kad  jų nėra jų gavimo legalumą pa-
tvirtinančių dokumentų, medžiaga
bus perduota teisėsaugos instituci-
joms. 

***

Į Mažeikių rajone, Juodeikiuose
esančią ,,ORLEN Lietuva” naftos
produktų gamyklą atvyko vienas ga-
lingiausių kranų Rytų Europoje. Jis
bus naudojamas atnaujinant vieną iš
gamyklos įrenginių ir keliant 160 to-
nų detalę  į 65 metrų aukštį. Lenkijos
bendrovei ,,Herkules” priklausantį
,,Demag CC-2800” vikšrinį kraną į
,,ORLEN Lietuva” naftos perdirbimo
įmonę atvežė 30 vilkikų. Šio krano
keliamoji galia – 600 tonų,  strėlės il-
gis – 128 metrai. 
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SVEIKATA

Kas yra košmarai?

Košmariški sapnai – tai kan-
kinan  tys sapnai, priverčiantys atsi-
bus ti. Sapnų metu žmogus jaučia
pyktį, savęs kaltinimą, liūdesį, dep-
resiją, bet dažniausiai – nerimą ir
baimę. Kiekvieno žmogaus koš marai
yra skir tingi. Dažniausiai jie pasi-
reiškia per sekiojimu. Suaugusieji
paprastai per sekiojami nežinomo
asmens, o vaikai – gyvūnų ar kokių
nors įsivaizduoja mų ir nesupran-
tamų būtybių ar fi gūrų.

Kas sapnuoja košmarus?

Beveik kiekvienas žmogus gali
sapnuoti košmariškus sapnus. Dau -
gu ma vaikų sapnuoja košmarus bū -
dami 3–4 ir 7–8 metų. Šie sapnai yra
dalis normalaus psichinio vystymo -
si, jie yra tarsi kovos su vaikystės
bai mėmis ir problemomis atspindys.
Vai kystės sapnai nėra ženklas, jog at -
siranda problemų. Košmarus rečiau
sapnuoja suaugusieji, bet studijos
įro  dė, kad ir jie sapnuoja. Apie 5–10
proc. suaugusiųjų sapnuoja košma rus
vieną kartą per mėnesį ar daž niau.

Kodėl sapnuojame košmarus?

Yra keletas priežasčių, kodėl
mus aplanko košmariški sapnai. Vie-
na iš jų – tai jaudulys ir stresas. Stre-
są dažniausiai sukelia patirtos trau-
mos, nelaimingi atsitikimai, artimų-
jų pra ra dimai, užsitęsusios kasdie-
ninės problemos – įtampa darbe ar
šeimoje, neužtikrinta finansinė pa-
dėtis, skyrybos, gyvenamosios vietos
ar darbovietės pakeitimas.

Košmarus sapnuojame susirgus,
karščiuojant, vartojant kai kuriuos
antidepresantus bei nuskausminan -
čius vaistus.

Pavalgius sūraus, aštraus ar rie -
baus maisto, yra tikimybė, kad susap-
nuosite košmariškus sapnus. Žurna -
las ,,Psychological Report’’ atliko ty -
ri mus, kurių metu patvirtino teigi -
nius, kad žmonių, vartojančių dau-
giau augalinės kilmės maisto pro-
duktų ir mažai riebalų, sapnai labai
ski riasi nuo tų, kurie mėgsta ,,greitą
mais  tą’’, taip pat aštrius ir sūrius
patiekalus. Košmarus gali sukelti ir
padidintas alkoholinių gėri mų varto-
jimas.

Košmarus dažniau sapnuoja

žmo  nės, turintys lakią vaizduotę. La -
ki vaizduotė – likimo dovana, kuria
naudojamės dir bdami, kurdami. To-
kie žmonės yra kū rybingesni, jaut-
resni, emociona lesni.

Kaip kovoti su košmarais?

Tai priklauso nuo priežasties,
ku ri juos sukelia. Jei košmarus suke-
lia vaistai ar ligos, patartina pasitar-
ti su gydytoju. Jei košmarus sapnuo-
ja vai kai, reikia padrąsinti ir pasiū-
lyti ap tarti sapnus su tėvais ar kitais
suaugusiais žmonėmis, bet dažniau-
siai tai gydymo nereikalauja. Jei vai-
kai ken čia nuo ypač įkyrių košmarų,
trukdančių normaliai miegoti, būti-
na me dikų pagalba. Specialistai pa-
tars nu piešti košmarinį sapną, padės
pabendrauti su bauginančiais cha-
rakte riais ar įsivaizduojamomis bū-
tybė mis, padės vaikui pasijusti sau -
ges niam ir mažiau išsigandusiam.

Košmarai, kuriuose pastoviai
kar  tojasi įvykusi trauma, atspindi
nor malų psichinės būsenos gijimo
pro cesą, ir, jei trauma silpnėja ir ne
taip dažnai sapnuojasi, tai rodo as -
mens sveikatos gerėjimą. Jei per ke -
lias savaites sapnuose nepastebima
teigiamų pokyčių, patartina pasikal -
bėti su gydytoju.

Suaugusiųjų košmarai, kaip ir
įprasti sapnai, kartais padeda geriau
pažinti save, nustatyti ryšį tarp sap -
nų ir realybės. Paprastai košmarai
iš sekina, todėl sapnuotojui, norint
geriau jaustis, reikėtų užsirašyti sap-
nus, juos nupiešti, kalbėtis su įsivaiz-
duojamais charakteriais, bandyti įsi-
vaizduoti malonią sapnų pabaigą, tai
kartoti keletą kartų. Geriau suprasti
sapnus gali padėti ir knygos. Jei sap-
nai labai vargina, pasitarkite su
gydytoju.

Stebina tai, kad daug žmonių pa -
tiria stresines būsenas, bet ne visi
sap nuoja košmarinius sapnus. Moks -
lininkai nustatė, kad apie 50 proc.
žmonių, kuriems dažnai sapnuojasi
košmarai, vertina juos kaip puikius,
kūrybingus bei įdomius minčių veiks-
  mus. Jie neturi didesnės įtakos nuo-
taikai bei savijautai. 

Naktinių koš marų temos yra
labai įvairios ir jų poveikis kiekvie-
nam žmogui yra skirtingas. Kas
vienam žmogui gali būti siaubas,
kitam –  tik malonus nuotykis.

