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Dvi teisininkės iš Lietuvos – Jessup
konkurse Washington, DC – 12 psl. 

Washington, DC (LR ambasada JAV) – JAV besi-
lankantis Lietuvos užsienio reikalų viceministras Eval-
das Ignatavičius Washington, DC balandžio 9 d. JAV vals-
tybės sekretorės specialiajam įgaliotiniui Eurazijos ener-
getikos klausimais ambasadoriui Richard Morningstar
už paramą Lietuvos energetinio saugumo politikai įteikė
Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė”. Lietuvos ambasadoje JAV sureng-
tose iškilmėse dalyvavo JAV valstybės sekretorės pava-
duotojas energetikos klausimais ambasadorius Carlos
Pascual, kiti JAV Valstybės departamento pareigūnai bei
užsienio šalių diplomatai. 

Įteikdamas apdovanojimą, E. Ignatavičius padėkojo
Lietuvos transatlantiniams partneriams, JAV valstybės
sekretorei Hillary Clinton ir R. Morningstar už nuolatines
pastangas, paramą ir supratimą Lietuvai bei visoms Bal-
tijos šalims, kurios atkakliai siekia kurti alternatyvius,
modernius ir nepriklausomus nuo vieno teikėjo nacio-
nalinius ir regioninius energijos generavimo projektus.

R. Morningstar 1999–2001 m. buvo JAV ambasadoriu-
mi prie ES, 1993–1999 m. dirbo JAV prezidento ir JAV vals-
tybės sekretoriaus specialiuoju patarėju Kaspijos jūros
energetinės diplomatijos klausimais, prieš tai daugelį
metų yra dirbęs JAV energetikos bendrovėse. Diplomatas
yra JAV Užsienio reikalų tarybos (Council on Foreign
Relations) narys. 

• Tema: Lietuvos užsienio poli -
tika – 2

• Ilsėkis ramybėje, mielas Vy -
tau tai! – 3

• R. Paksui grįžtant – 3, 13
• Los Angeles visuomenė pa -

gerbė O. Razutienės atmini -
mą – 4–5

• Negalime nustumti užmarštin
istorijos – 5

• ,,Skautybės kelias” – 6 
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• E. Marčiulionienės 100-metį

minint – 8
• E. Puzaitė koncertavo Carne -

gie Hall, NY – 9
• Paskutinė kadencija (19) – 13
• Kodėl Pal. Jurgis Matulaitis

svarbus Lietuvai? – 14

JAV viešintis Lietuvos kultūros ministras sustos ir Čikagoje
Čikaga (ELTA, LR gen. konsula-

to Čikagoje info) – Balandžio 10–14 d.
Jungtinėse Valstijose lankosi Lietu-
vos Respublikos kultūros ministras
Arūnas Gelūnas. Pirmą viešnagės
dieną New York mieste A. Gelūnas
apsilankė Modernaus meno muzieju-
je (MoMA), susitiko su kino kūrėju
Jonu Meku ir operos soliste, Met-
ropolitan operos primadona Regina
Resnik, Lietuvai padovanojusia savo
vyro, dailininko Arbit Blato kolekci-
ją. Taip pat numatyti ministro susi-
tikimai su Žydų mokslo instituto
YIVO vadovybe bei vykdančiuoju
direktoriumi profesoriumi Jonathan
Brent. A. Gelūnas žada susitikti su
JAV Lietuvių Bendruomenės New
York apygardos vadovybe dėl Auš-
ros Vartų bažnyčios likimo ir New
York gyvenančiais lietuvių meninin-
kais.

Balandžio 13 d. kultūros minist-
ras atvyks į Čikagą, lankysis Art Ins-
titute of  Chicago, dalyvaus JAV lietu-

vio Jono Prunskio rengiamame pri-
ėmime. Balandžio 14 d. Lietuvos gar-
bės konsulų JAV, Kanadoje ir Meksi-

koje suvažiavime A. Gelūnas skaitys
pranešimą ,,Lietuvos kultūriniai ry-
šiai, politika ir planai ateičiai”. Pra-
nešimus taip pat skaitys naujasis
Lietuvos kultūros atašė JAV Evaldas
Stankevičius, Lietuvos ambasadoriai
JAV ir Kanadoje Žygimantas Pavilio-
nis ir Gintė Damušytė. Kaip pranešė
LR gen. konsulatas Čikagoje, numa-
toma, kad tą pačią dieną LR kultūros
ministras aplankys Čikagos Jauni-
mo centrą, Balzeko lietuvių kultūros
muziejų, Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčią, vakare dalyvaus Lie-
tuvių Fondo 50-mečio pokylyje. Ba-
landžio 15 d. ryte numatyti darbiniai
pusryčiai, aptariant projektus, skati-
nančius lietuvių ir žydų ryšių plėtrą
bei tarpusavio supratimą, iniciaty-
vos JAV ir Kanadoje. Vėliau kultūros
ministras lankysis Pasaulio lietuvių
centre, kur susitiks su JAV ir Ka-
nados LB nariais, dalyvaus šv. Mišio-
se Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje Lemont, IL.

LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas
balandžio 13–15 d. lankysis Čikagoje.

Washington, DC (BNS) – Respublikonų
kandidatas į JAV prezidentus, buvęs Penn-
sylvania valstijos senatorius Rick Santorum
nutraukė savo rinkimų kampaniją, laisvą
kelią palikdamas aršiausiam savo varžovui
Mitt Romey. ,,Nors varžybos dėl prezidento
pareigų man baigėsi, kova dar tęsiasi”, – sa-
kė R. Santorum. Jis savo rinkimų kampaniją
vykdė Pennsylvania valstijoje.

Respublikonų kandidatas R. Santorum
gerokai atsiliko nuo savo varžovo M. Romney.
R. Santorum palaikė 11 JAV valstijų rinkėjai,
M. Romney laimėjo 21 valstijos rinkėjų pa-
laikymą. R. Santorum tokį sprendimą pri-
ėmė dėl savo trejų metų dukters Isabella, ku-
riai nustatytas labai retas genetinis sutriki-
mas, dėl kurio ji paguldyta į ligoninę.

Čikaga (LR gen. konsulato Čikagoje info) – Lietuvos Respublikos
gen. konsulatas Čikagoje gegužės mėn. 24–27 d. organizuoja konsu-
linę misiją į Denver miestą, kurios metu konsuliniai pareigūnai pri-
iminės LR piliečius ir lietuvių kilmės asmenis Latvių bendruomenės
centro patalpose (10705 West Virginia Ave., Lakewood, CO 80226).

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai ir dokumentai
dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės
aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų išdavimo,
LR piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laiko-
tarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos, asmens grįžimo pažymėji-
mo išdavimo, LR pilietybės bei atliekami kiti konsuliniai veiksmai. 

Lietuvos konsulinės misijos Denver, Colorado valstijoje, darbo
laikas bus skelbiamas Lietuvos gen. konsulato Čikagoje interneto tin-
klalapyje: http://www.chicago.mfa.lt. Dėl išankstinės registracijos
skambinti telefonu +312 397-0382, ext. 201, 203 arba rašyti el. paštu:
admin@ltconschi.org. Taip pat galima registruotis JAV Lietuvių Ben-
druomenėje Denver, pirmininkė R. Anceravičienė tel. +720-289-5615.

Už paramą Lietuvos energetikai pagerbtas JAV diplomatas 

Lietuvos užsienio reikalų viceministras E. Ignatavičius (k.) JAV val-
stybės sekretorės specialiajam įgaliotiniui Eurazijos energetikos
klausimais ambasadoriui Richard Morningstar įteikė Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos
žvaigždė”.                                                        LR ambasados JAV nuotr.

Rengiama konsulinė misija į Denver miestąR. Santorum pasitraukia iš rinkimų



Lietuvos Respublikos pre-
zidentės patarėjai ba-
landžio 10 d., antradie-

nį, patvirtino, kad Dalia Gry -
bauskaitė neketina vykti į ki-
tą savai tę Varšuvoje planuo-
jamą Lenkijos ir Baltijos šalių
prezidentų susitikimą aptarti
NATO viršūnių susitikimo
klausimus. Priešingai nei Grybaus -
kaitė, Latvijos ir Estijos prezidentai
Lenkijos vadovo Bronislaw Komo -
rows ki pasiūlymą priėmė.

Prezidentės sprendimas nevykti
į Lenkijos pre zidento rengiamą susi-
tikimą su Baltijos šalių vadovais
kenkia re gio niniam bendradarbiavi-
mui ir gali pa kirsti Lietuvos įvaizdį,
sakė BNS kalbinti politikos žinovai.

Vilniaus universiteto Tarptauti -
nių santykių ir politikos mokslų ins -
tituto direktorius Ramūnas Vilpi -
šaus kas teigė, kad prezidentės spren -
dimas ir jo pristatymas „nėra aiškus
ir neatrodo motyvuotas”. „Arba kaž -
kas nepasakoma ir neturime visos
informacijos, arba, jeigu tik tiek yra
pagrindimo, man atrodo, Lietuva
taip neprisideda prie konstruktyvių
dvišalių santykių plėtojimo”, – sakė
Vilpišauskas. 

Pasak jo, nevykdama į Varšuvą
aptarti artėjančio NATO vir šūnių
susitikimo klausimų, Lietu vos prezi-
dentė įtvirtina sąsajas tarp dvišalių
Lietuvos ir Lenkijos diskutuojamų
klausimų ir kitų regionui svarbių
klausimų. „NATO viršūnių susitiki-
mo darbotvarkė yra klausimas, kur
Baltijos šalių ir Lenkijos interesai iš
esmės sutampa, o visai kitas dalykas
yra dvišaliai Lietuvos ir Lenkijos
klausimai, dėl kurių skiriasi inter-
pretacijos. Tam reikia noro ben-
drauti ir iš Lietuvos, ir iš Lenkijos
pusės. Daly va vi mas yra tinkamesnė
priemonė spręsti tokius klausimus,
dėl kurių skiriasi interpretacijos”, –
kalbėjo politikos žinovas.

Vilpišausko nuomone, akibrokš-
tai Lietuvos ir Lenkijos santykiuose
nepadeda Lietuvai plėtoti ryšių ir su
kitomis Baltijos bei Šiaurės šalimis,
nes vyrauja suvokimas, jog konstruk-
tyvūs ir tvirti Vilniaus ir Varšuvos
santykiai svarbūs visam regionui
tiek plėtojant bendrus energetikos
projektus, tiek saugumo klausimais.

Politikos apžvalgininkas Kęstu -
tis Girnius prezidentės sprendimą
pavadino nesusipratimu. „Manau,
kad čia yra nesusipratimas. Manau,
kad reikia kalbėti net ir su priešais,
jau nekalbant apie sąjungininkus. O
Lenkija yra ir NATO, ir Europos
Sąjungos partneris”, – sakė Girnius.
„Prezidentė gali manyti, kad čia
nieko itin reikšmingo nebus pasiek-
ta, bet kai kaimyninės šalies prezi-
dentas kviečia tave, ir dar du kiti pre -
zidentai sutinka dalyvauti, tai ir pats
gali važiuoti ir prisidėti, kad nepada -
rytum kokio nors akibrokšto”, – sakė
jis.

Girniaus teigimu, toks preziden-
tės sprendimas gali pakenkti Lietu -
vos įvaizdžiui ir Šiaurės šalyse, su
kuriomis Lietuva siekia glaudesnio
bendradarbiavimo. „Prezidentė ir
kiti Lietuvos pareigūnai pabrėžia,
kad svarbu kuo labiau gerinti ryšius
su Skandinavijos šalimis. Bet Šiau-
rės šalys nuo seno nuogąstauja, kad
Bal tijos šalys negeba pačios tar-
pusavyje susikalbėti. Su šiuo įvykiu
vėl bus [sukurtas] toks vaizdas, kad
Lietuva yra itin kap rizingas partner-
is, su kuriuo sunku užmegzti nor-
malius ryšius, nes nežinai, kada gali

prezidentė ar kas nors kitas išsišok-
ti”, – kalbėjo Girnius.

Pasak politikos žinovo, šis atvejis
iš dalies primena tarpukario laiko-
tarpį, kai Lietuvos ir Lenkijos ginčas
sukliudė artimesniam Baltijos šalių
bendradarbiavimui. „Tarpukariu ir
Var šuva, ir Kaunas reikalavo – ’pa-
laikykit mus’, o Latvija ir Estija ban-
dė laikytis neutraliai ir dėl to Balti-
jos šalių santykiai buvo gerokai vė-
sesni, negu turėjo būti.”

Tuo tarpu Rytų Europos studijų
centro žinovas Vytis Jurkonis BNS
sakė, kad „dramatizuoti neverta”.
„Žinoma, bendradarbiavimas regio -
ne ir bendravimas su Lenkija aukš -
čiausiu lygiu turi būti vienas iš svar-
biausių Lietuvos uždavinių. Nagrinė -
jant šį konkretų prezidentės Gry -
baus kaitės sprendimą, visgi reiktų
žinoti daugiau detalių, kodėl neketi-
nama vykti į Varšuvą susitikti su
Len kijos ir Baltijos valstybių vado -
vais. Dabartinių Lietuvos-Lenkijos
santykių kontekste visi diploma ti -
niai niuansai ar detalės tampa itin
sureikšminami ir jautrūs”, – sakė jis.

„Dramatizuoti neverta ir reikia
žiūrėti plačiau – Lietuvos daugiašalė
užsienio politika yra ver tinama ge-
rai, ypač po sėkmingo pir mininka-
vimo ESBO. Būtų keista teigti, jog dėl
vieno atsisakymo dalyvauti susitiki-
me staiga kristų Lietu vos įvaizdis
regione”, – svarstė Jur konis. Pasak
jo, „vertinant šį įvykį Lietuvos-Len-
kijos santykių rėmuose žiniasklaida
irgi turi atsakingai žvelg ti į padėtį ir
neieškoti preteksto dar labiau aštrin-
ti gana įtemptus dvi ša lius santy-

kius”.
„Vizitas į Varšuvą kitą

savaitę nenumatytas”, – BNS
sakė prezidentės patarėja
Daiva Ulbinaitė. Vėliau žur-
nalistų paklausta apie moty-
vus, prezidentės patarėja sakė,
jog pa sirengimo NATO viršū-
nių susitikimo Čikagoje klau-

simai jau aptarti ir su Lenkijos prezi-
dentu, ir su Latvijos prezidentu. Pa-
klausta apie žiniasklaidos praneši-
mus, kad Len kija gali peržiūrėti savo
laikyseną dėl NATO oro policijos
misijos, ji atsakė: „Galiu patvirtinti,
kad prezidentei buvo pra nešta apie
tokius diplomatų pokal bius ir apie
tai kalbėjosi su Lenkijos prezidentu,
kai jis viešėjo vasario 16 dieną Vil-
niuje.”

BNS pasitikslinus, kokie diplo-

matų pokalbiai minimi, Ulbinaitė sa -
kė, kad kalbama apie „Lenkijos dip-
lomatų pareiškimus Lietuvos diplo-
matams, jog, jei nebus sprendžiamos
tautinių mažumų problemos, Lenkija
gali pergalvoti savo laikyseną dėl oro
policijos misijos”. Pastaruoju metu
Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo
įtempti dėl skirtingai vertinamos
tautinių mažumų padėties.

Estijos užsienio politikos institu-
to direktorius, Tartu universiteto
profesorius Andres Kasekamp sakė,
kad Lietuvos ir Lenkijos ginčas ken-
kia regioniniam bendradarbiavi mui.
„Vertinant regiono mastu, šis ginčas
nenaudingas niekam, išsky rus kai
kuriuos kraštutinius nacio nalistus
politikus abiejose šalyse”, – sakė Ka-
sekamp. Pasak jo, Lietuvos ir Len-
kijos gin čas trukdo bendradarbia-
vimui NATO, Europos Sąjungoje ir
visame Baltijos jūros regione. „Estija
siekia, kad Lietuva ir Lenkija kuo
greičiau rastų problemų sprendimą,
o Estija turėtų išnaudoti kiekvieną
progą padėti joms sumažinti skirtu-
mus”, – teigė  Kasekamp.

BNS

Ne�taip�seniai�savo�žodyje�apgai-
lestavau,�jog�Lietuva�vangiai�arba�visai
nereaguoja� į� užsienio� spaudoje� pasi-
rodančius� straipsnius,� kuriuose� Lietu-
vos�vidaus�ar�užsienio�politika�nušvie-
čiama� vienašališkai,� kartais� –� iškrai-
pant� arba� pateikiant� ne� visus� faktus.
Todėl� buvo� netikėta,� bet� malonu
pamatyti� ,,The� Economist”� balandžio
7� d.� laidoje� laiškų� skyriuje� paskelbtą
Lietuvos� Respublikos� ambasadoriaus
Jungtinėje� Karalystėje� Oskaro� Jusio
laišką,� kuriame� jis� atsiliepia� į� žurnalo
kovo� 10� d.� numeryje� paskelbtą
straipsnį� ,,Blogas� kraujas”� apie� Lietu-
vos� ir� Lenkijos� nesutarimus.� Jusio� at-
sakyme,� pavadintame� ,,Lietuvos� len-
kiškai� kalbantys”,� ne� tik� pateikiama
kitos�–�Lietuvos�–�pusės�nuomonė,�bet
ir� trumpai� išdėstomi� faktai,� kurie� lei-
džia� kitaip� pažiūrėti� į� Lenkijos� prie-
kaištus� Lietuvai� dėl� lietuvių� kalbos
dėstymo� lenkiškose�mokyklose� ir� že-
mės�grąžinimo�Lietuvos�lenkams.�Gra-
žu� būtų,� jei� Lietuvos� ambasadoriaus
pavyzdžiu�pasektų� ir� kiti� šalies� diplo-
matai�bei�valdžios�atstovai.
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JEI NEBŪTŲ SKAISTUMO,
NEBŪTŲ IR DIDVYRIŠKUMO

Buvau nustebinta dr. Kęstučio
Skrupskelio laišku apie Katalikų
Bažnyčios gaires ir „dvigubo efekto”
taikymą tiek gimdymo stabdymui,
tiek aborto darymui (,,Draugas”, 2012
m. kovo 24 d.).