Paruošta remiantis International
Association for Study of  Dreams me-
džiaga, žurna lu ,,Moters savaitė’’.

Košmariški sapnai
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Verbų sekmadienį girdime, kaip
entuziastingai žydų lūpomis liaupsi-
namas Viešpaties vardas. Bet netru-
kus jų liežuviai „nusidažo” neapy-
kantos spalva, ir jie lieja beprotiškų
kaltinamų ir pasmerkimo tulžį Dievo
Avinėliui, į kurio krištolinę Širdį
nepajėgus įsiskverbti joks žmonių
išgalvotas nusikaltimas.  

Kai pasigendama minimalaus ir
pastovaus tikėjimo brandumo, tada
įmanoma per Velykų iškilmes su mi-
nia sušukti: „Garbė ateinančiam Die-
vui!”, bet paskui, grįžus namo, belie-
ka vėl būti tuo, kuo esi – perkeičiantį
dvasios lūžį atmetusiu individu, t. y.
gyventi taip, tarsi Kristus nebūtų nu-
kryžiuotas ir savo prisikėlimu nepa-
dovanojęs gyvenimo Jame. Jei nesus-
toju ir nesusimąstau: „Ką man reiš-
kia Velykos?”, nesuvokiu, kad mis-
tiniame Bažnyčios Kūne esu pašauk-
tas būti ne tik jo visoje gyvybinių
funkcijų sandaroje organiškai bei
kūrybingai veikiančiu sąnariu, bet
man duotas tikslas iškelia mane
aukščiau visko – turiu visu kuo pa-
našėti į Kristų, tai yra į visuotinės
Bažnyčios Kūno Galvą.

Gyventi taip, tarsi nebūtų Kris-
taus, tai – savo netikėjimo vinimis Jį
vėl iš naujo kryžiuoti. Tačiau dėl to,
kad mes vis nusidedame, antrą kartą
Jis jau negims Betliejuje ir nemirs
ant kryžiaus, nes mes visi gyvename
jau įvykdyto Atpirkimo epochoje.
Antrą kartą Jis ateis mūsų teisti –
žaibiškai įvertins kiekvieno mūsų
gyvenimo vertumą, idant pasirodytų,
kiek mes buvome Jam atsivėrę ir lei-
dome Jo meilei keisti mus.

Tačiau dabartinis žmonių susi-
priešinimas liudija, kad daugelis sa-
vo gyvenimo būdu tarsi sako: „Dieve,
mes tikime, kad Tu egzistuoji, bet
prašome: Tu eik savo keliu, o mes –
savaisiais...” Pasak Thomas Merton,
„Jėzaus fizinį Kūną nukryžiavo Pilo-
tas ir fariziejai; Jo mistinį Kūną išti-
sus amžius drasko ir ketvirčiuoja pik-
tosios dvasios, Jis kenčia dėl nevie-
nybės, kuri veisiasi ir tarpsta mūsų
sielose, nuolaidžiaujančiose sava-
naudiškumui ir nuodėmei.”

Kai prisimename liūdnai pagar-
sėjusią ir vis dar toliau vystomą Gar-
liavos mažametės mergaitės istoriją,
sakome: „Pirmiausia joje gyvenantis
Kristus yra ketvirčiuojamas, nes Jis
daugiausia kenčia dėl giminaičių ir
kitų suinteresuotų asmenų į gabalus

plėšomos mažos jos širdelės.” Šios
mergaitės kančia – tai mūsų susi-
skaldžiusios visuomenės veidrodis,
kuriame, jei įdėmiau įsižiūrėtume,
išvystume (nors vos pastebimą) ir
savo atvaizdą. Maža to, jos ir kitų
silpniausių šalies žmonių patiriamas
emocinis bei fizinis smurtas gali būti
prilygintas skaudžiam Jėzaus per-
spėjimui vaikelių skriaudikams, ku-
rių sąžinės tapo kietesnės už uolas:
„Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų
užmauta girnapusė, ir jis būtų įmes-
tas jūron, negu papiktintų bent vieną
iš šitų mažutėlių. Taigi sergėkitės!”
(Lk 17, 2–3).

Turėtume savęs klausti: „Ar mel-
džiausi už tą mergaitę bei jos na-
miškius, kad ne tik jos persekiojimai
greičiau baigtųsi ir ji atgautų pra-
rastą ramybę bei vaikišką džiaugs-
mą, bet, kaip moko Evangelija, ar
išdrįsau kreiptis į Aukščiausiąjį, kad
Jis atvestų į atsivertimo kelią ir tuos,
kurie ją daugiau ar mažiau žalojo ir
dar žaloja?” Kai kas sakys: „Pagalba
darbais yra veiksmingesnė už žo-
džius.” Šiuo atveju maldos žodžiai
pranoksta darbus, nes dabar visi
konkretūs bandymai pašaliečiams
taikyti dėl mergaitės susivaidijusius

ir degančius neapykanta žmones
būtų panašūs į pernelyg neatsargų
prisiartinimą prie įerzintų širšių
lizdo...   

Šia proga kiekvienas galėtume
pritarti šiems bei panašiems žo-
džiams: „Protestuoju dėl daromos
sunkiai atitaisomos visapusiškos
žalos minėtai Garliavos mergaitei ir
smerkiu bet kokią smurto formą,
kuria buvo ir esti subjaurintas ne tik
jos prigimtinis kilnumo kupinas oru-
mas, bet ir visų kitų vaikų, neįgalių
asmenų, jaunuolių, senelių ir apskri-
tai visų žmonių dieviškas paveikslas
ir brutaliai kėsinamasi į jų sielos bei
kūno neliečiamybės šventovę.”

Kristaus ant kryžiaus prikalimo
apmąstymas tegul mus skatina nesi-
taikstyti su nuodėmės chimera, kuri
klastingai keičia savo veidą. Sąmo-
ningai visur bei visada atsižadėdami
blogio, mes kryžiuojame savo nuodė-
mes ir gyvenančiam mumyse Jėzui
vis laisviau leidžiame veikti, Šventa-
jai Dvasiai padedame mus lengviau
įkvėpti siekti dieviškų dalykų, o Die-
vui Tėvui atlapojame savo širdis, kad
taptų vertos paskęsti mūsų būsimojo
prisikėlimo džiaugsme.