Nevaidinsiu žinanti Dievo Teis -
mą, bet reikia suprasti logiškumo
reikalą opiame argumente. Jeigu
šventasis Kazimieras būtų pri ėmęs iš
savo gydytojo pasiūlymą pasikviesti
sugulovę, kad džiovą jam palengvin-
tų..., ar dr. Skrupskelis ir jėzuitai
būtų tam pritarę? Jog sveikata jau-
nam kunigaikščiui labai svarbi, o
kas, jei bažnyčios gairės tokį pasirin -
kimą draudžia?! Ar tai tik šiaip
antrinė pasekmė?

Anaiptol, mieli skaitytojai, „atei-

tininkai”, berods! Nebūtų skaistumo,
nebūtų didvyriškumo. Nebūtų valios,
nebūtų aukos. Nebūtų vertinga ar
veik li Kristaus Kryžiaus Malonė
žmo gaus gyvenimo sąlygomis. Netu-
rė tume Šventojo Kazimiero.

Virginija-Rūta Udrienė-Ruzgaitė
Jackson, MI

Redakcijos žodis TemA: LIeTuvos užsIenIo poLITIKA

Politologai nesutaria
dėl Grybauskaitės

sprendimo

Akibrokštai�Lietuvos�ir�Lenkijos�santykiuose�nepade-
da�Lietuvai�plėtoti�ryšių�ir�su�kitomis�Baltijos�bei�Šiaurės
šalimis,�nes�vyrauja�suvokimas,�jog�konstruktyvūs�ir�tvir-
ti�Vilniaus� ir�Varšuvos� santykiai� svarbūs� visam� regionui
tiek� plėtojant� bendrus� energetikos� projektus,� tiek
saugumo�klausimais.

Klaidos atitaisymas

Šių metų balandžio 7 dienos ,,Drauge” paskelb-
tame Romualdo Kriaučiūno straipsnyje ,,Tuoj
rinkimai bus, kandidatų reiks” trečio paragrafo
pirmas sakinys turėjo būti: ,,Minėtame pasi-
kalbėjime, atsakant į klausimą ‘Kas gali būti
renkamas Tarybos nariu?’, pašnekovė teigė, kad į
Tarybą kandidatuoti gali kiekvienas LB narys,
kuriam svarbi lietuvybė ir kuris pasižymi darbš-
tumu bei pareigingumu.” Atsiprašome.

LAIŠKAI 
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Prezidentei Daliai Grybauskai-
tei nutarus pasirašyti Seimo
rinkimų įstatymo pataisą, Ro-

landui Paksui kelias į Lietuvos Sei-
mą jau atviras, nebent kerštingai nu-
siteikęs Konsti tu cinis Teismas (KT)
mėgintų pakišti koją. Įstatymo pa-
taisa leidžia 2004 me tais iš prezidento
pareigų pašalintam Paksui šį rudenį
dalyvauti Seimo rinkimuose. Seimo
ir prezidentės nu tarimai yra pasiti-
kėjimo rinkėjais išraiška bei žings-
nis politinės brandos, sakyčiau, ir
teisingumo linkme.

Vis dėlto lemiamą vaidmenį
„rea bilituojant’’ Paksą suvaidino ne
Lie tuvos teismai ar politikai, bet
Euro pos Žmogaus Teisių Teismas
(EŽTT), pernai priėmęs nutarimą,
kad Lietu voje taikomas draudimas
apkaltos proceso tvarka nušalintam
prezidentui iki gyvos galvos dalyvau-
ti Seimo rinkimuose yra nepropor-
cingas. Pir minis Lietuvos atsakymas
į EŽTT spren dimą buvo nevykęs. Pra-
ėjus vos kelioms dienoms, KT susku-
bo pa skelb  ti pareiškimą, kad EŽTT
priėmus sprendimą tarp Konstituci-
jos ir Europos žmogaus teisių bei
pagrindinių laisvių konvencijos at-
sirado nesuderinamumas, kurį gali-
ma paša linti tik keičiant Konstituci-
ją. Žinant, kaip sunku yra keisti
Konstituciją, KT pareiškimą reikėjo
laikyti netie sioginiu raginimu poli-
tikams vilkinti bylą arba pradėti

sudėtingą Kons ti tucijos keitimo pro-
cesą, kad būtų ga  li  ma apsaugoti KT
neklystamumo re gimybę. Iš tiesų
reikėjo keisti ne Konstituciją, bet
ydingą ankstesnę KT nutartį, kuria
buvo siekiama vi siems laikams pa-
šalinti Paksą iš politikos. Tačiau KT
neturėjo nei drąsos, nei sąžiningumo
atvirai atmesti savo pirmtako su-
kurtą „doktriną’’.

Politikai nereagavo geriau. Vy -
riausybės sudaryta darbo grupė pa -
siūlė dvi EŽTT sprendimo įgyven di -
nimo priemones. Pirma – leisti ap kal-
tos tvarka iš pareigų pašalintam žmo-
gui kandidatuoti į Seimą praėjus 10
metų nuo nušalinimo. Antra – draus-
ti tokiam asmeniui būti renkamam į
prezidentus ar eiti kai kurias kitas
pareigas. Abu siūlymai buvo sun kiai
suderinami su EŽTT nutarimo dva-
sia, nes būtų dirbtinai užkirtę kelią
Pakso pastangoms tapti Seimo nariu.
Ilgainiui sveikas protas laimė jo ir
nutarta leisti jam kandidatuoti šį-
met.

Verta prisiminti, kad Pakso ap -
kaltą lydėjo plačiai paplitusi politinė
isterija, kuri apsunkino pastangas
ramiai nagrinėti bylą. Manau, kad,
pra ėjus dar 10–20 metų, istorikai pri -
eis išvadą, jog pirmenybė buvo ski -
riama pastangoms gelbėti Lietuvą
nuo tikro ar menamo pavojaus teisin -
gumo sąskaita.

Net Pakso kaltintojai Seime su -
prato, kad nebuvo tvirtų įrodymų
apie prezidento aplinkos ryšius su
Rusijos slaptosiomis tarnybomis, jog
teisiškai nieko nereiškė kaltinimai,
kad jis „pažeidžiamas’’, nes „pažei-
džia  mumas’’ yra tik įtaigi metafora,
o ne konkretų nusikaltimą nurodanti
sąvoka. Ilgainiui Rusijos saugumie -
čiai ir nusikaltėliai bei grėsmė Lie tu -
vos nacionaliniam saugumui dingo iš
akiračio, o Paksas buvo kaltinamas
neteisėtai suteikęs verslininkui Jurij
Borisov Lietuvos pilietybę mainais
už paramą per rinkimų kampaniją ir
išdavęs valstybės paslaptį, perspėda -
mas Borisov, kad jį stebi Lietuvos

sau gumas. Vargu ar už tokius nusi -
žengimus reikėtų pašalinti preziden-
tą, juolab kad Pakso pirmtakai prezi-
dentai „išimties tvarka” suteikė pi -
lie tybę daugiau negu 500 kartų (kai
ku rių palaimintųjų, pavyzdžiui, Kau -
no „Žalgirio’’ tuometinio savininko
Šab taj Kalmanovič nuopelnai Lietu -
vai ne buvo ne kiek didesni negu Bo -
risov), bet jie dėl to nenukentėjo.

Seimo ir prezidentės veiksmai
rodo sveikintiną pasitikėjimą rinkė -
jų sveiku protu. Demokratija turi su -
teikti žmonėms kuo didžiausią laisvę
rinkti savo atstovus. Visi dirbtini ap -
ribojimai, varžantys šią svarbią tei -
sę, atima tą sprendimo galią, kuri yra
sudėtinė demokratijos dalis. Ši teisė
ribojama ne tik tada, kai žmonėms
išvis neleidžiama balsuoti, bet ir ta -
da, kai neleidžiama balsuoti už tą
žmo gų, kuris vienų laikomas tinka -
miausiu kandidatu. Santykinis Pak -
so partijos populiarumas rodo, kad
dar nemažai žmonių mano, jog jis la -
biausiai gins jų interesus.

Nesu Pakso gerbėjas, nelinkiu
jam politinės sėkmės. Manau, kad jo
rinkėjai klysta tikėdamiesi, jog šis
politikas tinkamiausiai atstovaus jų
interesams. Bet tuo jie patys turi įsi-
tikinti. Nevalia kitiems politikams
paternalistiniais ar kitais sumeti-
mais riboti piliečių rinkimo lais-
vės.

Nukelta į 13 psl.

,,Koks būtų lietuviškas gyveni-
mas be Vytauto Kamanto?” – šį klau -
simą kėliau prieš porą metų, kovo 25
d. jam suėjus aštuoniasdešimt metų
(,,Draugas”, 2010 m. kovo 27 d.). Tada
sa vo apžvalginį rašinį baigiau su
prie  rašu, kad jis, žmonos Gražinos
globojamas, gydytojų specialistų gy -
do mas jau antri metai kovoja su ne -
pagydoma liga. ,,Vytautas džiaugiasi
kiekviena Dievo duota diena ir Jam
kasdien dėkoja už labai įdomų, įvai-
rių nuotykių pilną gyvenimą, drau-
gus ir labiausiai – už šeimą, vaikus,
anū kus ir gimines”, – baigiau savo
ra šinį.

2012 m. kovo 29 d. el. laiškutyje
Vytauto žmona artimiesiems ir drau-
gams pranešė, kad jo sveikata nuo
Kalėdų pradėjo gerokai šlubuoti, o
paskutinį mėnesį, tai buvo dar paste-
bimiau. Po tyrimų ligoninėje jis grįžo
namo, nes nutarė, kad ,,jau laikas iš -
ke liauti pas Aukščiausiąjį”. Gavęs
išrišimą ir paskutinį patepimą, pa-
skambino vi siems trims vaikams ir
pranešė apie savo sprendimą. ,,Tą va-
karą jam užėjo tikra ramybė! Tai
matėsi veide ir akyse. Jis labai lai-
mingas dėl savo sprendimo. Prašė na-
muose numirti, – rašė Gražina. – Su-
važiavo trys vaikai,  anūkai, mano
broliai ir nekantriai lau  kė, kad Die-
vas jį greičiau priimtų pas Save.” Vy-
tauto prašymas buvo išklau sytas ba-
landžio 1 d. rytą. 

Gabrielius Žemkalnis šiame laik -
raštyje apie velionį  jau pasidalijo sa -
vo atsiminimais, siekiančiais poka -
rio metus, Eichstätt  lietuvių gimna-
ziją Vokietijoje. Pagarbiai minimas
Sta   sys Barzdukas, buvęs jų ir mano
lietuvių kalbos mokytojas, vienas iš
pagrindinių Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenės steigėjų. Rašinyje paminė-
ta nemažai Vytauto visuomeninės
veiklos įvykių, nusidriekusių per
daug metų.

Aš savo žodyje noriu susitelkti
ties  labai netolima praeitimi. Per
paskuti nius porą metų Vytautas man
skambindavo nuolat. Niekada nesi -
skun dė savo sveikata, bet užklaustas
visada atvirai pasipasakodavo. Jis

labai stengėsi būti geros nuotaikos,
nors gerai suvokė savo padėtį. Jo dė -
mesio centre visą laiką buvo lietuviš -
kas gyvenimas, ypač išeivijos. Jam
rū pėjo Lietuvių Bendruo menė, Lietu -
vių Fondas, ,,Draugo” ir Draugo fon -
do reikalai, skautų, ateitininkų, litu-
anistinių mokyklų rūpesčiai. Man jis
buvo tarsi gyva enciklopedija, tiks -
liai atsimenanti įvairių istorinių įvy -
kių detales ir niuansus. 

Vytautas visada didžia vosi savo
šeimos atžalynu ir jo pa siekimais. Į
mano raginimą rašyti atsiminimus
per daug nereaguodavo, nors tokiai
minčiai nesipriešino. Iš tikrųjų ne
tik nesipriešino, bet savo atliktinų
darbų sąrašo antroje vietoje buvo
įrašęs norą ,,parašyti vaikams ir
anūkams trumpus savo prisimini -
mus apie gražią vaikystę Lietuvoje,
karo ir pokario metų išgyvenimus
Vo kietijoje ir turiningą gyvenimą bei
veiklą JAV”. Niekada nieko nekri-
tikavo, nors tam progų tikrai buvo.
Visada buvo racionalus, dalykiškas,
principingas. Kartais jausdavosi kitų
nesuprastas. 

Vytautas save laikė uoliu mano
skilčių ,,Drauge” skaitytoju ir dažnai
į mano straipsnius sureaguodavo.
Kartais turėdavo papildymų, patiks-
li nimų, visada domėjosi, apie ką dar
rašysiu. Susitarėme, kad, parašęs
straipsnį, aš jam jo nuorašą tuoj pat
pasiųsčiau susipažinti. Tad Vy  tautas
jau yra skaitęs mano skiltis, kurios
,,Drauge” pasirodys per atei nančias
savaites. Vienoje jų, jau pa skelbtoje
šių metų sausio 7 d., rašiau  apie
prieš mirštant norimų atlikti darbų
sąrašą ir kviečiau skaitytojus pasi-
dalinti savo planais. Atsilie pė pora,
vieno iš jų sąrašas buvo paskelbtas

laikraštyje. Tai buvo Vytauto de-
šimties punktų sąrašas. Jie visi buvo
įdo mūs, prasmingi ir realūs. Savo
sąrašą Vytautas baigė su pastaba:
,,Įsismaginęs no rėjau tęsti toliau, bet
sustojau, kai pa galvojau, kad gali už-
trukti labai ilgai visus norus įgy-
vendinti. Kitą savaitę šį sąrašą paro-
dysiu aštuoniems savo gydytojams.
Žiūrėsiu, ką jie pasa kys.” Mano ži-

niomis, tai buvo paskutiniai spaudo-
je pasirodę Vytauto žo džiai.

Paskutinį el. pašto laiškutį iš Vy -
tauto gavau vasario 6 d. Ten jis džiau -
gėsi mano straipsniu apie skautes.
,,Skaitydamas Tavo straipsnius apie
ateitininkus ir skautus, dažnai pagal -
voju, kiek daug gero Lietuvai ir lietu-

viams, net ir plačiau – pasauliui,
davė ir duos abi jaunimo organizaci-
jos.” Toliau jis skatina mane išleisti
savo straipsnių knygą kaip vieną iš
mano atliktinų darbų. Savaitgalį
prieš rašydamas laišką jis dalyvavo
,,Dainavos” koncerte Lemont, IL.
Mini, jog matęs Saulių Kuprį ir jo
užklausęs apie internetinį ,,Draugą”.
Su laukti ,,Draugo” pilnų elektro-
ninių lai dų internete buvo paskuti-
nis – dešimtasis – Vytauto noras.

Neseniai vieną savo skiltį užbai -
giau kažkieno pastebėji mu, kad visi
nori eiti į dangų, bet nie kas nenori
mirti. Per daug negalvoda mas su tuo
sutikau, nes jokių išim čių nežinojau.
Nežinojau iki dabar. Vytautas gyveno
pilną gyvenimą ne tik šioje žemėje,
bet ir ruošėsi Amži najam gyvenimui.

Atėjus laikui, jis pats pasibeldė į
Amžinybės duris, ir jos jam buvo
atidarytos.  

Savo ir savo šeimos vardu reiškiu
gilią užuojautą liūdinčiai Vytauto
žmo  nai, šeimai, artimiesiems ir
drau gams. Ilsėkis ramybėje, mielas
Vytautai!

Ilsėkis ramybėje, 
mielas Vytautai!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vytautas Kamantas studentavimo laikais, šalia jo – R. Kontrimas, 1955–1956 m.
J. Karklio nuotr. Iš Antano Dundzilos asmeninio archyvo

Rolandui Paksui 
grįžtant
KĘSTUTIS GIRNIUS
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TeLKInIAI

Los�Angeles,�CA

Baigiantis vasariui Šv. Kazimie -
ro parapijos kultūros centre
buvo pagerbtas Šv. Kazimiero

šeštadieni nės lituanistinės mokyk-
los mokytojos, tautinių šokių ansam-
blio ,,Spin dulys’’ įkūrėjos Onos Ra-
zutienės at mi nimas jos 25-tųjų mir-
ties metinių proga. 

Renginio vadovas Tadas Dab šys
supažindino gausius minėjimo daly-
vius su minėjimo eiga. Po klebo no
Tomo Karanausko invokacijos ir
buvusio ,,Spindulio’’ šokėjo, Lietu-
vos vyskupo Gintaro Grušo perskai-
tyto  sveikinimo trumpai kalbėjo LR
garbės konsulė Los Angeles Daiva
Čeka nauskaitė-Navarrette. Konsulė
pa brė žė, kad tik tokie atsidavę moky-
tojai, kokia buvo Ona Razutienė, su-
gebėjo patraukti į lietuvybę kelių
išeivijos kartų jaunimą.

Kalbėjusieji prisiminė, jog Ona
Dap kutė-Razutienė gimė 1908 m. Šila -
lės krašto Jakaičių kaimo ūkininko
šeimoje. Mokėsi Šilalės progimnazi-
joje, vėliau Tauragės mokytojų semi-
narijoje, kurią baigė 1924 m. Gavo
pas kyrimą į Didkiemio pradžios mo -
kyklą vedėjos pareigoms. Vėliau dir -
bo Tauragės 5-oje pradžios mokyklo-
je. Ji visą gyvenimą stengėsi moky -
tis: per savo vasaros atostogas lankė
sporto, kūno kultūros ir tautinių šo-
kių kursus, muzikos, dainavimo, di-
rigavimo, vaidybos ir grimavimo
pamokas. Didkiemio mokykloje su -
rengė keturias sporto ir dainų šven -
tes, kurios buvo naujiena tuometinė-
je Žemaitijos provincijoje. Aplink
Did kiemį, esantį tarp miškų ir pel -
 kių, kaimų gyventojai buvo prasi-
gėrę. Atvažiavus Onai Dapkutei ir
pradėjus organizuo ti vietos jaunimą
vaidinimui ir šo  kiams, girtuokliavi-
mas žymiai suma žėjo. Dirbdama mo-
kytoja, ji vadovo Moterų šaulių spor-
to klu bui, priklausė Tėvynės mylėto-
jų draugijai, rinko ir užrašinėjo tau-
to saką, dainas ir legendas. 1934 m.
ište kėjo už Tauragės Ligonių kasos
di rektoriaus Antano Razučio.