Bernardinai.lt

Verbų sekmadienis

Mirties ir nuodėmės nenugalėtas

ŠVENTADIENIS

KUN. VYTENIS VAŠKELIS
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VALDAS ADAMKUS

Nr. 17

Negaliu pateisinti A. Kubiliaus
laikysenos – taip nesielgtų, jei nuo-
širdžiai norėtų susitarti su social-
demokratais dėl koalicijos. Per vidu-
rį atsidūrusių liberalcentristų pozi-
cija dviprasmiška. Viena aišku: tie
politikai, kurie per rinkimus iškil-
mingai prisiekinėjo, kad nesiderės
su Darbo partija, jau flirtuoja su Vik-
toru Uspaskichu.

2004 metų spalio 29 diena, Ro -
ma. Šiandien 9 valandą ryto specia-
liuoju reisu Lietuvos delegacija at-
skrido į Romą. Istorinė diena istori-
nėje vietoje: 25 valstybių vadovai at-
vyko pasirašyti Europos Sąjungos
Konsti tucijos. Renkamės į Romos ro-
tušę. Prie rūmų delegacijų vadovus
pasi tinka Italijos premjeras Silvio
Berlus coni. Iš pradžių surengiamas
iškil mingas posėdis. Pasirašymo ce-
remonija vyksta Romos konservato-
rijos rūmuose. Lietuvos vardu Kons-
ti tucija pasirašau aš, ministras pir-
mi ninkas Algirdas Brazauskas ir už-
sie nio reikalų ministras Antanas Va-
lio nis.

Vakare dalyvavome prezidento
Carlo Azeglio Ciampi surengtame
priėmime Kvirinalio rūmuose. Įspū -
džių begalės. Man buvo labai malonu
vėl susitikti ir pabendrauti su senais
pažįstamais: Silvio Berlusconi, Tony
Blairu, Jacques’u Chiracu, Romano
Prodi, Javieru Solana, Gerhardu
Schröderiu ir kitais.

O ir diena, tarsi pranašaudama
sėkmę ES Konstitucijai, pasitaikė
vasariškai saulėta.

2004 metų lapkričio 3 diena,
Vilnius. Vakar antrai kadencijai
JAV prezidentu išrinktas George’as
W. Bushas. Esu tuo labai patenkintas,
nes jis gerai žino Lietuvą, yra lankę-
sis mūsų šalyje. Neabejoju, kad pa -
vyks dar labiau sustiprinti mūsų
bendradarbiavimą.

Šiandien man sukako jau 78-eri.
Jaučiuosi puikiai, esu sveikas ir ku -
pinas energijos tęsti savo pareigas.
Šiandien nuo ryto iki vakaro – svei -
kinimai, linkėjimai, gėlės. Vakarie -
nia vome visiškai privačiai.

2004 metų lapkričio 5 diena,
Vilnius. Partijos vis dar derasi dėl
koalicijos ir valdžios portfelių. Aš
nesikišu ir jokia forma nedalyvauju
šiame, kaip vadinu, „arklių mainy -
me”. Tik stebina kai kurių derybi -
ninkų neprincipingumas – daro visai
ką kita, nei kalbėjo per rinkimų kam-
paniją.

2004 metų lapkričio 8 diena,
Vilnius. Ryte prisaikdinau 7 apylin -
kės teisimų teisėjus ir naująjį Specia -
liųjų tyrimų  tarnybos vadovą Povilą
Malakauską. Ta proga pasikalbėjau
su juo, kaip, nenusižengiant žmogaus
teisių reikalavimams, patikrinti į
aukš tus valstybės postus pretenduo-
jančių asmenų reputaciją. Esami
įsta  tymai nesukuria reikiamų prie -
lai dų tokioms procedūroms. Gavau
informacijos apie kai kurių į minis t -
rus siūlomų kandidatų abejotiną pra -
eitį. Gali kilti daug triukšmo spau -
doje. Apie tai ketinu kalbėtis su A.
Bra zausku.

2004 metų lapkričio 11 diena,
Vilnius. Šios kadencijos Seimas
šiandien baigė darbą ir paskutinia-
me posėdyje ratifikavo Europos Są-

jungos Konstituciją. Lietuva tai pa-
darė pirmoji ES. Šiame istoriniame
posėdyje dalyvavau ir aš. Savo kalbo-
je trumpai apžvelgiau Seimo darbus
per šią ka denciją, pabrėžiau būtiny-
bę plėtoti Lietuvoje demokratiją.

Grįžus iš Seimo, 14.35 paskambi-
no JAV prezidentas George’as W. Bu -
shas. Pasveikinau jį vėl laimėjus rin -
kimus ir pajuokavau, kad džiau giuo -
si, jog jis seka mano pavyzdžiu ir ant -
rą kadenciją eis prezidento parei gas.
Patikinau, kad Lietuva tęs savo įsi-
pareigojimus drauge su visu pa sau-
liu kovoti prieš terorizmą. Baig da-
mas G. W. Bushas pasakė: „Tu – šau-
nus vy ras, myliu jus, lietuviai.”

2004 metų lapkričio 15 diena,
Vilnius. Į pirmąjį posėdį susirinko
naujai išrinktas Seimas. Sveikinda -
mas parlamentarus, raginau juos su -
telkti dėmesį į socialines problemas.

Šiandien 14 valandą Algirdas
Bra  zauskas man grąžino Vyriau sy -
bės vadovo įgaliojimus. Pasirašiau
dek retą, kuriuo įgaliojau jį laikinai
toliau eiti premjero pareigas, kol bus
sudarytas naujas ministrų kabine-
tas.

Gana ilgai su A. Brazausku apta -
rinėjome jo partijos kol kas neoficia -
liai siūlomą kandidatą į švietimo ir
mokslo ministrus Rimantą Vaitkų.
Mane įtikinėjo, esą jis geriau tiktų į
šias pareigas nei dabar jas einantis
socialliberalas Algiras Monkevičius,
šį A. Brazauskas kaltino prastu dar -
bu, nesugebėjimu vadovauti švieti-
mo reformai. Paprieštaravau, kad
anks tes ni ministrai iš viso joms
nesiryždavo, o A. Monkevičius nema-
žai nu veikė ir stengėsi gerinti moky-
mo programas. „Jei ne viskas gerai
pavyko ir išaiškėjo vidinių priešta-
ravimų, ar už klaidas nėra atsa-
kingas ir švietimo viceministras R.
Vaitkus?” – klausiau premjero ir pri-
dūriau, kad ne matau jokios logikos,
jei ministras už realias ar tariamas
negeroves bus pa šalintas, o vicemi-
nistras paaukštintas.

Neišgirdau aiškaus atsakymo.
Bet ne vien todėl abejoju R. Vaitkaus
kandidatūra. Jis kaltinamas, kad pri-
pažino nelegaliai Lietuvoje veikusios
Rusijos aukštosios mokyklos diplo-
mus. Spauda apie tai daug rašė. Vie -
nu žodžiu, daug klaustukų dėl šios
kandidatūros.

Tebesitęsia ir partijų derybos dėl
valdančiosios daugumos sudarymo,
atrodytų, dar nėra palaidota ir „vai -
vorykštinės” koalicijos idėja.

Kalbėjausi ir su daugiausia vietų
Seime gavusios Darbo partijos pirmi -
ninku Viktoru Uspaskichu. Jis sakė
suprantąs, kad didelė dalis visuome -
nės nepatikliai žvelgtų į valdžią
gavusius darbiečius, bet patikino, jog
jie elgsis atsakingai ir tvirtai laiky-
sis valstybinės pozicijos. V. Uspaski-
chas abejojo dėl galimybių   Darbo
partijai sudaryti koaliciją su konser-
vatoriais ir liberalcentristais. Man
tai buvo užuomina, kad „vaivorykš-
tės” nėra ko tikėtis.

Šiandien įteikiau ambasado-
riaus prie Šventojo Sosto Vatikane
skiriamuosius raštus Algirdui Sau-
dargui. Jis keičia pasitraukusį amba-
sadorių Kazį Lozoraitį.

Bus daugiau.

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

A † A
Mokytoja 

BIRUTĖ ALEXANDRA
(LINKEVIČIŪTĖ-

DANIUSEVIČIŪTĖ)
VINDAŠIENĖ

Mirė 2012 m. balandžio 2 d.
Gimė 1928 m. gegužės 16 d. Kovarsko mieste, Lietuvoje. Ame -

rikoje gyveno nuo 1949 m. 33 metus mokytojavo St. Ritos parapi-
jos mokykloje ir 12 metų Kristijono Donelaičio lituanistinėje
mokykloje.

Visą gyvenimą praleido dirbdama Lietuvių Bendruomenėje,
įvairiose pareigose. Nuo 1935 m. priklausė skautams ir dirbo
visose skautų organizacijos šakose. Buvo akademikė filisterė ir
vyr. skautininkė. Gilvelio mokyklą baigė 1984 metais. 19 metų
dainavo Dainavos ansamblyje ir daug metų giedojo Pal. J. Ma -
tulaičio misijos chore. Priklausė Švento Rašto būreliui, Lietuvos
Dukterų draugijai, Lietuvių Fondui, lietuviams respubliko-
nams, Vaiko Vartai į mokslą ir Mercy Lift organizacijoms. Nuo
jaunystės rašė eilėraščius ir žodžius dainoms. Buvo labai veikli
ir visą gyvenimą aukojo Lietuvos labui.

Liūdesyje liko: dukra Dalia su vyru Sauliumi Acalina, dukra
Gražina su vyru Edmundu Vižinu, anūkai Erikas, Thomas ir
Daina, sesuo Irena Kirkuvienė, sūnėnai: krikšto sūnus  E.
Saulius Kirkus su žmona Rūta, vaikais Antanu ir Viktorija, R.
Vytautas Kirkus su žmona Jeanett, vaikai Motiejus ir Anthony,
A. Algirdas Kirkus su žmona Jane, dukros Kara ir Aleksa, kiti
giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Birutė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 9 d. nuo 3 v.
p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo na -
mų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mi -
siją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių  a. a. Birutė bus palaidota greta tėvų Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

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

Liūdinti dukra Dalia ir visi artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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darbą, atidarė lietuvišką mokyklą.
Prelegentė tęsė: „Beviltiškai kovoda-
ma su kaulų vėžio liga, Marija ne-
nuilstamai dirbo – įkūrė labdarys-

tės draugiją, ambulatoriją,
senelių prieglaudą, knygy-
ną, pradėjo blaivybės na-
mų statybą, suorganizavo
jaunimo chorą, kūrė vei-
kalus, rašė apie jaunimo
auklėjimą, vertė Foers-
terio raštus, palai kė
ryšius su katalikiško-
mis organizacijomis
ir spauda. 1926 metais
pa ra šė svarbiausią
savo pedagoginį vei -
ka lą ‘Motina – auk-
lėtoja’.”

Už nuopelnus
pedagogikai Lie-
tu vos universite-
to Teologijos-fi-

losofijos fakultetas
suteikė Pečkauskaitei filo sofijos

garbės daktaro laipsnį, o vy riau sybė
pagerbė Gedimino III laips nio ordi-
nu. Pečkauskaitė mirė sulaukusi 53
me tų, 1930 m. liepos 24 d. Palai dota
Židikų kapinaitėse.

Linas Umbrasas apžvelgė Peč -
kaus kaitės asmenybę ir kūrybą. Ma -
rija gyveno kitiems. Jai buvo malonu
daryti kitiems gera. Ji buvo kukli,
skleidė gėrį, vertino kitų darbą. Savo
kūryba nagrinėjusi aktualias temas
norėjo užlyginti plyšį tarp kaimo ir
dvaro. Aprašydama kaimo žmones,
Pečkaus kaitė stengėsi įžvelgti žmo-
gaus sielą.

Rita Venclovienė pianinu pa -
skam bino Šatrijos Raganos mėgsta-
mo kompozitoriaus Frederic Chopin
valsą op. 64 nr. 2 ir noktiurną op. 32
nr. 1. Jautriai ištraukas iš Šatrijos
Raganos „Sename dvare”, „Viktu-
tės”, „Vasaros nakties”, „Jau vaka-
ruose užgeso saulėlydžiai” vaidino
Linas Umbrasas, Vida Gilvydienė,
Sandra Giedraitienė, Gied rė Gilles-
pie, Agnė Giedraitytė ir Vytautas
Staniškis. Jaunieji dainorėliai Agnė
Giedraitytė (10 m.) ir Vytautas Sta-
niškis (10 m.) sužavėjo susirinkusius
padainavę „Šlama šilko vėjas” ir „Aš
įsėdau į lai velį”, akompanuojant Ri-
tai Venclo vienei. Jaunos „Vyčių” šo-
kėjos (vado vė Lidija Ringienė, chore-
ografė Biru tė Matukonienė) Laura
Juzėnaitė, Kotryna Pavilionytė ir
Kristina Šeš kaitė grakščiai sušoko

„Kepurinę” ir su klumpėmis „Bar-
barytę”.