Jauna Razučių šeima, prasidėjus
pirmiesiems trėmimams į Sibirą, pa -
sitraukė į Vokietiją, Bavarijos miestą
Bamberg, kur gimė abu vaikai Aloy -

zas ir Danguolė. Pasibaigus karui ir
šeimai atvykus į Ameriką, buvo sun-
ku rasti darbą ir butą. Vyras Antanas
dirbo paprastą darbą, o Ona gavo pa-
davėjos darbą USC universiteto ka-
vinėje. Lietuviškos parapijos klebo-
no Jono Kučingio pakviesta, 1949 m.
be atlyginimo pradėjo mokytojauti
Šv. Kazi miero sekmadieninėje litu-
anistinėje mokykloje. Mokytoja Ra-
zutienė ėmė burti mokinius dainai,
šokiui, nes, jos žodžiais, „dainos ir
tautiniai šokiai – tai mūsų kultūros
apraiškos ir didžiausias ginklas
prieš nutau tė jimą’’. Klebono  Kučin-
gio rūpes čiu įsteigus dieninę parapi-
jinę mo kyklą, mokytoja Ona čia vedė
litua nistines klases visuose skyriuo-

se, vi sus lietuviukus burdama į šo-
kių grupes ir jaunimo chorą. Šioje
mokykloje ji išdirbo 28 metus, o šeš-
tadieninėje – 38-erius. Pritrūkus lie-
tuvių vaikų, 1986 m. litua nis tinės
klasės buvo uždarytos. 

Dirbdama abiejose mokyklose,
Razutienė mokė ,,Spindulio’’ šokė-
jus, dalyvavo šokių kursuose Daina-
voje, giedojo parapijos chore, prik-
lausė Šaulių są jungai bei ateitinin-
kams sendraugiams. Veikliąją moky-
toją 1966 m. pagerbė Santa Monica
lietuvių klubas, vė liau ją įvertino

REGINA GASPARONIENĖ

Los Angeles lietuvių visuome nė pagerbė 
O. Razutienės atmi nimą

žurnalas ,,Lietuvių dienos’’, o lietu-
vių bend ruomenė 1981 m. su ruošė jai
iškilmingą pa gerbimą.

Onos Razutienės pastangomis šo -
kių ansamblis ,,Spindulys’’ koncerta-
vo Disneyland, Los Angeles TV, ke -
letą kartų pasirodė International
Institute, šoko New York pasaulinėje
parodoje, dalyvavo Čikagos, Wa -
shing ton, San Francisco tautinių šo -
kių šventėse. ,,Spindulys’’ koncerta-
vo Vo kietijoje, Italijoje, Šveicarijoje,
Pran cūzijoje, Anglijoje, Australijoje,
Urug vajuje, Argentinoje, Brazilijoje.

Šiame jaudinančiame renginyje
kalbėję Angelė Nelsienė, Marija Dan -
guolė Navickienė, Antanas Polikaitis
ir kiti minėjo Onos Razutienės nepa-

prastą meilę jaunimui, lietuviškai
dai nai ir šokiui. Labai jautrią dainą
„Mokytoja’’ scenoje dainavo buvę
Razutienės mokiniai Vita Vilkienė,
Li nas Polikaitis ir Aleksas Vilkas.
Tai meilės daina Mokytojai, kurios
,,pirštai sklaido sąsiuvinį, (...) šviesa
iki padangių išaugo, (...) neužmiršk,
kam likai skolingas tame dideliam
gyvenimo kely...’’.

Marytė Sandanavičiūtė-New-
som, pradėjusi Šv. Kazimiero lit. mo-
kyklai vedėjauti 1987 m., kalbėjo, kad
Ona Razutienė dirbo neįmantriais

principais: rašyk, nurašyk, atminti-
nai iš mok ir pailiustruok. Mokytojos
die nynuose buvo labai kruopščiai
sura šyti planai ir visų metų nuveikta
veik  la. Mokinius kartais pabardavo,
paskui jiems padėkodavo. Razutienės
mėgs tamas posakis buvo – ,,Būtų
buvęs geras žmogus, jeigu būtų lan-
kęs mokyklą, bet ko norėti iš mišrios
šeimos.”

Šeštadieninės mokyklos mokyto-
jos Regina Polikaitienė, Rita Žukienė
ir Danutė Scola kalbėjo apie tai, kad
mokytojos Onos dėka ,,Spindulys’’
apvažiavo visą Ameriką, Kanadą,
Euro pą, Australiją, Japoniją ir Pietų
Ameriką. Danutė Scola prisiminė,
kaip mokytoja liepė jos amerikiečiui

draugui, tapusiam jos vyru, ateiti į
,,Spindulį’’ ir mokintis šokti.

Paskutinė prie mikrofono priėjo
mokytojos Onos Razutienės dukra
Danguolė Varnienė, perėmusi visą
rūpestį ,,Spinduliu’’. Ji dėkojo vi-
siems kalbėtojams, jausmingu  žo-
džiu paminėjusiems jos brangią Ma-
mą, kuri 1987 m. vasario 28 d. vy ku-
siame ,,Blynų baliuje’’ suklupo, di -
riguodama dainai „Ei, žirgeli...’’. Ji
pri siminė, kiek daug darbo motina
įdėjo leidžiant pirmąją ,,Spindulio’’
dainų plokštelę.        Nukelta į 5 psl.

Programos dalyviai prie portreto: I eilėje susėdusios priekyje ,,Saulės dukrytės”, spinduliukės, atlikusios ,,Vainikų šokį’’; II eilėje (iš k. į d.):
Kristina Kazlauskienė, Vita Vilkienė, Marytė Newsom, Regina Polikaitie nė, Rita Žukienė, Dana Augutė-Scola; III eilėje: Tadas Dabšys,
Rimtautas Dabšys, Marija Danguolė Navickienė, Aleksas Vilkas, M. Stanci kienė, Angelė Nelsienė, Valdas Var nas, Danguolė Varnienė,
Janina Če kanaus-kienė, Antanas Polikaitis, Da rija Varnaitė, Alytė Ruplėnaitė, Kris tina Narbutaitė, Danutė Scola ir Li nas Polikaitis. 

Šoka ,,Spindulio” jauniausios šokėjos – ,,Saulės dukrytės”.
Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.

Iš kairės į dešinę: Danguolė Varnienė su dukra ir sūnumi, Marija Danguolė Navickienė,
Angelė Nelsienė, Daiva Čekanauskaitė-Navarrette ir Marytė Sandanavičiūtė-Newsom. 



dentas Priit Parming įžanginiame
žodyje priminė, jog visos trys Balti-
jos tautos patyrė vienodą skausmą,
todėl  ir susirinkome draugėn iš-
reikšti pa garbą trėmimų aukoms.
Buvo įneštos Amerikos ir Baltijos ša-
lių vėliavos. Maldai už tremtinius bu-
vo pakviestas lietuvių kunigas Vy-
tautas Voler tas, tą dieną jau spėjęs
paaukoti trejas Mišias Elizabeth ir
New York baž nyčiose, bet nepavargęs
atvykti į Jack son invokacijai ir mi-
nėjimui   Estų namuose.

Susikaupimo ir ramybės nata
nu skambėjo tremtį vaikystėje taip
pat pa tyrusios profesionalios muzi -
kos pedagogės Violetos Kundrotienės
mo kinių nuoširdžiai pagroti fortepi-
jo niniai kūriniai: Saulės Babraus kai -
tė atliekamas Balio Dvariono ,,Liūd -
nas valsas’’ ir  Barboros  Andrieku-
tės  Fre deric Chopin ,,Preliudas’’.

Minėjime dalyvavęs garbingas
svečias Estijos generalinis konsulas
New York Sten Schwede kalbėjo, jog
1949 m. sovietų vykdyta operacija
,,Priboj’’ paliko tragišką genocido
pėd  saką visose trijose tautose. Netu -
rime to pamiršti – tai krauju ir netek-
timis nusėti mūsų tautų istorijos
puslapiai. Buvo perskaitytas Lietu-
vos Respublikos gar bės konsulės Phi-
ladelphia Kristos Bard atsiųstas laiš-
kas. ,,Mintimis lenkiuosi prieš tuos,
kurie išgyveno ir kurie buvo at skirti
nuo šeimų, kurie patyrė sun kiausius
fizinius išmėginimus. Kartu su vi-
sais minėjimo dalyviais lenkiu galvą,
tokiomis atminimo akimirko mis
kviesdama visus paklausti sa vęs, ką
mes galime padaryti bendromis pas-

tangomis, kad ateityje neliktų vietos
savavališkiems žiaurumams, bet vy-
rautų harmonija, taika ir ra mybė,
įsitvirtintų ne tik tautinė tole rancija,
bet kad ir mokėtume tinkamai  iš-
reikšti pagarbą’’, – rašoma LR garbės
konsulės laiške minėjimo daly viams. 

Skambant solistės Aušrinės Kiau   -
šas iš New Jersey atliekamai Charles
Gounod ,,Ave Maria’’, nulen kėme
galvas, taip išreikšdami pagarbą
ištremtiesiems, kentėjusiems ir sve -
timame krašte radusiems amžiną
poilsį.

,,In Memoriam’’ aukoms skam-
bėjo latvių vyrų kvarteto atliekamas
kūrinys. Minėjime baigiamąjį žodį
tarė New Jersey Latvių Bendruo me -
nės prezidentas Janis Students, pri -
min damas, jog mes čia, užatlantėje,
tu rime stengtis savo darbais ir ben-
dra  veikla padėti savo tautoms stip-
rinti Nepriklausomybę  ir  humaniz-
mo prin   cipus  pasaulyje. 

Minėjimo metu veikė paroda.
Kny gose, paveiksluose, nuotraukose
ir meno dirbiniuose atsispindėjo tra -
giška tremtinių dalia svetimame
kraš te, sulaužytų  likimų istorijos.

Pabaigoje skambėjo Estijos, Lat -
vijos ir Lietuvos himnai. Po minėji-
mo pasižiūrėjome dokumentinę juos -
tą ,,Gulagas’’ – išlikusių gyvų trem-
tinių prisiminimus apie iškentėtus
baisumus.

Negalime pamiršti mūsų tautų
gė los. Pagerbdami aukų atminimą
pasaulio visuomenei primename,  jog
tamsūs istorijos puslapiai neturi pa -
sikartoti. 
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Kiekvienos tautos istorijoje yra
datų, kurių negalima pamirš-
ti. 1949 m. kovo 25-oji skausmu

paženklino trijų Baltijos tautų žmo-
nių likimus. Prieš 63 metus Lietuvo-
je, Estijoje ir Latvi joje prasidėjo ant-
roji masinių trėmi mų banga, kurių
metu į toli mą sias Sovietų Sąjungos
platybes buvo iš vež ta apie 95,000 lat-
vių, estų ir lietuvių. 

Viešpaties Apreiškimo Švenčiau -
siajai Mergelei Marijai šventės dieną
daugelis lietuvių net neįtarė, jog jų
lau kia tolimesnė kelionė nei iki baž -
nyčios... Neįtarė ir kaimynai estai su
latviais, jog tą penktadienį daugelio
jų likimai jau perbraukti sovietinių
okupantų sprendimu. Remiantis
1948 m. sausio 29 d. priimtu SSRS
Minist rų Tarybos nutarimu ,,Dėl
buožių su šeimomis, nelegaliai gyve-
nančių, nu kautų per ginkluotus susi-
rėmimus ir nuteistų banditų bei na-
cionalistų šei mų, legalizuotų bandi-
tų, te be  tę  s ian  čių priešišką veiklą, ir
jų šeimų, taip pat represuotų banditų
talkinin kų šei mų iškeldinimo iš
Lietuvos, Lat vi jos ir Estijos teritori-
jos’’, buvo pra dėta ir slaptai supla-
nuota operacija ,,Priboj’’ (,,Bangų
mūša’’). Nusitai ky ta buvo ne tik į jau

žuvusiųjų ar nu teistų rezistentų ar-
timuosius. ,,Erš  kėčių vainikas’’ teko
niekuo ne kal tiems, darbščiausiems
ir šviesiau siems Pabaltijo tautų žmo-
nėms. Vyk   dant išbuožinimo politiką,
iš Es ti jos ištremta apie 21,000, iš Lie-
tuvos – 32,000, Latvijos – 42,000 gyven-
tojų. Suvaryti  į gyvulinius vagonus,
kai ku rie taip ir nepasiekė galutinio
trem  ties taško, mirė pakeliui, kiti –
kentė badą, šaltį, skurdą tremtyje,
niekados taip ir nesugrįžo į Tėvynę.

UNITAS fondas ir  Europos par-
lamentarai išplatino kvietimą pažy-
mėti Baltijos tautų 1949 m. trėmimus
ne tik tik Briuse lyje, Europos sosti-
nėje, bet ir visame pasaulyje. Kovo 25
d. Lakewood estų asociacijos, New
Jersey Latvių ir Centrinio New Jer-
sey Lietuvių Bendruomenių atstovai
susirinko į minėjimą Estų namuose,
Jackson, NJ. 

Kaip ir daugelyje pasaulio kraš -
tų, kuriuose yra įsikūrusios Baltijos
tau tų bendruomenės, šiai tragiškai
da tai atminti buvo uždegtos žvaku -
 tės. Tyloje plazdančios ugnelės pri -
mi nė apie toli nuo Tėvynės nublokš-
tus, nežmoniškas fizines ir moralines
kan  čias patyrusius, kurių dauguma
niekada nesugrįžo atgal, amžiną
prieglobstį rado svetimoje žemėje.

Lakewood estų asociacijos prezi-

RASA MILIŪTĖ

Solistė Aušrinė Kiaušas atliko Charles Gounod ,,Ave Maria”.

Central�New�Jersey,�NJ

Negalime nustumti užmarštin istorijos 

Atkelta iš 4 psl.  Motinos rūpesčiu
Šv. Kazimiero parapijoje buvo pradė-
ti organizuoti blynų baliai, sukaupę
lė šų jaunimo kelionėms. Var nienė
papasakojo apie ,,Spindulio’’ pen kias
keliones į Lietuvą, pirmą apsilan-
kymą Didkiemio kaime, kur įkurtas
Onos Dapkutės-Razutienės muziejus.
Kaimo žmonės ją ir ,,Spin dulio’’ šo-
kėjus sutiko su duona. Į su tiktuves
atėjo buvę mokiniai, jau pa gyvenę
žmonės. Jai ir jaunimui ši ke lionė
buvo kaip pasaka iš praeities. Var-
nienė sakė, jog jos vadovaujamas
ansamblis pa siruošęs važiuoti į šiais
metais Bos ton vyksiančią šokių
šventę. Ką tik įvykusio ,,Blynų ba-

liaus’’ pelnas skir  tas naujos kompak-
tinės plokšte lės išleidimui ir šių
metų kelionei į Boston.  

Ant mano stalo guli kyga „Ona
Razutienė ir Los Angeles jaunimo
ansamblis Spindulys’’. Pirma ją per-
verčiau, apžiūrinėdama nuotraukas,
paskui – perskaičiau. Knygoje daug
nuotraukų su kruopščiai surašyto -
mis pavardėmis, tekstas  – sudėliotas
pagal metus, kur koncertuota, kas
vy ko parapijoje, ką naujo išmoko. Iš
nuo traukų į skaitytoją žiūri vaikiški
veideliai, dabar jau Los Angeles lie-
tuvių visuomenės veikėjai, mokyto-
jai, menininkai, Šv. Kazimiero para-
pijos rėmėjai. Knygą sudarė viena žy-
miau sių Los Angeles žurnalisčių Va-
lerija Baltušienė. Knyga yra ne vien
tik apie jaunimo šokius ir keliones,
tai Los Angeles lietuvių visuomenės
kultūrinės veiklos  paminklas.  Pa-
sak  sudarytojos žodžių, ,,už Tėvynės
mei lės ir pasididžiavimo lietuviška
kilme puoselėjimą Ona Dapkutė-Ra -
zutienė daug nusipelnė, kad jos var-
das ir darbai būtų žinomi ateinan -
čioms kartoms’’.  Onos Razutienės
25-tųjų mirties metinių paminėjimas
ir buvo mūsų gyva pagarba Moky-
tojai, lietuviškos tautinės kultūros
puoselėtojai. Minėjimo metu veikė paroda, atspindėjusi tremtinių dalią. Liza Karuks nuotr.

Minėjime dalyvavo trijų Baltijos tautų atstovai.

Fleita grojo Kristina Mickutė-Kazlaus-
kienė.



6 2012�BALANDŽIO�12,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

sKAuTYBĖs KeLIAs

+ A. A.  j.v.s. fil.BIRUTEI VInDAŠIEnEI +

išplaukus anapus, jūrų skaučių ,,Nerijos” tunto sesės ir
vadovės reiškia gilią užuojautą dukroms Daliai, Gražinai,
seseriai Irenai Kirkuvienei ir jų šeimoms.

„Krikščioniškojo gyvenimo idealas nėra tik atlikti savo
pareigą, bet ją pamilti“. Fr.�Renard

Sesė�Vindašienė�nenuilstamai�dirbo�lietuvybės�gerovei.
Esame� dėkingos� už� jos� pavyzdingą� vadovavimą� ,,Nerijos”
tunte�ir�už�sesių�auklėjimą.��

Nors� užgeso� sesės�Vindašienės�gyvenimo� liepsna,� jos
dvasia�spindės�mūsų�širdyse.��

Ilsėkis�ramybėje.�Gero�vėjo!
,,Nerijos”�tunto�sesės

Pasiruošimas

Jūrų skautė Vaiva Rimeikaitė
su    kūrė labai gražų ,,Jaunimo vaka -
ro” ženklą, kurį naudojome ant iš-
kabų, bilietų ir skelbimų. Bilietus su
,,Jau nimo vakaro” simboliu paruošė
ir iš spausdino mano jauniausia se -
sutė sesė Renata Borucki. 