Korp! Giedra pirmininkė Mar-
cher tienė minėjimą baigė 1930 m.
spalio mėnesio žurnalo „Naujoji
Vaidilutė” žodžiais:

Kaip kibirkštėlė atėjai ir iš tos
kibirkštėlės uždegei didelį, šviesų ži -
burį, ir švietei juo kitiems per visą
gyvenimą, ir šildei kitus – užmiršusi
save buvai kitų gyvenimo šviesa ir
paguoda.

Žmonių meilėj radai stebuklą –
buvai visiems kaip geroji pasakos lau -
mė, kuri vargo skudurus pakeičia
šilkais ir nutildo našlaičio verksmą...

Išgirdai tėvų žemės balsą ir ati-
davei jai savo meilę, savo gyvenimą, ir
kėlei ją savo žodžiu iš amžių miego, ir
puošei ją savo darbu, kad būtų gra -
žesnė, skaistesnė, šventesnė...

Skausmo ir vargo išėjai taką, bet
dvasia skrajojo aukštybių keliais. Ten
surinkai žiedus ir paskleidei savo
žemės vaikams, kad žinotų, kaip siela
ilgėdamasi myli ir mylėdama ilgisi
amžinybės.

Ir ilgesiu siela plasnojo į amžiną -
ją grožio tėvynę, ir ištroškus širdis
skubėjo prie negęstančios meilės, prie
tikrosios gyvybės versmių...

Ir nutilo nuobodžios žemės gies-
mės, – prabilo nepabaigiama amžino-
jo grožio simfonija...

• • •
Kai, būdamos studentės, susiža -

vė ju sios vyresniųjų giedrininkių ide-
alizmu, orumu, švietėjiška veikla,
įstojome į Korp! Giedrą, susidarė
„Kultūrininkių” ir „Visuomeninin -
kių” būreliai – vyresnės veikė vie-
name, jau nesnės – kitame. Laikui
bėgant, abu būreliai susiliejo į vieną.
Korporacija tebegyvuoja. Kasmet
įteikiama premija moteriai Lietu-
voje, pasižymėjusiai krikščioniškų
idealų tarnyboje. Kasmet visuome-
nė „pavaišinama” kultūriniu rengi-
niu.

Korp! Giedra valdybą sudaro:
pirm. Raminta Marchertienė, vice -
pirm. Rita Venclovienė, sekr. dr. Ra -
munė Račkauskienė ir ižd. Giedrė
Gillespie.

Valdybos, visų atlikėjų ir nuo-
traukų parodėlę suruošusio Thomas
Gillespie dėka kovo 25 dieną ne tik
geriau susipažinome, bet ir pamilo-
me Mari ją Pečkauskaitę-Šatrijos Ra-
ganą.

Iš�kibirkštėlės�–�žiburys

Marija Pečkauskaitė mokėsi
Pet ra pilyje, aukštuosius
mokslus lankė Šveicarijoje.

Ji rašė auklėjimo klausimais, buvo
Marijampolės „Žiburio” mergaičių
gimnazijos mokytoja ir direktorė, o,
persikėlusi gyventi į Židikus, tę sė
švietimo darbus, užsiėmė labdara.

Tarp Pečkauskaitės žymiausių
kūrinių yra „Sename dvare”, „Viktu -
tė”, „Vincas Stonis”, „Irkos tragedi-
ja”, „Kraitis”. Savo raštuose ji vaiz-
duoja dvaro romantiką, mergaitės,
bręstančios sulenkėjusiame dvare,
vidinį gyvenimą, tautinės dvasios
kilimą. Rašytoja ska   tina meilę gimta-
jai žemei ir idea lizmą. Skaudžius
Irkos pergyveni mus suprastų ne
vienas ir šių dienų vaikas.

Korp! Giedra pirmininkė Ra-
minta Mar chertienė padėkojo susi-
rinku siems ir priminė, kad šiais me-
tais kor poracija, Pirmos Nepriklau-
somybės metais Lie tuvoje gausiausia
mergaičių korporacija, švenčia 85
metų jubiliejų. Ta proga planuojama
išleisti korporacijos istoriją, vėl at-
kurti „Gied rą” Lietuvoje.

Marchertienė papasakojo, kad
kai Korp! Giedra 1927 m. įsisteigė
Kau ne, Pečkauskaitė turėjo svarią
įtaką ir su prof. Stasiu Šalkauskiu
tapo pirma Korporacijos garbės nare.
Jaunos studentės spietėsi apie Peč -
kauskaitę, kuri jas mokė, patarė, drą -
sino ir skatino rašyti į mergaitėms
skirtą žurnalą „Naujoji Vaidilutė”, į
kurį pati daug rašė. Pirmininkė cita-
vo Kazimierą Čibirą, kuris knygoje
„Gyvenimo menininkė” rašo: „Ji su -
gebėjo stovėti ant tų spindinčių vir -
šukalnių, nuo kurių žiūrima į žemę
plačiai... Ji tartum saulėgrąža vis
stiebiasi į religinį idealą.” Pečkaus -
kaitė suprato ir mylėjo žmones, rinko
mais tą iš turtingesnių ūkininkų ir
da lijo jį vargingoms šeimoms.

Giedrė Griškėnaitė-Gillespie ap -
žvelgė Šatrijos Raganos gyvenimo
kelią. Marija Pečkauskaitė, rašytoja,
lyrinės psichologinės prozos pradi -
ninkė lietuvių literatūroje, vertėja,

pe dagogė, labdarė, tautinio judėjimo
dalyvė, gimė 1877 m. vasario 24 d. mo -
tinos Stanislavos Šiukštaitės dva re
Medingėnuose. Netrukus tėvai per-
sikėlė į paveldėtą Labūnavos dvarą,
esantį Telšių apskrityje. Marija, vy-
riausia, turėjo seserį Sofiją ir brolius
Stepo ną ir Vincą. Ūkininkavimas
nesisekė, tėvas dvarą perleido nuo-
mininkui, o pats išsinuomojo mažes-
nį Užvenčio dvarą. Nors Pečkaus-
kaitė namuose kal bėjo lenkiškai,
vaikai bendravo su kai  mo vaikais ir
mokėjo žemaitiškai. Namuose buvo
biblioteka, buvo rūpi namasi vaikų
auklėjimu.

Povilo Višinskio paskatinta, Ma -
rija mokėsi lietuvių kalbos. Ji mo-
kėsi Petrapilio gimnazijoje ir studija-
vo bitininkystę Varšuvoje. Višinskio
rū pesčiu Pečkauskaitė gavo katalikų
draugijos „Motinėlės” stipen-
diją ir, būdama 28
metų, išvyko
studijuoti į
Š ve i  c a r i j ą ,
kur, pedagogo
Friedrich Wil-
helm Foerster
paskaitų veikia-
ma, suformavo
savo požiūrį į
auklėjimą.

Tėvui mirus,
motina likvidavo
praskolintą Labū-
navos dvarą, iš va -
žiavo į Šiaulius. Šei-
ma liko be turto ir
pajamų. Marija ver-
tėsi privačiomis pa-
mokomis ir taip sten-
gėsi išlaikyti pen kių asmenų šeimą.
Praėjus dvejiems metams po tėvo
mirties, džiova mirė 17 metų brolis
Steponas, vėliau mirė ir brolis Vin-
cas.

1909 m. Marija Pečkauskaitė tapo
„Žiburio” mergaičių progimnazijos
vedėja, kur darbavosi šešerius me -
tus. 1915 m. Židikuose mirė jos ma-
ma. Pečkauskaitė tęsė pedagoginį

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ 

Korp!Giedra narės: pirmoje eilėje sėdi (iš k. į d.): Dana Šlenienė, Giedrė Griškėnaitė-
Gillespie, Vida Gilvydienė, Rita Venclovienė; antroje eilėje stovi: Raminta Marchertienė,
Giedrė Končienė, Ona Daugirdienė, Rima Balčiūnienė, Dangira Budrienė, Irena Polikai-
tienė, Gražina Bičiūnaitė-Santoski, Irena Juškienė ir Ramunė Račkauskienė. 

2012 metai yra Palaimintojo Jur gio Matulaičio metai. Tad meldžia mės, kad gėris
nugalėtų blogį, kad mu  myse augtų krikšto vaisiai – tikė jimas, viltis, meilė, išmintis,
teisin gu   mas, tvirtumas ir susivaldymas. Sie  kiame tapti  „žmonėmis pagal  Die vo šir-
dį”. Kaip tinkama, kad tokiais me tais, būtent – kovo 25 dieną, Pa saulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL, ateitininkių korporacija ,,Giedra” su ruošė rašytojos Marijos Pečkaus -
kaitės-Šatrijos Raganos minėjimą.

Šatrijos Raganos minėjimo programos atlikėjai: Raminta Marchertienė, programos
režisierė Giedrė Griškėnaitė-Gillespie, Vida Gilvydienė, Linas Umbrasas, Agnė Gied-
raitytė, Sandra Giedraitienė, Vytautas Staniškis ir Rita Venclovienė.

Antano Gilvydžio nuotr.
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A † A
ROLANDUI GRYBAUSKUI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams
VYTAUTUI ir JANINAI GRYBAUSKAMS, sūnui, duk -
rai, broliams DŽIUGUI ir DARIUI, visiems giminėms
ir artimiesiems.

Biručių ir Lauraičių šeimos

A † A
VYTAUTAS KAMANTAS

Vyras, tėvelis, tėvukas, svainis ir dėdė, mirė 2012 m. ba-
landžio 1 d.

Gyveno  Grand Rapids, MI.
Gimė 1930 m. kovo 25 d. Macikų kaime, Šilutės valsčiuje, Lie -

tuvoje.
Velionis buvo inžinierius, dirbo projektų vadovu ir statybos

direktoriumi Butterworth ligoninėje, Grand Rapids, MI. Įvairių
amerikiečių ir lietuvių organizacijų narys, ėjęs vadovaujančias
pareigas, Akademikų skautų sąjūdžio filisteris ir skautininkas,
Lietuvių Fondo Tarybos narys, buvęs pirmininkas, JAV LB
Grand Rapids apylinkės valdybos narys, daugelio JAV tarybų
na rys ir prezidiumų pirmininkas, ilgametis Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės fondo pirmininkas, keturių PLB valdybų pirmi -
ninkas. Didelis jaunimo rėmėjas.

Nuliūdę liko: žmona Gražina, vaikai Rimas Kamantas,  Rasa
ir Paulius Ragai, Daina ir Saulius Čyvai, aštuoni anūkai: And-
rius  Ragas, Matas ir Vaiva Čyvai, Regina Čyvaitė, Daiva Ragai-
tė, Jonas Čyvas, Tomas Čyvas ir Marija Čyvaitė. Svainiai Vincas
Lukas, Juozas ir Barbara Lukai, jų šei mos ir giminės Lietuvoje.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui arba Kauno
ir Vilniaus jėzuitų gimnazijoms (Jesuit Fathers-Baltic Project).

A. a. Vytautas  pašarvotas antradienį, balandžio 3 d., nuo 6 v.
v. iki 9 v. v. Barto Funeral Home (1401 Quarry Ave. NW, Grand
Rapids, MI).

Laidotuvių Mišios – trečiadienį, balandžio 4 d., 10 v. r. Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje (520 Myrtle St., NW, Grand Rapids, MI
49504). Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Petro ir Po-
vilo ka pinėse Grand Rapids, MI.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus
kartu su mumis atsisveikinti ir pasimelsti.

Nuliūdusi šeima

Žymiam visuomenės veikėjui, vienam Lietuvių
Fon do stei gėjų, buvusiam Pasaulio Lietuvių Bend -
ruo menės pir mi ninkui bei Maironio lituanistinės
mokyklos direktoriui, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedi mino ordino Komandoro didžiojo kryžiaus kava-
lieriui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, arti -
muo  sius, draugus ir bendražygius.

Liūdime kartu su visais, išgyvenančiais a. a. Vy -
tau to Kamanto netekties skausmą.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

Ilgamečiam Lietuvių Fondo Tarybos nariui, Eme-
ri tus direktoriui, Garbės komiteto pirmininkui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą žmonai GRAŽINAI, sūnui RIMUI, dukroms
RASAI ir DAINAI su šeimomis bei visiems artimie -
siems.