Pirmos reklamos pradėtos skelb-
ti ,,Drauge”, ,,Skau ty bės kelias” sky-
riuje, jau spa lio mėnesio pabaigoje.
Bilietus pra dė jome par davinėti gruo -
džio mėnesio pradžioje. Žinias apie
va karą platino me el-paštu ir per ,,Fa-
cebo ok” – labai po puliariu so cia liniu
tinklu internete. Per visus gruodžio,
sau sio ir vasario mė nesius skelbimai
buvo daug kar tų kartojami. Laikas
bė go, pagaliau atė jo va sa rio 25 die-
 na.

Ruošdamiesi vakarui, pasiskirs-
tėme pareigomis. Be tuntininkų  pa-
galbos ir paramos, į talką atėjo daug
kitų as me nų. Salės apsaugą tvarkė jb
Aras Ga linaitis su 2–3 pavaduotojais.
Mais   tą ir gėrimą supirko ir pristatė
brolis Juozas Kapačinskas, o talki -
nin   kauti maistą ir gėrimus parduo-
dant, sukurti vakarui marškinėlius
(,,t-shirts”), burti savanorius (jų
buvo daug) ėmėsi sesė Dana Miku -
žienė. Fo tografų ir filmuotojų pulką
sudarė broliai Vytenis Lietuvninkas,
Edis Leipus, Audrius ir Darius Alek -
siūnai ir sesė Diana Ramanauskaitė.
Garsą ir apšvietimą tvarkė broliai
And rius Utz, atvažiavęs net iš To-
ronto, Linas Gierštikas ir Edis Sau-
lis. Bi lietus par  davinėjo sesės Aušra
Jasaitytė-Petry, Rasa Ramanauskie-
nė, Onutė Savic kienė ir Taiyda Chia-
petta. Dėkoju ir se sei Ely tei Reklai-
tytei, kuri buvo mū sų ry šininkė su
Pasaulio lietuvių centru.

Vasario 25-oji: 
,,Jaunimo vakaras”

Jau nuo 1 val. p. p. prasidėjo pasi -
ruošimo darbai. Nemažas darbas bu -
vo su nešti visus garsiakalbius, įvai-

rius laidus, muziki nius instrumen-
tus. Apie 4 val. p. p. pra sidėjo garso
pa  tik rinimas ta pačia ei lės tvarka,
kaip gru pės pasirodys už keleto va -
lan dų. Paskutinieji muzi kan tai garsą
tikrinti baigė kaip tik prieš 6 val. v.,
kai salės durys buvo atidarytos žiū -
rovams. 

O dalyvių bu vo įvairių. Atėjo
nemažas būrys iš Jau  nimo mišių,
ku rios baigėsi apie 5:30 val. p. p.,
kiekvie na muzikinė grupė pa kvie tė
savo draugus, pažįstamus ir mu zikos
mė gė jus. Atvyko tėvelių ir ne   mažai
vy resnių skautų vadovų. Vi si – su
gera nuo taika.

Tuoj po durų atidarymo sesė Dia -

DONATAS RAMANAUSKAS

,,Jaunimo vakaras” (2)

na Ramanauskaitė pradėjo rodyti
skaidres iš skautiškų kelionių, pri-
min dama visiems, kokiu tikslu ruo-
šiamas šis vakaras. Skaidrių rodymo
me  tu  grojo įrašytos dainos.

Dalyvavusios grupės

Pirma grupė: Austėja ir Dau -
man tė Kaveckaitės. Štai ką jos pačios
sako apie grupę ir muziką: ,,Austėją
ir Daumantę muzika su pa nuo ma-
žens. Jų tėtis groja gitara. Kai jos
būdavo mažos, jis dainuodavo joms
lopšines  prieš miegą vaka rais. Abi
mėgsta groti gitara ir mokintis naujų
dainų. Daumantė mokosi groti ir pia-
ninu. Jai patinka šiuolaikinės dai-
nos, tarptautinė populiari muzika ir
kt. Daumantė taip pat užsiima dai nų
parodijomis, kuria videoklipus. Aus-
tėjai patinka netradicinė mu zika,
folkloro rokas, bluegrass, indie, bliu-
zas. Nors jų stiliai gana skirtingi,
joms patinka dainuoti ir kartu.”  Da -
ly  vaudamos ,,Jaunimo vakare” jos
gro jo tiktai akustinėmis gitaromis.

Grupei ,,One Cheap Date” prik-
lauso: Regina Ramanauskaitė (bosi-
nė gi tara, elektrinė gitara, vokalas ir
pri  tariantis balsas), Ryan Worthy
(bo sinė gitara, elektrinė gitara, voka -
las ir pritariantis balsas), Clark King
(tri mitas, vokalas ir pritariantis bal-
sas) ir Quentin Dover (būgnai).

Jų muzika yra ska stiliaus, pa -
naši į reggae, tik yra dvigubai grei -
tes nė.  Muzika labai energinga – kai
ją išgirsti,  norisi šokti.

Grupę ,,Steak” sudaro: Le onas
Put rius (gitara, vokalas),  Gin tas Bui -
nevičius (gitara, vokalas), Paul Ba ri -
le (bosinė gitara, vokalas) ir Bob Rei -
chold (būgnai).

,,Steak” muziką geriausiai api-
būdina klasikinio roko, garažo roko
ir punk ro ko terminai. Grupė labai
ge rai atli ko savo programą, ji išsi-
skyrė iš kitų gru pių tuo, kad visi dė-
vėjo lygiai tokius pačius la bai ryš-
kius raudonus ,,cow boy” marškinius.

Ketvirta ir paskutinė grupė, kuri
pasirodė vakare, buvo ,,Dead Freddie
and Friends”. Grupei priklauso: Do -
natas Ramanauskas (pagrindinis vo -
kalas), Regina Ramanauskas (pagr.
gi tara,  ritminė gitara, pritariantis
bal  sas, varpelis), Ed Saulis (ritminė
ir pagr. gitara, pritariantis balsas),
Terrence ,,TJ” Petry (bosinė gitara,
pri  tariantis balsas) ir Thomas Mul -
hern (būgnai, pritariantis balsas).

Daugelis atliktų dainų buvo ori-
ginalios ,,Dead Freddie Band” kom-
pozicijos, parašytos apie 1978–1980 m.
Dainos daugiausia punk roko sti-
liaus, bet bu vo ir keletas švelnesnių,
lė tesnių dai nų. Žiūrovai šiltai ir su
dideliu en tuziazmu klausėsi senų
dai nų, ku rios po 30 metų yra labai
ma žai kam žinomos, išskyrus mažu -
mą „Dead Freddie Band” sekėjų,
apsilankiusių ,,Jaunimo vakare”.
Nors ir gro jome ilgiau nei valandą,
laikas la bai greitai prabėgo, kaip ir
visas va ka ras.

Mūsų aukotojai

Keletas asmenų iš visuomenės ir
skautijos paaukojo 100 dol. ar dau-
giau.  Šios aukos buvo skirtos padėti
padengti išlaidas ruo šiant ,,Jaunimo
vakarą”.  Dėkojame Majauskų, Riš -
kų, Veid manų šeimoms ir Vidai Bra -
zaitytei. Stambiausias aukotojas pra -
šė, kad jo vardas nebūtų skelbiamas –
jo auka pa dengė salės nuomą. Nuo -
šir dus ačiū jam ir visiems kitiems
aukotoj ams, kurie paaukojo mažes -
nes su mas. Daug kas, pirkdamas 15
dol. ver tės bi lietus prie durų, pridėjo
dar ir pen  kis dolerius. Ačiū ir jiems.

Paskutinės mintys

Atlikome, ką žadėjome: surinko -
me lėšų skautiš kam jaunimui (po
visų išlaidų apmo kėjimų kiekvie-
nam tuntui liks per 1,000 dol.); suda-
rėme progą skautų mu zikos grupėms
pasi rodyti viešumoje; sudarėme pro-
gą lie tuviškam jaunimui susiburti ir
pa bendrauti smagio je aplinkoje. Ša-
lia to, ir vyresni va dovai, draugai ir
pa žįs tami galėjo su sitikti su gal jau
la bai seniai matytais draugais ar
pažįsta mais.  Man asme niškai buvo
labai smagu suburti nau ją grupę,
kuri su tiko išmokti mano seno drau-
go Vai nio Aleksos sukurtas dainas ir
jas pri statyti visuomenei, stovint
šalia savo dukros muzikantės Regi-
nos. Ačiū ir kitiems ,,Dead Fre ddie
and Friends” muzikantams – Tom
Mul hern, TJ Petry ir mūsų technikos
meist rui Edžiui Sauliui.  Ačiū ir kitų
grupių muzikantams, kurie vi si mie -
lai sutiko groti be jokio mo kesčio.

Ateities planai?  Žinoma, tuojau
pat gavome daug pagyrimų ir pasiū-
ly  mų vėl ruošti ,,Jaunimo vakarą”.
Kol kas bandome atsikvėpti, o po to –
pa žiūrėsime, kas bus. Bus smagu!

Pabaiga.

„One Cheap Date”, vyr. sk. vsl. Re ginos Ramanauskaitės suorgani zuo ta grupė.
Vytenio Lietuvninko nuotr.
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i"plaukus anapus, j!r" skau#i" ,,Nerijos” tunto ses$s ir vadov$s rei"kia gili% u#uojaut% dukroms 
Daliai, Gra#inai, seseriai Irenai Kirkuvienei ir j" "eimoms.

„Krik!!ioni!kojo gyvenimo idealas n"ra tik atlikti savo pareig#, bet j# pamilti“.  Fr. Renard

Ses$ Vinda"ien$ nenuilstamai dirbo lietuvyb$s gerovei. Esame d$kingos u# jos pavyzding% 
vadovavim% ,,Nerijos” tunte ir u# sesi" aukl$jim%.  

Nors u#geso ses$s Vinda"ien$s gyvenimo liepsna, jos dvasia spind$s m!s" "irdyse.  

Ils$kis ramyb$je. Gero v$jo!
,,Nerijos” tunto ses$s
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Vaikų knygos metų karalienė – rašytoja V. Palčinskaitė 
Vilniaus ,,Lėlės” teatre vy ku -

sioje Tarptautinės vaikų knygos die-
nos šventėje, surengtoje per vaikų
rašytojo Hans Christian Andersen
gimtadienį, ne tik karūnuota geriau -
sios metų knygos vaikams autorė,
bet ir tradiciškai įteiktos Vaikų lite-
ratūros premijos.

Violeta Palčinskaitė tapo dukart
laureatė – už savo naujausią knygą
,,Muzika troliui” rašytoja pelnė ir
Švietimo ir mokslo ministerijos įs -
teigtą Vaikų literatūros premiją.

,,Knyga – gyva, kaip ir žmogus,
turi savo nepriklausomą gyvenimą ir
likimą. Esu tikra, kad kiekviena kny -
ga skleidžia tam tikrą energetinį
lauką, net tada, kai nėra atversta.

Todėl niekada nepatikėsiu, kad be -
dvasė elektroninė erdvė gali pakeisti
knygą. (...) Šiais laikais man be galo
gaila vaikų, kurie neskaito knygų. Į
begales klausimų, į kuriuos ne vi -
sada pajėgūs atsakyti tėvai ar moky -
tojai, dažnai atsako knyga. Ar vaikai,
neskaitantys knygų, išmoks mąstyti,
atjausti, mylėti, svajoti? Dabar, kai
pasaulis toks praktiškas, dažnai žiau-
rus ir neteisingas, lieka tikėji mas,
kad jis bus geresnis. Todėl no rėčiau,
kad mano mažieji skaitytojai kuo
ilgiau tikėtų, kad pasakos bai giasi
laimingai”, – linkėjo gausiai su -

sirinkusiai vaikų auditorijai V. Pal -
činskaitė, scenoje garbingai paso din -
ta į knygų karalienės sostą.

Antrąją premiją už geriausią
metų knygą vaikams pelnė rašytojas
Vladas Braziūnas už knygą ,,Kuosos
Kro gyvenimas ir atvirkščiai”.

Premija už reikšmingiausius me -
tų vaikų literatūros tyrinėjimus
įteik ta literatūrologei, Šiaulių uni -
versiteto docentei dr. Džiuljetai
Mas kuliūnienei už knygą ,,Peldų
takais”.

Meniškiausiai iliustruota Metų
knyga tapo dailininkės Ievos Babi -
laitės iliustruota Vytauto V. Lands -
bergio knyga ,,Kiškis Pranciškus be
abejo”.

Gražiausios metų knygos apdo -
vanojimas paskirtas ,,Alma Littera”
leidyklos išleistoms ,,Brolių Grimų
pasakoms”, kurias iliustravo jauna
dailininkė Lina Dūdaitė.

Rašytojai ir dailininkei Nomedai
Marčėnaitei už jos parašytą ir iliust-
ruotą pirmąją knygą ,,Lėlė” paskirti
net du apdovanojimai – vaikų litera-
tūros debiuto premija ir geriausios
metų knygos mažiau siems skaityto-
jams apdovanojimas.

Geriausios verstinės knygos vai-
kams komisija šįmet skyrė apdova-
nojimą už reikšmingiausią ir meniš -
kiausią metų vertimą vaikams – ją
nebe pirmą kartą pelnė Švedijoje
gyvenanti vertėja Raimonda Jonku -
tė, į lietuvių kalbą įvertusi švedų
rašytojo Sven Nordkvist knygą
,,Kalėdų Senelio staigmena”.

Dvidešimtą kartą apdovanoji -
mus teikė Tarptautinės vaikų knygų
tarybos (IBBY) Lietuvos skyrius,
kurio pirmininkas literatūrologas
Kęstutis Urba padėkojo visiems  rė -
mėjams, ypač – ištikimiausiam pag -
rindinės premijos rėmėjui Šarūnui
Marčiulioniui.

Dar viena Švietimo ir mokslo
ministerijos Vaikų literatūros pre -
mija įteikta Vytauto Didžiojo uni -
versiteto Humanitarinių mokslų fa -
kulteto Lietuvių literatūros katedros
docentei Astai Gustaitienei už  mo -
nografiją ,,Hansas Christianas An-
der senas: pastangos (at)pažinti”. 

Laureatus išrinko švietimo ir

Vaikų knygos metų karalienė – rašytoja Violeta Palčinskaitė.                   ELTA nuotr. 

Kovo 27 d. dr. Audrius V. Plioplys skaitė paskaitą apie lietuvių trėmimus į Sibirą St.
Rita gimnazijos moksleiviams. Buvęs šios mokyklos 1968 metų abiturientas  A.
Plioplys, kurio močiutė taip pat buvo ištremta į Sibirą,  pabrėžė, kad svarbu šiuos
trėmimus prisiminti, jų negalima pamiršti. Mokyklos auditorijoje buvo 250 moks-
leivių, o prie interneto prisijungę paskaitos klausėsi Šiaurės Amerikos Augus-
tiniečių gimnazijos tinklo 150-ies klasių gimnazistai. Apie renginį galima paskai-
tyti tinklalapyje http://stritahs.com/
Nuotraukoje St. Rita gimnazijos moksleiviai klausosi A. Plioplio paskaitos.

Laura Fleck nuotr.

Čikagos tautinių šokių grupė ,,Spindulys” š. m. vasario 18 d.  Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, šventė savo 50-metį. Šiuo metu grupei vadovauja Kastytis Šoliūnas.
Nuotraukoje: ,,Spindulio” šokėjai pusbroliai  (iš kairės):  Paulius Siliūnas, Erikas ir
Matas McCarthy taip pat dalyvavo jubiliejiniame koncerte.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filiale
antri metai iš eilės vyko Metų knygos rinkimai. Mažiausieji piešė savo pamėgtos
knygutės veikėją. Daugiausia piešinių buvo nupiešta Violetos Palčinskaitės knygai
,,Muzika troliui”.                       http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt nuotr.

Geriausia šių metų vaikų knyga pa-
skelbta  Violetos Palčinskaitės ,,Muzika
troliui”.

mokslo ministro įsakymu sudaryta
atrankos komisija. Premija teikiama
kasmet balandžio 2-ąją, minint Tarp-
tautinę vaikų knygos dieną.

Vaikų literatūros premiją 2004
metais įsteigė Švietimo ir mokslo mi -
nisterija.

ELTA



tiniais ornamentais, dailininkė nesi -
s  tengė išoriškai padaryti savo darbus
lietuviškesniais. Ne nuo lietuviškos
or namentikos gausumo priklauso
lietuviškumas – dažnai būna, kad
perkrautas ornamentika kūrinys
tam pa neskoningu. Dailininkės lietu-
viškumas atsiskleidžia daug giliau –
per mąstymą, te mos pasirinkimą,
bendro lietuviams pasaulio suprati-
mo atskleidimą. Kar tu Eleonora ne -
abejinga ir pasaulyje vykstan tiems
po   kyčiams. Jos dar buo se matyti ir
mo  dernaus meno sro vių įtaka.

Dažniausiai jos kurtas veikėjas –
moteris: ,,Baltoji Madona”, ,,Dvi fi -
gūros”, Linų Madona”, ,,Mer gaitė su
vainiku” ir kt. Daug spalvų, puoš nūs
rūbai, fantastiškos karūnos su kelia
šventinę, nekasdieninę nuotaiką. Ga -
li valandų valandas žiūrėti į daili -
ninkės sukurtas figūras – grak š čias,
dažnai ,,pozuojančios”. Kiek viena jų
turi savitą charakterį. Fi gūros ski -
ria si ne tik spalva, bet ir faktūra,
papuošimais, pozomis, nuotaikomis.
Dra perijomis krintantis sluoksniuo-
tas šalis, grakščios ran kos, ant galvos
,,patupdytas” ar ran koje laikomas
paukštis ne tik plastiškumo elemen-

tai. Jie papildo dailininkės plėtojamą
temą, suteikia kompozicijai įdomu-
mo. Paukštis, kaip ir moteris, – mė -
giamas dailininkės darbų motyvas.