Lietuvių Fondas pasiges vieno iš darbščiausių na -
rių, daugiau nei keturiasdešimt savo gyvenimo metų
pa skyrusio Fondo veiklai. Jo nuveikti darbai paliks
ne tik gilų pėdsaką Fondo veikloje, bet ir buvo bei liks
sektinu pavyzdžiu su juo dirbusiųjų širdyse.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

Ilgamečiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pir mi ninkui, JAV Lietuvių Bendruomenės centro
val dy bos prezidiumo pirmininkui, iškiliam visuo-
me ninin kui ir lietuvybės puoselėtojui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

mirus, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse
Ame rikos Valstijose reiškia gilią užuojautą liūdin -
čiai žmonai GRAŽINAI, vaikams, artimiesiems ir
gau siems bendražygiams, kartu su velioniu kovoju -
siems už Lietuvos laisvę, besirūpinusiems lietuvų
kalbos ir tautinio tapatumo išsaugojimu išeivijoje.

Ambasadorius  Žygimantas Pavilionis

Lietuvą ir visame pasaulyje gyvenančius lietuvius
pasiekė liūdna žinia, kad netekome aktyvaus lietuvybės
puoselėtojo, ilgamečio Pasaulio lietuvių ir Jungtinių
Amerikos Valstijų bendruomenių pirmininko 

VY TAU TO KAMANTO
Velionis priklausė tai lietuvių kartai, kuri gimusi pas-

kutiniajame tarpukario Lietuvos Respublikos de šimtme-
tyje, o vėliau patyrusi  Antrojo pasaulinio karo baisumus,
emigracijos vargus, visą gyvenimą širdimi ir darbais liko
ištikima Lietuvai. Jis buvo iš tų, kurie visomis savo išga-
lėmis ištisus dešimtmečius tyliai ir kantriai puoselėjo lie-
tuvybę, visas savo jėgas skirda mas tautiečių būrimui į
bendruomenę, lietuvių kalbos puoselėjimui ir mokymui
svečioje šalyje. Šiandien gau  sybė organizacijų, bendruo-
menių liūdi drauge – ne tekę vadovo, bendradarbio, bi-
čiulio, rūpestingo ir atsidavusio draugo.

Nuoširdžiai lenkiuosi šviesiam Velionio atminimui ir
dėl skaudžios netekties reiškiu nuoširdžią pagarbą arti-
miesiems ir giminėms, bičiuliams ir kolegoms, bend ražy-
giams ir bendradarbiams. Už nenuilstamą dė mesį savo
tėvų žemei ir tautiškumo puoselėjimui vi suotinis dėkin-
gumas ir visuotinė pagarba telydi Ve lionio Vytauto Ka-
manto vardą ir atminimą.

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė

2012 m. balandžio mėn. 2 d.

A†A
Vytautui Kamantui 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai
ir artimiesiems.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� A. a. Anelė Ramanauskienė mirė ba -
landžio 2 d. Atsisveikinimas su velione
Gaidas-Daimid Funeral Home (4330 S
California, Chicago, IL 60632) vyks ket -
virtadienį, balandžio 5 d., nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. 

� Ketvirtadienį, balandžio 5 d., 6:30
val. v. visus maloniai kviečiame į susiti -
kimą su režisieriumi Arvydu Barysu, ku -
ris vyks ,,Rito’s Coffee” (4116 South -
west Highwy, Hometown, IL). Ži nomas
režisierius A. Barysas parodys naujausią
sa  vo filmą ,,Vys par to alo” (,,Vis per ta
alų”), kuriame bus pristatomas lietuviš -
kas ,,kaimo” alus, tradicinė aludarystė,
ži nomi Aukštaitijos aludariai ir mažos
alaus da ryklėlės Tel. 708-424-1555.

�  Kviečiame atvykti į Lietuvių Fondo 49-
ąjį metinį narių suvažiavimą, kuris vyks
ba  landžio 14 d. PLC (14911 127th St.,
Le mont, IL 60439). Registracija 8:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia 9:30 val. r. Apie da -
ly vavimą prašome pranešti tel. 630-
257-1616 arba el. paštu duo me nys@
lith fund.org 

� Pasaulio lietuvių centro Moterų ren -
ginių komitetas balandžio 15 d., sekma-
dienį, 12:30 val. p. p., didžiojoje salėje
ruo šia tradicines Atvelykio stalo vaišes.
Vietas užsisakyti galima tel. 630-257-
8787 (PLC administracija).

� Balandžio 27 d., penktadienį, visus
meno mylėtojus kviečiame į Čiurlionio
ga leriją, Jaunimo centre, Čikagoje, kur
7:30 val. v. atidarysime jungtinę parodą
,,Transformuoti gyvenimai”. 

� 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.

� Gegužės 6 d. 2 val. p. p. maloniai
kviečiame į Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejų (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL), kur vyks Amerikos lietuvių moterų
dailininkių parodos ,,LAWAA-40” ati da -
rymas. Jūsų laukia įdomūs darbai, vai -
šės ir programa.

� Lietuvių tautinių šokių mėgėjai ir
rėmėjai gegužės 12 d. 6 val. v. kviečia-
mi į šokių vakarą ,,Šokių šventės keliu”,
kuriame dalyvaus per 250 šokėjų. Kon -
certas vyks Pasaulio lietuvių centro R.
Riškienės salėje (Lemont, IL). Vietas
užsisakyti ga  lite pas Dainą Siliūnienę el.
paštu: dntsiliunas@aol.com arba tel.
630-852-3204. Koncerto rengėjas –
lietuvių tau ti nių šokių grupė ,,Grandis”.
Kartu šoks ,,Laumė” (Buffalo Gro ve),

,,Lėtūnas” ,,Suktinis” (abu iš Čikagos),
,,Trep siu  kas”, ,,Vijūnas” (India na polis)
ir ,,Spin du lys” (Lemont).

� Šv. Velykų sekmadienį, balandžio 8
d., Lietuvių klubo (4880 46th Ave., N.
St. Petersburg, FL) valdyba 2:30 val. p.
p. rengia šventinius velykinius pietus.
Rinksime gražiausius margučius, kovo -
sime dėl stipriausių margučių ir nuotai -
kingai praleisime velykinę popietę. Vie -
tas užsisakyti galite pas Aldoną Česnaitę
tel. 727-360-2053. 