Negalima nepaminėti ir E. Mar -
čiulionienės darbų religine tematika:
,,Madona”, ,,Kryžiaus keliai”, ,,Dan -
gaus karalienė” ir kt. Ji dekoravo Šv.
Kazimiero bažnyčią New York. Tai
daž niausiai bareljefai ir skulptūros.
Šiems darbams būdingas vidinis
susikaupimas, mo numenta lu mas, di -
delė dvasinė įtampa. Juose nerasite
žaismingumo, kaip kompo zicijose
kitomis temomis.  

Ypač įdomus dailininkės darbas
,,Kry žiaus kelio stotys” Tėvų mari-
jonų vienuolyno koplyčioje, Čikago-
je. Šie nuostabūs glazūruoti darbai
atlikti spal vota majolikos technika.
Pagrindi nis šios kompozicijos veikė-
jas – Kristus. Jo portretas perduoda
jausminę vi sumą, o romėnai, mote -
rys, kryžius – tai atsirandantys ir iš -
nyks tantys vei kėjai Dievo aplinkoje.
XII stotyje Kris tus, iškėlęs kairę ran -
ką, rodo Ke lią  į jį žiūrinčioms mote -
rims ir visai žmonijai. 

Už šio darbo užbaigtumą ir or gi -
nalumą E. Marčiu lio nienė buvo pri-
imta į Lie tuvių dailės institutą tik -
rąja nare. 

Šiuo metu koplyčia, kurioje iška -
binti E. Marčiulionienės darbai – už -
daryta. Ar jie ten dar kabo? Ar  nesu-
daužyti? Ar neišmesti? Koks tų darbų
likimas? Šie klausimai neduoda ra -
mybės. Šie darbai – mūsų tautos tur-
tas, kas jais pasirūpins? Gal būtų ga-
lima tartis su dabartiniais šeimi nin -
kais ir kažkaip tuos darbus atgauti? 

Be žmonių figūrų, keramikinių
plokščių, darbų religine tematika,
Marčiulionienė yra sukūrusi daug
žvakidžių, šviestuvų, mozaikų, deko-
ratyvinių elementų interjero pa puo -
šimui. Darbai – spalvoti, trau kiantys
akį. 

1998 metais JAV LB Kultūros
taryba menininkę įvertino ,,Meno
premija”.  Jos darbai, sukurti kuklio-
je dirbtuvėlėje Čikagoje, išsibarstė
po visą Ameriką. Jų galima rasti ir
Lietuvoje, ir net Anglijoje (1949 m. E.
Marčiulionienės kūrinys kaip lietu-
vių vestuvinė dovana buvo įteiktas
Anglijos karalienei Elizabeth II).

E. Marčiulionienė Anapilin iške-
liavo 2001 m. Gaila, tačiau iki šio  lei
neturime išsamesnės studijos apie E.
Marčiulionienės kūrybą. Tad belieka
tikėtis, kad kada nors vis tik iš vy -
sime knygą apie šią neeilinę me -
nininkę, vieną iškiliausių keramikių
mūsų šiandieninėje dailėje. 
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Eleonoros�Marčiulionienės�100-metį�minint�

,,Poilsis”.                                                                                        ,,Draugo” archyvo nuotr.,,Vaza Rožė”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Čikagiečių namuo se, ypač tų,
kurie šiame krašte gyvena  ne
vieną dešimtmetį, ne kartą

mačiau nuos tabių keramikės Eleo-
noros Lukš taitės-Marčiu lionienės
darbų. Balan džio 12 d. sukanka 100
me tų, kai 1912 m. Tauragnuose (Ute-
nos r.) gimė ši neeilinė dailininkė. 

Jos kūrybinio kelio pradžia –
Kauno meno mokykloje. Čia ji susi-
tiko su prof. Liudviku Stroliu (1905.
09. 01. Gankiuose (Radviliškio r.) –
1996. 12. 29. Kaune), iš Paryžiaus į
Kauną atvežusiu tuo metu Europoje
vyravusią ,,Deco” meno srovės nuo-
taikas ir žinias apie modernią tech-
nologiją. Tomis žinio mis jis dalinosi
su studentais tarp kurių buvo ir
Eleonora Lukštaitė. Iš mokinių dės-
tytojas reikalavo kūrinių meniš ku-
mo ir pritaikomumo, kūrybingo tech-
nologijų panaudojimo. Įtaka, kurią
jauna menininkė patyrė Kauno meno
mokykloje, išliko daugelyje jos dar-
bų. Jos diplominis darbas – figūrinis
pano virš židinio ,,Mer gužėle, duok
žirgui vandenėlio” 1937 metais  vaini-
kavo jos studijas Kauno meno mo-
kykloje.  Tais pačiais metais  už daly-
vavimą Pasaulinėje dailės parodoje
Paryžiuje E. Mar čiulio nie nė apdo-
vanojama garbės diplomu. Gavusi
valstybės stipediją, 1938 m. jaunoji
keramikė išvyksta gilinti savo žinių į
Čekoslovakiją. Tais pačiais metais
dailininkė savo darbus rodo Pasau-
linėje dailės parodoje Berlyne, o 1939-
ais – Pasaulinėje parodoje New York. 

Gyvenimo negandų priversta ji
kartu su vyru, skulptoriumi Alek -
sandru Marčiulioniu pasitraukia į
Vokietiją. Po kapituliacijos patenka į
prancūzų zoną, kur abu dirba  Vy -
tauto K. Jonyno įsteigtoje Taiko -
mo sios dailės mokykloje Freiburg
(Éco le des Arts et Metiers). Alek -
sandras studentus mokė skulptūros

paslapčių, Eleonora – keramikos. 
Susidarius galimybei, 1949 m.

jauna šeima  išvyko į Australiją. Gy -
ve nimas čia nebuvo lengvas. Alek -
sandrui duo ną pragyvenimui tenka
užsi dirbti cinkografijos srityje. Kar-
tu Marčiulionis ten nepamiršta ir
savo specialybės — skulptūros, reiš-
kiasi tapybos bei akvarelės darbais,
dalyvauja vietinėse parodose, kuria
dekoracijas Adelaide lietuvių dra-
mos teatro studijos pastatymams.
Eleonora kūrybiniam darbui beveik
neturi laiko – reikia rūpintis šeima,
keramika užsiima epizodiškai. 

1956 m. vasario 16 d. Mar čiu lio -
niai atvyksta į JAV, ap sigyvena lietu-
vių pamėgtoje Čika goje. Čia Eleono -
ra atgimsta kaip kūrėja. Ji įsilieja į
lietuvių bend ruomenės gretas, daug
kuria, dalyvauja parodose. Vasario
16-oji Mar čiulionienei tampa ypatin-
ga diena – jai tai ne tik Lietuvos Ne -
priklau somybės šventė, tai ir jos at -
vykimo į JAV, ir jos ke lių asmeninių
parodų atidarymo diena. 

E. Marčiulionienės įnašas į lietu-
vių meno istoriją – didžiulis. Ji  uži -
ma svarbią vietą ne tik išeivijos, bet
ir visos lietuvių keramikos istorijoje.
Jos kūryba sudėtinga ir įvairi kaip ir
pats gyvenimas. Lipdiniai su žmonių
figūromis, skulptūrėlės ar didesnės
skulptūros interjerams traukia akį.
Jos skulptūroms būdinga keramiška
plastika. Negalima nepaminėti ir tai,
kad ši menininkė  mėgsta spalvas.
Spal vą ji naudoja ne tik nudažymui,
daž nai spalva jos darbuose padeda
pil nai įprasminti temą. 

Dailininkės 1965–1975 m. darbų
kompozicijų temos artimos prieška -
ri nės Lietuvos tapybai, grafikai,
skul ptūrai. Kai kurios Marčiulio nie -
nės temos labai lietuviškos: ,,Eglė
žal čių karalienė”, ,,Trys sesutės ant
kalnelio”, ,,Lietuvaitė”, ,,Gieda gai -
delis” ir kt. Nors ir lietuviškais pava-
dinimais, jos darbai neišdabinti tau-

1996 metai. Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre vyko Vasario 16-osios pa-
roda, kurioje buvo pristatyti Aleksand-
ro ir Eleonoros Marčiulionių darbai.

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

New�York,�NY

2012 m. balandžio 1 d. popietę
New York Carnegie koncertų salėje
įvyko lietuvės pianistės Evelinos Pu -
zaitės koncertas. Evelina atliko M. K.
Čiurlionio, S. Rachmaninov, P. Vasks,
S. Prokofjev, E. Puzaitės, F. Liszt, Z.
Ko daly kūrinius. Po koncerto atlikėją
pasveikino Lietuvos Respublikos ge -
neralinis konsulas New York Valde-
maras Sarapinas. Talentingosios pia-
nistės klausytis susirinko gausus
būrys žiū rovų – ją šiltai sutiko New
York gy ventojai ir svečiai, lietuvių
bendruo menės nariai. 

Evelina Puzaitė – tarptautiniu
mastu pripažinta pianistė, pasižy -
min ti jausmingumu ir charizma. Lie -
tuvoje ji mokėsi M. K. Čiurlionio me -
nų mokykloje, vėliau įstojo studijuoti
į Muzikos akademiją prof. Petro
Geniušo fortepijono klasę. 2001 m.
Evelina lai mėjo Baltijos šalių stipen-
diją moky tis Londone, Guildhall
aukštojoje mu zikos ir dramos mo-

kykloje, kur jos studijoms vadovavo
profesorė Joan Havill.

Puzaitė grojo su Lietuvos nacio -
na liniu, Lietuvos kameriniu, St.
John’s Chamber ir Londono Lambeth
orkestrais. Ji koncertavo Lietuvoje,
Anglijoje, Švedijoje, Kipre, Graikijo -
je, Izraelyje, Serbijoje, Vokietijoje,
Rusijoje. 

Šalia pianistės karjeros, Evelina
yra aistringa rašytoja ir kompozito -
rė. Jos pirmoji knyga „Tempo Pri-
mo’’ – apsakymų ir poetinių įžvalgų
rin kinys – buvo išleista 2008 m. lap-
kritį. Evelina buvo pripažinta Gar-
dino kompozitorių konkurse, kur ji
buvo apdovanota antruoju prizu, jos
kompozicijas fortepijonui buvo iš-
leistos Lietuvoje. 2010 m. Evelina su-
kūrė ir atliko muziką lietuvių reži-
sieriaus Ri man to Gruodžio doku-
mentiniam filmui „Lieknas’’.

LR gen. konsulato New York info

Evelina Puzaitė koncertavo Weill Recital Hall

Žodis ,,feta” reiškia gabalas. Ne -
 nuostabu, nes šis sūris gamina-
mas būtent dideliais gabalais.

Savo išvaizda feta primena šviežią,
suslėgtą varškę, tačiau šio sūrio sko-
nis – gerokai ryš kesnis, sūrokas, tu-
rintis pieno rūgš telės prieskonį. 

Pirmą kartą toks sūris paminė-
tas Homero ,,Odisėjoje”. Ten kiklo-
pas Polimfenas, laikęs vynmaišiuose
pie ną, pastebėjo, kad surūgęs avių
pie  nas po kelių dienų ima tirštėti ir
tam pa sūriu, turinčiu malonų pries-
konį. Homero laikais fetą gamindavo
taip: indą su avių pienu pastatydavo
prieš saulę, kad pienas sušiltų maž-
daug iki 35 laipsnių. Po to, kai pienas
surūgdavo, išrūgas nupildavo, tirš -
čius perpildavo į tankius maišelius ir
pakabindavo kelioms dienoms pavė -
syje nendriniuose krepšiuose. Tada
di delius varškės gabalus supjausty-
da vo į keletą dalių. Priklausomai nuo
to, kokio standumo turi būti ir kaip
ilgai bus laikomas sūris, varškę pa -
barstydavo druska ir palaikydavo
sau soje patalpoje dar parą. Tuomet
sūrius išdėliodavo į medines statinai -
tes, užpildavo išrūgomis ar alyvuo-
gių aliejumi. Taip fetą būdavo galima
lai kyti išties ilgai, o tai buvo labai ak -
tualu tais laikais, kai nebuvo šaldy-
tuvų.

Šių dienų gamybos ypatumai

Manoma, kad laikyti fetą alyvuo -
gių aliejuje buvo sugalvota Graikijos
kalnų regionuose, kur druska buvo
brangesnė negu pakrantėje. Be to,
gur  manai tvirtina, kad pati skaniau-
sia feta – iš avių, kurios ganosi pa kal -
nėse, pieno. Gerų ganyklų tose vie -
tovėse – nedaug, augalija – sezo ninė,
užtat dėl kvapių prieskonių pienas
tampa ypatingos sudėties, o tai lei-
džia pagaminti ypatingą sūrį.

Feta gaminama avių pieną kaiti-
nant tol, kol jis ima krekėti. Tuomet
išrūgos nupilamos, o varškės masė
su krečiama į medžiaginius maiše-
lius ir pakabinama ant kablių. Po
dviejų ar trijų dienų feta gatava.

Sūris išima  mas iš maišelių, pabars-
tomas drus ka ir paliekamas tris mė-
nesius brandintis sausoje vietoje.
Feta laikoma sūriame tirpale stikli-
niuose ar keturkampėse metalinėse
dėžutėse (paprastai dideliais gaba-
lais) arba alyvuogių aliejuje – taip šį
sūrį galima laikyti mėnesių mėne-
sius, o jeigu reikia (jei feta pernelyg
sūri) – pamirkyti piene kelias mi -
nutes. Namuose šis pieno produktas
lai komas tik šaldytuve. Jeigu nėra
tirpalo, pasigaminkite patys: šaltame
vi rin tame vandenyje ištirpinkite 7
proc. druskos.

Paprastai feta būna gana kieta.
Kuo daugiau joje ožkos pieno, tuo sū -
ris kietesnis. Tačiau net ir pačios
minkščiausios fetos nepavyks užtep-
ti ant duonos – tokį užkandį galima
pa sigaminti tik iš nelabai vykusių
sūrio gamintojų klastočių.

Graikijos sūris

Beje, oficialiai paskelbta, kad tik
Graikijoje pagamintą sūrį galima va -
dinti feta. Tokią išvadą padarė Euro -
pos Teisingumo Teismo teisės patarė-
jas. ,,Feta” – ,,tradicinis pavadini-
mas” ir turi būti Europos Sąjungos
ša lyse apsaugotas taip pat, kaip pran -
cūziškas šampanas ar itališkas par -
mesanas. Kai kurios ES šalys sūrių
gamintojos (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija) tokiam spren dimui prieši-

SŪRIO FETA PASLAPTYS
nosi, tačiau galų gale Europos Teis-
mas po papildomų tyri mų įtvirtino
,,fetą” kaip graikiško sū rio pavadi-
nimą.

Tikros graikiškos salotos

Populiariausios salotos su feta –
graikiškos (pačioje Graikijoje vadi-
na mos kaimiškomis). Pagal klasikinį
receptą jos gaminamos iš agurkų,
pomidorų, fetos, raudonųjų svogūnų,
anyžiaus (angl. fennel) ir alyvuogių
bei pagardinamos graikų labai mėgs-
ta mu alyvuogių aliejumi su druska,

juo daisiais pipirais, raudonėliais
(angl. ore gano) ir bazilikais. Beje,
alyvuo gių aliejus – idealus kone visų
salotų su feta pagardas.

Feta puikiai tinka sumušti -
niams, pavyzdžiui, su kumpiu ar šo -
nine. Jeigu šio sūrio, žalumynų ir
daržovių įsuksite į lavašą (kukurūzų
blyną) ar tortilla, išeis originalus
,,vy niotinis” – maistingas ir kur kas
naudingesnis už bet kokį sumuštinį. 

Beje, daugumoje receptų graikiš -
ką fetą galima sėkmingai pakeisti
Balkanų analogu – minkšta brinza
(bryndza).

Verta žinoti

• Fetoje – daug labai maistingų
baltymų. Kai sūris noksta, baltymai
tampa tirpūs, todėl yra lengvai įsisa -

vinami. Šiame sūryje baltymų yra
dau giau negu mėsoje, todėl jį galima
drąsiai siūlyti kaip universalų balty -
mą – puodelis sūrio patenkina paros
baltymų normą.

• Feta gali pagerinti miegą. Tyri -
mai parodė, kad žmonės, valgę šio sū -
rio, miegojo kur kas geriau. Tai le-
mia joje esanti amino rūgštis tripto-
fanas, galinti sumažinti streso povei-
kį ir pa gerinti miegą. Kadangi šiame
sūryje yra B grupės vitaminų, jie
drauge su triptofanu gali pagerinti
kraujospū dį.

• Fetoje daug kalcio: 3,5 oz šio sū -
rio yra tiek kalcio, kiek 6 puode-
liuose pie no, todėl šis produktas yra
nepakeičiamas aktyvaus augimo
periodu, nėštumo metu, kaulų lūžių
atstatymo lai kotarpiu. Feta gali su-
stiprinti plau kus ir nagus. Kadangi
sūryje yra vi ta  mino D, kalcis neblo-
gai pasisavinamas. Klimakso perio-
du šis sūris ne pakeičiamas kaip
osteoporozės profilaktikos priemonė.

• Gana didelis fetos riebumas
(apie 40 proc.) nėra kliūtis ją vartoti
laikantis dietos. Nepaisant to, kad
šia me sūryje yra nemažai riebalų, jį
galima įtraukti į dietinę mitybą. Dėl
fermentacijos fetos brandinimo metu
riebalai, patenkantys į žarnyną,
nevi siškai įsisavinami. Tad laikantis
die tos nedidelis gabalėlis fetos sūrio
nepakenks.

• Feta – natūralus probiotikas.
Tai lemia šio produkto gamybos tech-
nologija (į jį leidžiama specialaus
rau  go bakterijų). Šios ypatybės netu -
ri kitų rūšių kietieji sūriai. Vartojant
fetą pagerėja žarnyno mikroflora, ji
gali susidoroti net su patogeninėmis
bakterijomis (dažna žarnyno veiklos
sutrikimo priežastis).

• Feta puikiai tinka salotoms.
Sūroku skoniu ji papildo prėską žalu -
mynų skonį, puikiai dera su įvairio -
mis žolėmis ir prieskoniais: rozma -
rinu, raudonėliu, mėtomis. Taip pat
tinka su šviežiomis daržovėmis (po -
mi dorais, saldžiosiomis paprikomis,
svogūnais), mėsa, žuvimis ir jūrų gė -
ry bėmis.

Iš kairės: LR generalinio konsulato trečiosios sekretorės Agnė Sakalaus kaitė, Valda
Lukoševičienė, pianistė Evelina Puzaitė, LR generalinis konsulas NY Valdemaras
Sarapinas ir Vytė Sarapinienė.                                                       L. Lukoševičiaus nuotr.
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Perspėjama apie viesulo pavojų

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama atnauji-
no raginimus įvesti naują mokestį
pasiturintiems amerikiečiams. Prieš
balsavimą Senate dėl vadinamojo
,,Buffett mokesčio” B. Obama paragi-
no turtinguosius mokėti ,,tinkamą
dalį”. Mokestis taip pavadintas mili-
jardieriaus ir investuotojų guru War-
ren Buffett garbei. 

Nors pajamų mokestis daug už-
dirbantiems amerikiečiams šiuo me-
tu siekia 35 proc., daugybė turtingų
investuotojų užsidirba iš investicijų,

o tokios pajamos apmokestinamos
vos 15 proc. pajamų mokesčiu. Pagal
Senatui pateiktą pasiūlymą, asme-
nys, kurių pajamos viršija 1 mln.
JAV dol., turėtų mokėti mažiausiai 30
proc. pajamų mokestį.

B. Obama rinkimų kampanijos
atstovai pasinaudojo ,,Buffett mo-
kesčiu”, kad užsipultų respublikonų
kandidatą į prezidento pareigas Mitt
Romney.  Jis sausį paskelbė savo mo-
kesčių deklaraciją už 2011 m. Tada pa-
aiškėjo, kad multimilijonierius temo-
ka 14 proc. pajamų mokesčio. 

Pristatyta Lietuvos-JAV kultūros, 
švietimo ir lyderystės mainų programa

Prezidentė paskelbė Seimo rinkimų datą

V. Putin išvardijo savo politikos kryptis

Vilnius (JAV ambasados Lietu-
voje info) – Balandžio 5 d. JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne E. Derse su-
rengė priėmimą, skirtą Lietuvos-JAV
kultūros, švietimo ir lyderystės mai-
nų programai ExCEL pristatyti. Am-
basadorės rezidencijoje Vilniuje su-
sirinko verslo, valstybinių instituci-
jų, švietimo įstaigų atstovai, 2010 m.
ExCEL programos alumnai. 

Ambasadorė A. Derse savo kalbo-
je pabrėžė ypatingą ilgalaikių drau-
giškų santykių tarp Lietuvos ir JAV
svarbą bei pažymėjo, jog šie santy-
kiai gali būti toliau vystomi ir geri-
nami būtent per jaunimo mainų pro-
gramas. Priėmimo metu 2010 m.
ExCEL programos alumnai Gabrielė

Uršulė Bartosavičiūtė ir Andrius Sa-
kalauskas pasidalino savo įspūdžiais
apie gyvenimą ir mokymąsi Jungti-
nėse Valstijose bei papasakojo, kaip
dalyvavimas ExCEL programoje pa-
keitė jų gyvenimą. Svečiai turėjo pro-
gą pamatyti trumpą ExCEL progra-
mos vaizdo pristatymą ir pasimėgau-
ti pianisto Edvino Minkštimo atlie-
kama Frederic Chopin muzika. 

ExCEL – akademinių mainų pro-
grama, kurios dėka moksleiviai iš
Lietuvos gali vienerius metus pra-
leisti JAV, gyvendami juos priiman-
čioje šeimoje bei besimokydami 10
klasėje JAV mokykloje. Visos išlaidos
yra padengiamos JAV valstybės de-
partamento ir kitų rėmėjų dėka.

Washington, DC (BNS) – Pašli-
jus tarptautinės bendruomenės san-
tykiams su Iranu dėl jo branduolinės
programos, JAV žengia retą žingsnį,
kai į vieną regioną nusiunčiami du
lėktuvnešiai. Prie ,,Enterprise” prisi-
jungia ,,Abraham Lincoln”, ir tai tik
ketvirtas kartas per pastarąjį dešimt-
metį, kai du lėktuvnešiai tuo pat me-
tu veikia tame pačiame regione. 

Bahreine esančio 5-jo laivyno va-
das komandoras Amy Derrick-Frost

sakė, kad lėktuvnešiai parems JAV
karinių pajėgų veiksmus Afganista-
ne ir kovą su piratais prie Somalio
krantų bei Adeno įlankoje. Karo lai-
vai taip pat saugos strateginius Per-
sų įlankos naftos tiekimo takus, ku-
riuos Iranas grasino uždaryti atsaky-
damas į jam taikomas ekonominius
apribojimus. Abiejuose lėktuvne-
šiuose telpa daugiau kaip 150 naikin-
tuvų ir sraigtasparnių.

JAV į Persų įlanką siunčia antrą lėktuvnešį

B. Obama vėl ragina įvesti ,,Buffett mokestį”

Maskva (BNS) – Rusijos premje-
ras Vladimir Putin, kovo 4 d. išrink-
tas į prezidento pareigas, išvardijo
pagrindines savo darbo šiose parei-
gose kryptis. Svarbiausius uždavi-
nius jis išdėstė Valstybės Dūmoje pa-
teikdamas Rusijos Federacijos Vy-
riausybės darbo 2011 m. ataskaitą. 

Pirma savo darbo kryptimi V. Pu-
tin pavadino demografijos problemų
sprendimą. Pasak jo, reikia imtis
priemonių ,,tautai tausoti ir stiprin-
ti”, remti šeimos institutą. Dar vie-
nas V. Putin tikslas – Rusijos teritori-
jos vystymas. Čia daugiausia dėme-
sio bus skiriama Sibirui ir Tolimie-

siems Rytams. Trečias tikslas, pasak
jo, – naujų darbo vietų kūrimas. Be
to, kaip pažymėjo V. Putin, reikia
,,sukurti naują ekonomiką”, kuri įs-
tengs augti įnirtingos konkurencijos
sąlygomis.

Anot V. Putin, Rusija turi stip-
rinti savo padėtį pasaulyje. Premjero
manymu, pirmiausia reikia plėtoti
santykius ,,Eurazijos erdvėje”. V. Pu-
tin pažymėjo, kad jau pirmame jo
kaip prezidento įsake bus nužymėtos
,,kelio gairės” visoms išvardytoms
kryptims. ,,Su jų įgyvendinimu susi-
jęs darbas iš esmės jau prasidėjo”, –
pareiškė jis.

Keičiama užsienyje įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka

Dėl ,,Jukos” – dar viena byla

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse (k.), pianistas E. Minkštimas ir JAV lietu-
vė Kristina Petrauskaitė, studijuojanti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

Prezidentė nedalyvaus susitikime Varšuvoje
Maskva (BNS) – Kadenciją bai-

giančiam Rusijos prezidentui Dmit-
rij Medvedev pareiškus, kad jis ne-
suteiks malonės kalinamam Michail
Chodorkovski, Rusijos generalinė
prokuratūra pranešė iškėlusi dar
vieną bylą dėl ,,Jukos” veiklos. Anot
prokuratūros, pateikti kaltinimai
vengimu sumokėti daugiau kaip 9
mlrd. rublių mokesčių 1998–2001 m.

Pasak Generalinės prokuratū-
ros, kaltinamasis Aleksej Spiričev
kartu su jau nuteistais ,,Jukos” bend-
rasavininkiais M. Chodorkovski ir
Platon Lebedev klastojo dokumentus
apie tariamas arba ,,Jukos” susivie-
nijimui pavaldžias bendroves.

Rusijos žiniasklaidos duomeni-
mis, A. Spiričev yra pabėgęs iš Rusi-
jos ir slapstosi Didžiojoje Britanijoje,
tad bus teisiamas jam nedalyvaujant.
Tuo tarpu M. Chodorkovski advoka-
tas pranešė, kad naujų kaltinimų bu-
vusiam ,,Jukos” vadovui nepateikta. 

Po pastarųjų Rusijos Dūmos ir
prezidento rinkimų opozicija ėmė
spausti prezidentą D. Medvedev su-
tekti malonę daugiau kaip 30-čiai as-
menų, kurie laikomi politiniais kali-
niais. D. Medvedev atmetė konstitu-
cinės teisės specialistų išvadas ir pa-
reiškė negalįs suteikti malonės
tiems, kas jos neprašė.

Washington, DC (BNS) – JAV
viesulų stebėjimo centras balandžio
11 d. po 8,9 balo žemės drebėjimo prie
Sumatros krantų paskelbė galimą
viesulo pavojų visame Indijos vande-
nyne, tačiau nurodė, jog dar nėra už-
tikrintas, kad viesulas tikrai susida-
rys. 

,,Tokio dydžio žemės drebėjimai
gali sukelti plačiai nusidriekiantį
niokojantį viesulą, kuris gali paveik-
ti pakrantes visame Indijos vande-
nyno baseine”, – nurodė JAV Ramio-
jo vandenyno viesulų perspėjimo
centras.

Sumatros Banda Ačės miestas

buvo netoli milžiniško 2004 m. žemės
drebėjimo, kuris Indijos vandenyne
sukėlė viesulą, epicentro. Tada viesu-
las šio vandenyno pakrantėse parei-
kalavo 170,000 žmonių gyvybių. Pra-
nešama, kad balandžio 11 d. drebėji-
mas buvo juntamas Singapūre, Tai-
lande, Malaizijoje ir Indijoje. Malai-
zijos vakarų pakrantėje dangorai-
žiai siūbavo mažiausiai minutę.

JAV geologijos tarnyba pranešė,
kad drebėjimo hipocentras buvo 33
km gylyje po vandenyno dugnu, o
epicentras – maždaug 495 km nuo In-
donezijos Ačės provincijos sostinės
Banda Ačės.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė nusprendė
nedalyvauti Lenkijos prezidento Bro-
nislaw Komorowski kitą savaitę Var-
šuvoje rengiamame susitikime su
Baltijos valstybių vadovais, kurio
metu žadama aptarti pasirengimą
NATO viršūnių susitikimui Čikagoje.

Prezidentūra sprendimą nevykti
į susitikimą aiškina tuo, kad NATO

viršūnių susitikimo Čikagoje klausi-
mus prezidentė su Lenkijos vadovu
jau aptarė. Neoficialiomis žiniasklai-
dos žiniomis, prezidentės sprendi-
mas gali būti susijęs su paaštrėjusiu
Varšuvos tonu lenkų tautinės mažu-
mos klausimu. Politologai tokį D.
Grybauskaitės žingsnį vertina kaip
darantį žalą regioniniam bendradar-
biavimui.

Vilnius (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo
paskelbė eilinių Seimo rinkimų datą.
Šiemet rinkimai įvyks spalio 14 d. Ša-
lies vadovė ragina Lietuvos žmones
aktyviai ir atsakingai dalyvauti rin-
kimuose ir patiems išsirinkti pasiti-
kėjimo vertus parlamentarus, kurie
spręs jų kraštui ir valstybei svar-

biausius klausimus. Prezidentės tei-
gimu, būtina daugiau dėmesio skirti
tam, kad rinkimų teise pasinaudotų
kuo daugiau šalies piliečių.

Pagal įstatymą, eiliniai Seimo
rinkimai prezidentės dekretu skel-
biami likus 6 mėn. iki Seimo narių
įgaliojimų pabaigos. Nuo Seimo rin-
kimų datos paskelbimo prasideda
Seimo rinkimų politinė kampanija.

Vilnius (ELTA) – Nuo šių metų
vidurinį išsilavinimą įgijusieji už-
sienyje dėl valstybės finansavimo
studijoms varžysis kartu su mokyk-
las baigusiais Lietuvoje. Siekiant pa-
skatinti užsienyje gimusius ar su tė-
vais išvykusius lietuvaičius išlaikyti
ryšius su Lietuva, jiems bus prideda-
ma papildomų balų pretenduojant į
studijų krepšelius universitetuose ir
kolegijose. 

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems
ne Lietuvoje nuo šiol nebebus atskirų
valstybės finansuojamų studijų vietų
kvotų. Kelerius pastaruosius metus
jiems būdavo numatyta 50 studijų
krepšelių universitetuose ir tiek pat
kolegijose. Kvotų atsisakyti leidžia

sukurta užsienio ir lietuviškų mo-
kyklos baigimo rezultatų palyginimo
sistema.

Siekiant paskatinti lietuvių kil-
mės užsieniečius stoti į Lietuvos
aukštąsias mokyklas, skaičiuojant
konkursinį stojamąjį balą jie iš viso
galės gauti 4 papildomus balus: 2 ba-
lai bus pridedami visiems išeiviams
ir lietuvių kilmės užsieniečiams, dar
2 papildomi balai – užsienyje vei-
kiančių lietuviškų mokyklų abitu-
rientams. Lietuvių kilmės užsienie-
čiai ir užsienyje mokyklas baigę lie-
tuviai studijoms Lietuvoje taip pat
gali gauti finansinę paramą – specia-
lias skatinamąsias stipendijas ir so-
cialines išmokas. 
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JAV federalinio atsargų banko
vadovas Ben Bernanke teigia, kad ša-
lies ekonomika dar visiškai neatsiga-
vo po pasaulinės finansų krizės po-
veikio. B. Bernanke mano, kad finan-
sų rinkų stabilumui užtikrinti reika-
linga priežiūra, ir įspėja dėl naujų
grėsmių. Praėjusį mėnesį JAV fede-
ralinis atsargų bankas streso testais
patikrino 19 didžiausių šalies bankų.
Nors keturi bankai, įskaitant ,,Citi-
group”, testų neišlaikė, JAV federali-
nis atsargų bankas patikino, kad vi-
sų patikrintųjų bankų būklė yra žy-
miai stipresnė nei po 2008 m. finansų
krizės. 

***
Washington kreipėsi į Japoniją

su prašymu skirti 100 mln. dol. JAV
karinės bazės, esančios Okinavos
prefektūroje, remontui. JAV tvirtina,
kad pakilimo-nusileidimo takų ir ba-
zės patalpų remonto darbams, kurie
gali trukti 8 metus, prireiks apie 245
mln. dol. Washington pareiškė galin-
tis skirti remontui 135 mln. dol. ir
prašo Japonijos padengti likusią iš-
laidų dalį. JAV kariškių įsikūrimas
Okinavoje kelia daugelio salos gyven-
tojų nepasitenkinimą, dėl to Tokijo ir
Washington santykiuose jaučiama
įtampa.

***
Iranas apribojo naftos tiekimą

Graikijai ir Ispanijai. Iš visos į Ispa-
niją importuojamos naftos praėju-
siais metais Irano naftos importuota
apie 12 proc., į Graikiją Irano naftos
tiekiama apie 100,000 barelių per pa-
rą. Pranešama, kad Iranas artimiau-
siu metu gali sustabdyti naftos tieki-
mą į Vokietiją ir Italiją. 2012 m. sausį,
įtardamos, kad Teheranas mėgina
sukurti branduolinį ginklą, JAV ir
ES įvedė apribojimus Iranui, o šis, at-
sakydamas į tai, šių metų vasarį su-
stabdė naftos tiekimą Prancūzijai ir
Didžiajai Britanijai. Be to, Iranas ak-
tyviai ieško naujų savo naftos pirkėjų
arba tariasi su likusiais vartotojais
dėl tiekimo didinimo. 

***
Karaliaučiaus srities automobi-

lių gamintoja ,,Avtotor” ir Kanados
bendrovė ,,Magna” planuoja pastaty-
ti Karaliaučiaus srityje 21 automobi-
lių gamybos įmonę. Planuojama, kad
Karaliaučiaus įmonės pagamins po
350,000 naujų automobilių per metus.
Investicijos į pramoninę projekto
dalį sieks 2,5 mlrd. eurų. Kartu su
pramoniniais statiniais Karaliau-
čiaus srityje bus pastatytas miestas
50,000 gyventojų – šiai projekto daliai
bus skirta 500 mln. eurų. 

***
Rusijos dujų susivienijimas

,,Gazprom” atsisakė planų didinti
pardavimus Europoje 2012 m., dau-
giausia dėl didesnės nei tikėtasi kon-
kurencijos suskystintų gamtinių du-
jų srityje ir mažesnių vietos rinkos
kainų. Tačiau valstybinė bendrovė
patikino įgyvendinsianti numatytus
pelno rodiklius dėl aukštesnių kainų
vartotojams. ,,Gazprom” anksčiau
spėjo, kad, padidinus kainą nuo šiuo
metu galiojančios 384 iki 415 JAV dol.
už tūkstantį kubinių metrų, ekspor-

tas į Europą išaugs 2,6 proc., iki 154
mlrd. kubinių metrų. 

***
Bankrutavusios Švedijos auto-

mobilių gamintojos ,,Saab” turto pa-
tikėtiniai teigia, kad bendrovės ak-
tyvų vertė padengia mažiau nei treč-
dalį jos skolų. Paskelbtame ,,Saab”
turto apraše nurodoma, kad bend-
rovės skolos siekia 1,9 mlrd. JAV dol.,
o aktyvai verti tik apie 532 mln. JAV
dol. Tarp skolų yra ankstesnės
,,Saab” savininkės ,,General Motors
Corp.” ieškiniai ir įsiskolinimai, ku-
riuos bendrovė turi padengti ,,Saab”
darbuotojams.

***

Socialinis tinklalapis ,,Face-
book” pranešė, kad už 1 mlrd. JAV
dol. įsigis bendrovę, kuriančią popu-
liarią nuotraukų dalijimosi progra-
mą ,,Instagram”. ,,Instagram” buvo
pristatyta tik 2010 m. spalį ir iš pra-
džių skirta tik išmaniesiems telefo-
nams ,,iPhone”. Praėjusią savaitę ji
buvo pasiūlyta ir ,,Android” įrengi-
nių naudotojams. Programėlė labai
išpopuliarėjo. Bendrovė teigia, kad
turi daugiau nei 30 mln. vartotojų,
kurie kasdien įkelia daugiau nei 5
mln. naujų nuotraukų.