� Balandžio 10 d. 7 val. v. knygyne ,,A
Great Good Place For Books” ( 6120 La
Salle Ave., Oakland, CA) vyks Rūtos Še -
petys knygos ,,Between Shades of Gray”
pristatymas. Daugiau informacijos rasite
tinklalapyje betweenshadesofgray.com

� Balandžio 10 d. nuo 7 val. v. iki 8:30
val. v. Fairmont Hotel (950 Mason St.,
San Francisco, CA 94108) vyks susitiki-
mas su JAV ambasadore Lietuvoje Anne
Derse. Daugiau informacijos suteiks Na -
talia Walicki tel. 415-293-4472 arba
el. paštu natalia@mame tassociates. com

�  Atvelykio sekmadienį, balandžio 15
d., prieš St. Petersburg, FL Lietuvių klu -
bo pietus, 2:30 val. p. p., jaunimo tau-
tinių šokių grupė ,,Saulė” sušoks keletą
šo kių iš artėjančios XIV Lietuvių tautinių
šo kių šventės repertuaro. 

� Balandžio 15 d., Atvelykio sekmadie-
nį, 12 val. p. p. Šv. Andriejaus parapi jo -
je (1913 Wallace St., Philadelphia, PA)
lankysis JAV am basadorė Lietuvai Anne
Derse. Programą atliks ,,Laisvės” cho -
 ras. Daugiau informacijos suteiks An  ge -
lė tel. 215-638-2534 arba Ma ry tė tel.
215-969-2117. 

� Balandžio 22 d., sekmadienį, vyks
Lie tuvių katalikų religinės šalpos 50-ies
metų jubiliejinis renginys. Iškilmingos
Padėkos šv. Mišios 11:15 val. r. bus au -
kojamos Maspeth Atsimainymo  bažny -
čioje. Giedos ,,Dai na vos” vy rų vienetas
(vadovas Da rius Po likaitis). Šventinis
po  ky lis ,,Christ the King” salėje (68-02
Me tro po litan Ave., Mid dle Vi lla ge, NY)
pra sidės 1 val. p. p. Bus pristatytas Mo -
nikos Pau lavičiūtės-Kungie nės leidinys
apie Šalpos 50 metų veiklą, dainuos
,,Daina vos” vy rų vienetas. Vie tas užsi -
sakyti galima tel. 718-326-5202 arba
el. paštu lcra@ earth link.net. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu Domšaičio, J. Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

LB Brighton Park apylinkės Rin kimų komisija praneša, kad rinki-
mai į  JAV LB  XX  Tarybą Brighton Park vyks gegužės 6 ir 13 dienomis
(sekmadieniais) po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijos Mo ze rio salėje (4420 S. Fairfield Ave.). Norintieji balsuoti paš-
tu, prašomi skambinti Rinkimų komisijos pirm.  Salomėjai Daulienei tel. 773-
847-4855. Jums bus atsiųsti vokai ir balsavimo lapeliai.

Jaunimo centre rinkimai vyks šeštadieniais, gegužės 5 ir 12 dienomis.
8:30 val. r. ir 12:30–1:30 val. p. p. ir sekmadieniais gegužės 6 ir 13 die no mis
po 10:30 val. šv. Mišių Tėvų jėzui tų koplyčioje.

Norintys balsuoti internetu, privalo užsiregistruoti iki balandžio 7 d.
http:/lietuviu-bendruomene.org/zinios.  Balsavimas internetu vyks gegu žės
1–15 dienomis. Informaciją rasite tinklalapyje http://www.javlb.org

Šventinis pamaldų tvarkaraštis 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL; Tel. 773-776-4600

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.)

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402

Balandžio 6 d. – Didysis penktadienis. 12 val. p. p. Kristaus Kančios
pamaldas lietuvių kalba aukos kun. Jaunius Kelpšas

Balandžio 7 d. – Didysis šeštadienis.  8 val. v. Velyknakčio šv. Mišios bus
aukojamos  anglų, lietuvių ir ispanų kalbomis

Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 10:30 val. r. Kristaus Prisikėlimo
šv. Mišias atnašaus kun. dr. Augustinas Kulbis, OSM

Šv. Antano parapija
1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231

Balandžio 6 d. – Didysis penktadienis. 5 val. p. p. Kryžiaus garbinimas
(lietuvių kalba)  

Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 9 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba

Švč. Andriejaus parapija
19th and Wallace St., Philadelphia, PA 19130; Tel. 215-765-2322

Balandžio 6 d. – Didysis penktadienis. 7 val. v. Kristaus kančios pamal-
dos

Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 7 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios su
procesija lietuvių kalba. Kviečiame visus mokyklinio amžiaus vaikus daly-
vauti procesijoje.  Prašome vaikus rinktis zakristijoje nors 10 minučių prieš
Mišias. Velykų sekmadienį 10:30 val. r. šv. Mišių nebus. 12:15 val. p. p. šv.
Mišios anglų kalba. 

Šv. Kazimiero parapija
(324 Wharton Street Philadelphia, PA 19134) 

Balandžio 7 d. – Didysis šeštadienis. 8 val. v. Velykų vigilijos šv. Mišios,
ugnies ir vandens šventinimo  liturgija 

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558; Tel. 708-567-9044 

Balandžio 6 d. – 5:30 val. p. p. Didysis penktadienis su Šv. Vakariene
Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 11:30 val. r. pamaldos be Šv.

Vakarienės lietuvių ir anglų kalbomis

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453; Tel. 708 422-1433

Balandžio 6 d. – Didysis penktadienis. 4:30  val. p. p. Pamaldos su
Komunija  (lietuvių kalba)

Balandžio 8 d. – Velykų sekmadienis. 8 val. r. Velykinės jungtinės
Prisikėlimo pamaldos su Komunija; giedos choras ir solistė Nida Gri ga -
lavičiūtė. Po pamaldų – Velykiniai pusryčiai parapijos salėje. 10:30 val. r. Vely -
kinės pamaldos su Komunija lietuvių kalba; koncertuos parapijos vaikai

Stasys Milašius „Draugo” gar-
bės prenumeratorius, gyvenantis
Carlsbad, CA, dar metams pratęsė
laikraščio garbės prenumeratą.
Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad
mus skaitote.