***
Ispanijos Vyriausybė ketina lai-

kytis užsibrėžtų pertvarkų, tarp ku-
rių – ir planuojami apkarpymai svei-
katos apsaugos srityje. Ispanijos Vy-
riausybė paskelbė, kad sumažinusi
švietimo ir sveikatos apsaugos sri-
tims skiriamas lėšas bei patobulinusi
jų teikiamų paslaugų veiksmingumą
ketina sutaupyti daugiau nei 10 mlrd.
eurų. Ispanijos Vyriausybė šiemet
ketina padidinti palyginti mažą pri-
dėtinės vertės mokestį.

***

22 metų senumo ,,Volkswagen
Golf”, kuris 1990–1995 m. priklausė da-
bartinei Vokietijos kanclerei Angela
Merkel, parduodamas internetiniame
aukcione už pradinę 10,000 eurų kainą.
Pardavėjas savo tapatybės neatsklei-
džia, o siūlymus priima elektroniniu
paštu. Dabartinis savininkas automo-
bilį su pažeistu kėbulu pirko prieš me-
tus. Peržiūrėjęs dokumentų įrašus, jis
automobilį visiškai suremontavo, per-
dažė ir išpuoselėjo. 

Europos Komisijos (EK) ekono-
mikos ir pinigų reikalų komisaras
Olli Rehn Latviją, Lietuvą ir Lenkiją
įvardijo „galimomis kandidatėmis”
prisijungti prie euro zonos. O. Rehn
pabrėžė, kad tolesnė euro zonos plėt-
ra turi vykti labai atsakingai, o priė-
mus tokį sprendimą, jo veiksmingu-
mas turi būti labai aukštas. Komisa-
ras pridūrė, kad ES finansų krizės
sprendimą apsunkina klaidos, kurios
buvo padarytos euro zonos kūrimo
pradžioje. 

***
Danijos inžinerinių konsultacijų

ir projektavimo bendrovė „COWI
A/S” Vilniuje steigia IT operacijų ir
paslaugų centrą, siekdama sutelkti
penkiuose pasaulio žemynuose vyk-
domą veiklą. Per ateinančius dvejus
metus danų kapitalo bendrovė pla-
nuoja investuoti 5,3 mln. litų ir įdar-
binti 20 darbuotojų. Bendrovė pažy-
mi, kad nepaisant sudėtingų 2011 m.
metų, ji investuoja į ateitį ir tikisi ge-
resnių veiklos rezultatų sulaukti jau
šiemet. Pastarieji metai parodė, kad
ekonominio atvėsimo metu užsienio
bendrovės noriai ateina į Lietuvą čia
perkeldamos savo IT, apskaitos ir
klientų aptarnavimo padalinius.

***
Šalies biofarmacijos stambiau-

sia bendrovė  „Sicor Biotech”/TEVA
netrukus pradės naujos multifunk-
cinės vaistinių preparatų gamyklos
statybas Vilniuje. Planuojama, kad
gamykla bus užbaigta iki 2013 m. pa-
baigos. Šiam projektui įgyvendinti
pritraukta beveik 78 mln. litų užsie-
nio investicijų. Gamyklai pradėjus
veikti „Sicor Biotech”/TEVA pajėgu-
mai išaugs 1,5–2 kartus, o gaminamų
biofarmacinių preparatų eksporto
apimtys viršys 95 proc. visos produk-
cijos.  Tikimasi, jog gamybos plėtra
leis pasiekti ir įsitvirtinti tokiose di-
delėse rinkose kaip JAV, Japonija,
Kanada, kur netrukus bus pradėta
prekiauti ir Lietuvoje sukurtais bei
pagamintais bendrovės biotechnolo-
giniais preparatais. Bendrovės gami-
nami vaistai jau įregistruoti Europos
Sąjungoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Iz-
raelyje bei Brazilijoje. 

***
Lietuvai kryptingai siekiant tap-

ti Šiaurės Europos paslaugų centru,
Kaune neseniai duris atvėręs danų
bendrovės „Nielsen & Nielsen Hol-
ding A/S” finansinių paslaugų cent-
ras planuoja įdarbinti apie 40 aukš-
tos kvalifikacijos finansų bei apskai-
tos specialistų.  Tai vienas pirmųjų
atvejų, kuomet užsienio įmonių gru-
pė, kuriai priklauso tiek gamybos,
tiek pardavimų įmonės, Lietuvoje įs-
teigė nuosavą paslaugų centrą. Jo
darbuotojai teiks apskaitos paslau-
gas „Nielsen & Nielsen Holding A/S”
priklausančioms įmonėms, kurios
turi gamyklas Danijoje, JAV, Kinijoje,
Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje. 

***
Š. m. rugsėjo 12–14 d. Vilniuje

vyks pirmoji Lietuvoje ir didžiausia
Baltijos šalyse tarptautinė gyvybės
mokslų konferencija „Life Sciences
Baltics 2012”. Konferencijoje planuo-

jama sulaukti 400 dalyvių iš viso pa-
saulio, joje žymūs mokslo ir verslo at-
stovai ieškos bendradarbiavimo gali-
mybių, dalinsis idėjomis, artimiau
susipažins su Baltijos šalių pagrindi-
niais pasiekimais bei galimybėmis
gyvybės mokslų srityje. Konferenci-
jos metu vyks ekskursijos į Lietuvos
įmones bei tyrimo centrus, o Vil-
niaus universitetas organizuos tarp-
tautinę gyvybės mokslų studentų
konferenciją „The Coins”. Daugiau
informacijos apie renginį www.lsb
2012.com

***

Vilniaus miesto savivaldybė pra-
nešė atlikusi ekspertizę, kuri nusta-
tė, kad Rotušės aikštėje ir Didžiojoje
gatvėje bei jos prieigose atliekant re-
konstrukciją, vietoje savivaldybės
projekte numatyto raudono granito
buvo panaudotas smiltainis. Remda-
masi garantine sutartimi savivaldy-
bė pareikalavo, kad UAB „Gatvių sta-
tyba” atlygintų miestui padarytą ža-
lą, kuri vertinama 2,5 milijono litų.

***
Neseniai paskelbta tarptautinės

migracijos ir piniginių perlaidų į
Lietuvą iš užsienio suvestinė. Emi-
grantų piniginių perlaidų srautas su-
stiprėjo Lietuvai 2004 m. įstojus į Eu-
ropos Sąjungą ir atsivėrus galimybei
legaliai įsidarbinti senosiose jos
narėse. Antai 2003 m. perlaidų forma
mūsų šalį pasiekė 349 mln. Lt, 2004 m.
– 900 mln. Lt, 2007 m. – 3,591 mln. Lt,
2009 m. – 2879 mln. Lt, 2010 m. – 4,115
mln. Lt, 2011 m. – 4,842 mln. Lt.

***
Kauno miesto savivaldybė pa-

tenkino Lietuvos krepšinio federaci-
jos (LKF) prašymą suteikti trans-
porto lengvatų vasarą Kaune vyk-
siančio Pasaulio jaunių (vaikinų iki
17 metų) krepšinio čempionato metu
turnyro dalyviams. Jie galės nemo-
kamai naudotis viešuoju miesto
transportu. Nuo birželio 26 iki liepos
9 d. komandų delegacijų nariai, čem-
pionato savanoriai, apie sporto žaidy-
nes rašantys žurnalistai galės nemo-
kamai važinėti miesto autobusais ir
troleibusais. 

***
Kauno miesto savivaldybės nus-

tatė įkainius, kuriuos turės sumokėti
kauniečiai, norėdami amžinam poil-
siui kapinių kolumbariume pastatyti
urną su mirusio artimojo pelenais.
Mokestis už urnos su mirusiojo pele-
nais patalpinimą Seniavos ir Pirmų-
jų Romainių kapinių kolumbariu-
muose turėtų siekti iki 1,500 litų, Pet-
rašiūnų kapinėse – iki 1,800 litų. Pir-
mas kolumbariumas Petrašiūnų ka-
pinėse turi būti pastatytas iki šių me-
tų Vėlinių. 
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Šių metų kovo 25–31 dienomis
JAV sostinėje Washington, DC
vyko 53-iasis Philip C. Jessup

tarptautinio teismo inscenizavimo
konkursas, sutrumpintai – Jessup
konkursas (Philip C. Jessup Interna-
tional Law Moot Court Competition),
kuriame pirmą kartą dalyvavo dvi
lietuvės – pirmų metų teisės dok-
torantės iš Vilniaus universiteto
(VU) Aistė Dumbrytė ir Jevgenija
Vienažindytė. 

Jessup konkursas yra vienas
žinomiausių pasaulinių tarptautinės
teisės renginių, į kurį dalyviai suva-
žiuoja iš daugiau kaip 80 šalių atsto-
vauti per 500 teisės aukštųjų mokyk-
lų. Konkurso metu prieš pagrindinį
Jungtinių Tautų teisminį organą –
Tarptautinį teisingumo teismą – yra
sprendžiama tarptautinės teisės spe-
cialistų parengta byla tarp išgalvotų
šalių. 

Kiekvienas metais tūkstančiai
teisės studentų iš viso pasaulio išti-
sus metus gilinasi į tarptautinės
teisės žinovų parengtą bylą tarp dvie-
jų valstybių. Parinkta byla  skatina
konkurso dalyvius spręsti opias ir
aktualias tarptautinės teisės, tarp-
tautinės humanitarinės teisės ir
tarptautinių žmogaus teisių proble-
mas.

Dauguma į DC vykstantį baigia-
mąjį Jessup konkurso etapą ,,White
& Case International Rounds” at-
vyksta po atrankos savo šalies nacio-
naliniuose ar regioniniuose konkur-
suose. Ne išimtis – ir Aistė su Jev-
genija, kurios, susirungusios su My-
kolo Romerio universiteto ir Vytauto
Didžiojo universiteto teisininkais,
pirmą kartą iškovojo savo universite-
tui garbę dalyvauti šiame garsiame
tarptautinės teisės renginyje. Anks-
tesniais metais Jessup konkurse yra
dalyvavusi Romerio universiteto ko-
manda.

Įtikinamai apginti valstybės
laikyseną tarptautiniame konkurse –
nemenkas iššūkis net ir patyrusiam
teisininkui. Šių metų dalyviai spren-
dė sudėtingus tarptautinės teisės
klausimus apimančią sąlygą ir sten-
gėsi teisėjų kolegijai įrodyti, jog iš-

mano vyriausybės teisėtumo, jėgos
panaudojimo, valstybių imuniteto,
kultūros vertybių apsaugos bei kitus
klausimus. 

Pirmame rate VU studentės susi-
tiko su Pietų Korėjos Soongsil uni-
versiteto, Dominikos Respublikos
Universidad Iberoamericana, Bal-
tarusijos International University
MITOS ir Amerikos Columbia Uni-
versity Law School komandomis.
Laimėjusios tris pergales iš keturių,
Aistė ir Jevgenija turėjo nusileisti
garsios JAV teisės mokyklos Colum-
bia University atstovams. Deja, to

neužteko ir lietuvaičių dalyvavimas
šių metų Philip C. Jessup tarptauti-
nio teismo inscenizavimo konkurse
pasibaigė pirmame rate. Beje, iki šiol
nė viena lietuvių komanda toliau
pirmo rato šiame konkurse nėra nu-
ėjusi. Ir nors pralaimėjimas nėra
pats maloniausias jausmas, Aistė ir
Jevgenija džiaugiasi, jog pralaimėjo
prieš tikrai stiprią komandą – ko-
mandą, kuri pateko į baigiamąjį ratą
ir, nusileidusi Rusijos Maskvos uni-
versiteto teisinininkų komandai,
užėmė antrą vietą. 

Dalyvauti Jessup konkurse buvo
sena Jevgenijos ir Aistės svajonė.
,,Apie konkursą žinojome jau seniai,
– pasakojo telefonu pakalbinta Dum-
brytė, – nes jis tarptautinės viešosios
teisės srityje yra žinomiausias ir gar-
siausias. Dar studijuodamos tarp-
tautinės teisės magistro programoje
norėjome kada nors jame dalyvauti.”

Rengimasis konkursui pareika-
lavo daug laiko ir pastangų. VU dok-
torantės jam pradėjo ruoštis dar pra-
ėjusių metų rugsėjo mėnesį. Aistė
prisimena, jog joms teko perskaityti
ne vieną tarptautinės viešosios tei-
sės vadovėlį, daugybę Jungtinių
Tautų organų rezoliucijų, susipažin-
ti su tarptautinių teismų sprendi-
mais, nagrinėti valstybių nuomonę
įvairiais klausimais. 

Merginos konkursui ruošėsi pa-
čios, neturėjo jokio vadovo ir jokios
nuolatinės pagalbos. Todėl pačios
turėjo aiškintis, kur ieškoti informa-
cijos, kaip gautą temą nagrinėti.
Konkurse buvo du etapai: iš pradžių
reikėjo visus argumentus (už vieną
ir kitą poziciją) pristatyti raštu – taip
tikrinami dalyvių rašytinių pozicijų

rengimo įgūdžiai. Kitas etapas vyks-
ta žodžiu. ,,Vargo buvo daug, – sako
Aistė, – nes informacijos kiekis –
didžiulis. Reikėjo labai daug skaityti,
susipažinti su teismų praktika,
atskirų valstybių pavyzdžiais, su tuo,
kas kiekvieną dieną vyksta tarp-
tautinėje erdvėje, tai įvertinti ir pri-
taikyti savo atvejui. Šalia to, visa tai
turėjome veiksmingai išdėstyti tei-
sėjui per 20 minučių.” Tačiau, paste-
bi lietuvės, iškovota galimybė atsto-
vauti Lietuvai šiame garsiame kon-
kurse tikrai buvo verta viso to vargo. 

Dviejų žmonių komanda Jessup

konkurse yra gana retas dalykas, pa-
prastai nagrinėjamą bylą pasidalija
dvi vienos komandos grupės: viena
gina vieną poziciją, kita – kitą. Jes-
sup konkurse dalyvavusios lietuvės
prisimena, jog daug kas iš kitų ko-
mandų klausė, ar jos čia dalyvauja
tik dviese. ,,Suprantama, – sako Ais-
tė, – to darbo dviems buvo daugiau,
bet manome, kad tame yra ir teigia-
mų dalykų, nes labai gerai įsigilini į
visus klausimus, labai gerai matai ir
vieną, ir kitą pusę. Taip sustiprėja
tavo argumentavimas.” 

Įvykusį konkursą Jevgenija ir
Aistė vertina kaip labai didelį iššūkį
sau: juk kiekvienam norisi pamatyti,
kokius kalnus gali nuversti! Mergi-
nos pasakojo, jog iš pradžių gavus
bylą viskas atrodė labai sudėtinga,
vos neįmanoma, bet per pusę metų
pamatė, jog tą milžinišką užduotį ga-
lima įveikti. VU studentės vertina ir
joms suteiktą galimybę palyginti
save su žmonėmis iš viso pasaulio,
pasižiūrėti, kaip reaguoji į stresą,

kaip gali išsisukti iš atvejų, kurių
nelaukei. Aistės nuomone, ,,visi šie
įgūdžiai pasirinktoje teisės profesijo-
je vėliau bus labai reikalingi”. Ne
mažiau svarbūs yra ir pasaulio, ki-
tokių požiūrių pamatymas, susipa-
žinimas su teise besidominčiais žmo-
nėmis iš viso pasualio – šie įgūdžiai
eina šalia ir jie taip pat yra labai
svarbūs. 

Jaunosios teisininkės, pateku-
sios ir dalyvaudamos viename iš
žinomiausių pasaulinių tarptautinės
teisės renginių, parodė, jog jauna
karta įdeda labai daug pastangų

ruošdamasi savo profesijai. Papra-
šytos pakomentuoti jau kuris laikas
žiniasklaidoje netylančius balsus
apie žemyn besiritančią Lietuvos
teisėsaugą, VU studentės neslėpė, jog
tos problemos išties egzistuoja. Ta-
čiau ir priminė, jog, kaip ir visur,
taip ir čia, reikėtų pamatyti ir kitą
pusę – ,,kad yra gana daug jaunų,
perspektyvių žmonių, kurie deda
pastangas ir kurie siekia Lietuvos
teisės sistemą padaryti geresnę”.
Doktorančių nuomone, Lietuvoje ne-
retai pritrūksta ir išsamesnės infor-
macijos, kuri leistų visuomenei neša-
liškai įvertinti teisės padėtį Lietu-
voje. 

Nenustebkime, jei kitų metų
Philip C. Jessup tarptautinio teisin-
gumo teismo inscenizavimo konkur-
se ir vėl dalyvaus VU jaunieji tei-
sininkai: išvykdamos namo Jevge-
nija ir Aistė sakė, jog galvoja kitiems
metams ne tik rengti savo komandą,
bet ir dirbti su ja, kad ji laimėtų.

Viename garsiausių pasaulinių tarptautinės teisės
renginių – dvi teisininkės iš Lietuvos

DALIA CIDZIKAITĖ

VU teisės doktorantės Aistė Dumbrytė (pirma iš kairės) ir Jevgenija Vienažindytė (ketvirta iš kairės) po susitikimo su Columbia
University komanda.                                                                                                                                     Iš Aistės Dumbrytės asmeninio archyvo.

Jau 53-iąjį kartą geriausios jaunų teisi-
ninkų komandos varžėsi dėl ,,Jessup” tau-
rės. Šiais metais ją laimėjo Rusijos Mask-
vos universiteto komanda.

ĮVAIRūS SkELBImAI

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

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

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

* 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.

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN�and�men�with�artistic
touch�can�apply.�Reliable,�must
speak�English,�have�car.�Will�train,
full�time,�Palatine.�847-202-0642
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Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

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

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org
SkELBImŲ SkYRIAUS 

TEL. 773-585-9500

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 19

Maždaug 15 minučių kalbėjomės
apie įvykius Ukrainoje. G. W.  Bushas
dėkojo mums už sėkmingą tarpinin -
kavimą Kijeve.

Net sunku patikėti, kaip plačiai
pasklido žinia apie šią mūsų misiją.
Po atostogų Kenijoje grįžęs mano pa -
tarėjas Darius Gudelis papasakojo,
kad vienoje atkampioje vietovėje su -
 gedus džipui lūkuriavo pagalbos kaž -
kokiame nutriušusiame vietos bare,
kurio savininkas – seniai Afrikoje
gy venantis baltasis. Išgirdęs, kad jo
sve čiai iš Lietuvos, jis pasakė: „A,
girdėjau, jūsų prezidentas neseniai
padėjo Ukrainai.” Iš nustebimo mū-
siškiai vos nenukrito nuo kėdžių.

Kone iki paskutinės akimirkos
nebuvo aišku, ar galėsiu išskristi
atos togų. Esu pakviestas į Ukrainos
prezidento Viktoro Juščenkos inau-
guracijos iškilmes, kurios turėjo
įvyk ti sausio 18 dieną. Tačiau rinki -
mus pralaimėjęs Viktoras Janukovy -
čius apskundė jų rezultatus Aukš -
čiausiajam Teismui. Neaišku, kada
įvyks inauguracija. Nutariau ne-
laukti, antraip mano atostogos gali
ne tik sutrumpėti, bet ir ši viso žlug-
ti. Pas kam binau Seimo pirmininkui
Artū rui Paulauskui ir įgaliojau jį
pava duoti mane atstovaujant Lietu-
vai Kije ve per inauguracijos iškil-
mes.

2005 metų sausio 20 diena,
Ikstapa. Ilsiuosi, net dienoraštį ne
kiekvieną dieną rašau. Tačiau ryšį
su Lietuva palaikau nuolat – kasdien
du kartus kalbuosi telefonu. Rytais
Rita Grumadaitė ir Edmindas Bagdo-
nas informuoja apie Prezidentūros
darbus, suderiname pranešimus ži-
nia sklaidai. Po pietų faksu man iš
Vil niaus atsiunčiamos spaudos ap-
žvalgos.

Viena svarbiausių žiniasklaidos
temų – ar gegužės 9 dieną vyksiu į
Maskvą minėti Sovietų Sąjungos per-
galės prieš nacistinę Vokietiją. Su-
lau kiau kokio milijono patarimų, ką
man daryti. Gal ir gerai, kad dabar
esu toli nuo Lietuvos, – galiu išvengti
tiesioginio spaudimo. Jau esu viską
apgalvojęs ir iš esmės apsisprendęs.
Dar pasitarsiu su Juliumi Šmulkš-
čiu – jis gali pažvelgti į problemą lyg
iš šalies – ir tada galutinai nuspręsiu.

Įdomių žinių atėjo iš Estijos. Pre -
zidentas Arnoldas Rüütelis lankėsi
Maskvoje ir ten Vladimiras Putinas
net tris kartus jo teiravosi, ar atvyks
į gegužės 9-osios iškilmes. Jis išsisu -
ko nuo tiesaus atsakymo, o Kijeve
per Viktoro Juščenkos inauguraciją
Ar tū rui Paulauskui pasakė, kad
lauks, kol aš grįšiu iš atostogų, ir ta-
da, pasi kalbėjęs su manimi, paskelbs
savo sprendimą.

Beje, Vaira Vykė-Freiberga su A.
Paulausku Kijeve bendravo pabrėžti-
nai šaltai ir net atšiauriai, nerodė jo -
kio noro bent trumpai pasikalbėti.
Atro do, pati supranta, kad nekaip
mūsų su  A. Rüüteliu atžvilgiu pa-
sielgė, o dabar dar širsta.

Nudžiugino Seimas – slaptu bal-
savimu patvirtino Rasą Budbergytę
valstybės kontroliere, nors būta įvai -
rių kalbų. Prezidentūrą pasiekė viso -
kių gandų, kad jos kandidatūra gali
būti atmesta, nes socialdemokratai ir
Darbo partija jai nepritaria. Laikau

tai svarbiu savo laimėjimu.
2005 metų sausio 26 diena,

Ikstapa. Lietuvoje nerimsta diskusi-
jos, ar man verta vykti į gegužės 9-
osios iškilmes. Įsitikinau, kad teisin-
gai pasielgiau iki šiol nepaskelbęs,
kaip elgsiuosi. Tai leido visuomenei
išsakyti įvairias nuomones, pasigin -
čyti. Dabar bus ir man lengviau iš -
dės tyti savo argumentus, kodėl esu
įsitikinęs, kad Lietuvos prezidentas
negali dalyvauti tokiame Maskvos
renginyje.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Prisipažinsiu, kad širdimi iš kar -
to, kai tik gavau kvietimą, jutau ne -
galįs vykti į Maskvą švęsti stalininės
Rusijos pergalės prieš hitlerinę Vo kie -
tiją. Tačiau supratau, kad negaliu va -
dovautis tik savo asmeniniais jaus-
mais. Reikėjo gerai apsvarstyti, ko kia
bus tarptautinė reakcija, kaip ma no
atsisakymas dalyvauti Mask vos ren-
gi nyje atsilieps santykiams su Rusija,
kokių Lietuvos visuomenės ver tinimų
sulauks vienoks ar kitoks apsispren-
dimas. Kita vertus, jaučiau, kad oku-
pan tų represijas išgyvenę žmonės ne-
galėtų suprasti ir atleisti, jei, ne kreip-
damas dėmesio į jų patirtas kan čias,
vykčiau pagerbti, mūsų akimis žvel-
giant, okupacinės Sovietų Sąjun gos
kariuomenės ir daly vau čiau jos teisių
perėmėjos Rusijos kariniame parade.
Vis dėlto skelbti savo sprendimo
neskubėjau, kad pati visuomenė tu-
rėtų daugiau laiko pa diskutuoti ir ap-
tarti visus argumentus „už” ir „prieš”.

Dabar, praėjus jau keleriems me -
tams, man dar aiškiau, kad širdies iš
karto padiktuotas sprendimas buvo
visiškai teisingas, o vykdamas į Mask -
vą, būčiau padaręs didelę klai dą.
Kaip paaiškėjo, tarptautinė bendruo-
menė puikiai suprato, kodėl mes taip
nusprendėme. Deja, dėl Latvijos prezi-
dentės Vairos Vykės-Freiber gos pozici-
jos nepavyko suderinti bendros Bal-
tijos šalių pozicijos. Gal ji, tai jaus-
dama, po kelerių metų, jau baigusi
kadenciją, mėgino teisintis, kal tę vers-
dama man ir Estijos prezidentui Ar-
noldui  Rüüteliui. Bet aišku, kad bū-
tent jos vienašališkas sprendimas
keliauti į sovietų pergalės mi nė jimą
suardė mūsų vienybę, o ir Lat vijai jo-
kios naudos tai nedavė.

Beje, į iškilmes Maskvoje nuvy kęs
Lenkijos prezidentas Aleksan deris
Kwaśniewskis vėliau man sakė, kad
ap gailestauja nesekęs mano pa vyz -
džiu.

2005 metų sausio 26 diena.
Tęsiasi ginčai dėl KGB rezervistų,
kaista atmosfera Seime. Man sunku
iš Meksikos susidaryti aiškų vaizdą,
kas vyksta, bet abejoju, ar šis triukš-
mas padės visuomenei geriau suvok-
ti skaudžius praeities įvykius.

Ryte telefonu kalbėdamasis su
sa vo štabu išgirdau, kad Vyriausybė
ketina vidaus tarnybos pulkus atimti
iš Policijos departamento ir padaryti
tiesiogiai pavaldžius Vidaus reikalų
ministerijai, nors Valstybės gynybos
taryboje buvo nuspręsta to nedaryti.
Paskambinau į Vilnių premjerui Al -
gir dui Brazauskui, bet jis tik nelabai
suprantamai aiškino, kad tai esmin-
gai nieko nekeičia.       Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Geriausiame iš visų pasaulių

Pakso ir Viktor Uspaskich asmeni-
nės partijos sulauktų Artūro Pau-
lausko Naujosios sąjungos likimo
2008 me tais, taigi neįveiktų 5 proc.
barjero ir būtų priverstos pasitraukti
iš politinio gyvenimo. Versle galima
sukurti savo asmeninę bendrovę ar
verslą, bet politinės partijos turi būti
grin džiamos politiniais principais, o
ne pri klausyti vien nuo vado valios.
Kuo greičiau rinkėjai nusigręš nuo
šių dirbtinių kūrinių, tuo Lietuvai

bus geriau. Bet šįmet šie lūkesčiai
neiš sipildys. Abi partijos peržengs 5
proc. barjerą, turbūt pateks į naująją
valdančiąją koaliciją. Dėl to nerei-
kėtų pernelyg sielotis. Pernai metų
savivaldybių rinkimų rezultatai pa-
rodė, jog žmonės neskubės palaikyti
„Pilo to”, kad jo laikai jau praėjo.
Naujausi valdžios nutarimai užtik-
rins, kad lemiamą žodį dėl jo poli-
tinio likimo tars rinkėjai, o ne jo poli-
tiniai oponentai, pasikliaudami dirb-
tiniais su varžymais.

Alfa.lt

Rolandui Paksui grįžtant

Ona Simutis, gyvenanti Ann Arbor, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 100 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Labai Jums ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Mary Radis, gyvenanti Schaumburg, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
paramą.

Dr.  Aldona Janačienė, gyve nanti Natick, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už paramą.
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mo dėka pateko pas geresnius gydy-
tojus, kurie padėjo jam numalšinti
nuolatinį kojų skausmą. 

Niekam nepriekaištaudamas, ne -
siskųsdamas savo sunkia dalia, Ma -
tu laitis toliau neišblėstančia širdies
šiluma šildė sužvarbusias žmonių
sie las, pavergdamas visus sutiktus
žmo nes savo nuoširdumu, dvasios
stip ry be. Keletą metų profesoriavo
Kelcų kunigų seminarijoje, o vėliau
Varšu voje ėjo gimnazijos kapeliono
parei gas. Prisijungė prie krikščio-

niškos so ciali nės veiklos: organizavo
darbinin kus, steigė vaikų prieglau-
das, padėjo varg šams, nepaisydamas
tautybės ir religijos skirtumų.

Nors likimas Matulaitį nubloškė
į Lenkiją, su didžiu džiaugsmu ir vil-
timi padėti Lietuvos žmonėms jis grį -
žo į tėvynę ir buvo paskirtas Vil niaus
vyskupu. Šią tarnystę atliko itin
pasiaukojamai, išmintinga ir kan t ria
ga nytojo meile gydė tautiečių sielos
žaizdas. Buvo teisingas, nuoširdus,
dosniai dalijo dvasinius turtus, sklei-
dė visa apimančią Dievo meilę. Ma -
tydamas daug Dievo besišaukian čių
širdžių, atnaujino merdinčią Ma ri -
jonų vienuoliją, vieną po kitos stei gė
moterų vienuolijas. Net tie, kurie jo
nemėgo, pripažino nepaprastą šio
Lie tuvos sūnaus kilnumą, veiklumą,
jo pastangas gyventi dėl artimo ge -
rovės. „Tarp savęs turėtume kuo di -
džiausioj vienybėj gyventi, broliš-
kais meilės ryšiais susirišdami, kad
gul dy tume galvas vienas už visus, o
visi už vieną”, – rašė Matulaitis.

Savo žiniomis ir darbu Matulai -
tis daug prisidėjo prie Lietuvos ir
Šventojo Sosto santykių pagerinimo,
Lietuvos bažnytinės provincijos

įstei gimo ir konkordato parengimo.
Savo pamoksle jis sakė: „Ateinu pas
Jus su Meile, ir neabejoju, kad ir jūs
atsi liep site Meile.” Matulaitis visada
troš ko būti naudingas Lietuvai, tar-
nauti savo tautai, Dievui ir Bažny -
čiai.

Viešpačiui pasikvietus Matulaitį
į savo prieglobstį, jo atminimas ne -
gęs tančia liepsna degė visų jį pažino-
jusių žmonių širdyse.

Marijampolės Šv. Arkangelo My -
ko lo bazilikoje, dešiniosios koplyčios
altoriuje, ilsisi Palaimintojo Jurgio
Ma  tulaičio palaikai. Iš visų Lietuvos
kampelių, tikėdamiesi sulaukti rei -
 kia mų malonių, čia atkeliauja maldi -
ninkai, savo vargus, kančias ir rūpes -
čius patikėdami mylimam ganytojui.
Laikui bėgant ant sarkofago ėmė at -
sirasti raštelių su padėkomis už gau -
tąsias malones. Tai davė akstiną pra -
dėti beatifikacijos bylą.

Popiežius Jonas Paulius II Vati -
ka no Šv. Petro bazilikoje už didžius
nuopelnus katalikų Bažnyčiai pap -
ras  tų žmonių gerovei iškilmingai
beatifikavo Jurgį Matulaitį ir pavadi-
no jį nepaprasta Dievo dovana lietu-
vių tautai ir Lietuvai. Turėdami šią
nuostabią dovaną, privalome ją sau -
go ti, branginti ir perduoti ateinan -
čioms kartoms. Nors lietuvių tauta
turi daug įžymių žmonių, į kuriuos
galėtų lygiuotis, palaimintasis Jurgis
Matulaitis savo gyvu pavyzdžiu įro -
dė, kiek daug Dievas gali nuveikti
per jį pasitikinčius, pasiaukojančius
tautos gerovei žmones. Palaimintojo
Ma tulaičio raginimas nugalėti blogį
ge rumu mus kviečia per gyvenimą
eiti tiesos keliu, neskubėti kaltinti
kitų, o suvokti, kad visi esame klys-
tantys žmonės, reikalingi ne tik pa-
galbos, bet ir pagarbos vieni kitiems.

„Meskime į šalį nuo savęs visa,
kas nedora. Tegul mūsų krašte išnyk-
sta girtuokliavimas, pasileidimas, iš -
naudojimai, suktybės ir visokios
skriau dos: tepasiliauja mūsų tarpe
nesutikimai ir barniai. (...) Stokime,
turėdami vieną širdį ir vieną sielą,
sutartinai ir drąsiai į bendrą dar-
bą”, – tarytum iš aukštybių skamba
Pa laimintojo Matulaičio raginimas
Lie tuvos žmonėms, kurių širdyse dar
il gai liepsnos meilė šiam iškiliam lie -
tuvių tautos sūnui.

Musninkų Alfonso Petrulio gim-
nazijos Marijos Remienės įsteigto ir
remiamo šių metų konkurso laureatės
2ag klasės mokinės Aušros Mačiulytės
rašinys.

Kodėl Palaimintasis Jurgis Matulaitis svarbus Lietuvai?

Šventieji ir palaimintieji yra di -
džiulės Dievo šeimos – Bažny-
čios – na riai. Kanonizuodama

šventuosius, Baž nyčia mums sako: „Į
šiuos brolius ir seseris Kristuje
galite drąsiai kreip tis užtarimo, sekti
jų krikš čio niško gyvenimo pavyz-
džiu.” Šven tieji nėra tik praeities
šešėliai ar su stingusiais veidais į
mus žvelgiantys paveikslų herojai.
Jie nuolat, atspin dė dami Dievo šven-
tumą, mus ragina visu gyvenimu
gręžtis į Viešpatį, eiti teisingu gyve-
nimo keliu, gyventi taip, kad kiek-
vienam, esančiam šalia mūsų, būtų
gera ir saugu. Šventieji – tai šviesu-
liai, įkvepiantys ir patrau kiantys
savo neįkainojamais darbais, nuošir-
dumu, sielos didybe.

Katalikų Bažnyčioje lietuvių,
gar  sių savo šventumu, nėra daug.
Vie  nintelis oficialiai kanonizuotas
Lietuvos šventasis yra karalaitis Ka -
zimieras. Jis yra gerbiamas kaip
Lietuvos ir lietuvių jaunimo globė-
jas. 1987 metais, švenčiant Lietuvos
Krikšto 600 metų jubiliejų, popiežius
Jonas Pau lius II palaimintuoju pa-
skelbė lietuvį arkivyskupą Jurgį Ma-
tulaitį (1871–1927). Lietuvos ir pa-
saulio katalikai meldžiasi, kad jis bū-
tų kanoni zuotas – paskelbtas šven-
tuoju.

Palaimintasis Jurgis rodo kelią į
šventumą tiek savo gyvenimo pavyz -
džiu, tiek savo neįkainojamais užra -
šais, iš kurių kaip tyro šaltinio gai -
vus vanduo į mūsų sielas liejasi žo -
džiai, mus stiprinantys, paguodžian -
tys, pamokantys. „Ne nuo kitų peiki-
mo, niekinimo ir žeminimo reikia
pradėti Kristuje atnaujinimo darbus,
bet nuo įėjimo į patį save, gilesnio
įsižiūrėjimo į savo gyvenimą ir pa-
sielgimą, nuo savęs iš sižadėjimo, nuo
tikro iš visų jėgų sten gimosi, savo
gyvenimą pataisius, kiek galint tobu-
lai gyventi pagal Die vo valią. Reikia
pirmiausia pačiam Dievo keliais imti
vaikščioti, o paskui jau rūpintis, kad
ir kiti imtų tais pa čiais Dievo keliais
vaikštinėti, ir ki tus reikia rūpintis
patraukti paskui save, ypač savo pa-
vyzdžiu”, – mus pa siekia šimtmetį
iki mūsų dienų ke lia vę Jurgio Matu-
laičio žodžiai, palie čian  tys kiekvieno
juos perskaičiusio širdį.

Šiais sudėtingais Lietuvai lai -
kais, kai dažniausiai girdimas žmo -
nių verkšlenimas, skundai, bendra-
žmo giškųjų vertybių menkinimas,
tu rime atsigręžti į mūsų šviesulius,

sa vo gyvenimo pavyzdžiu rodančius
mums kelią.

Sklaidydami palaimintojo  Matu-
laičio biografijos puslapius, ta ry tum
jaučiame, kokia stiprybė, ryžtas,
valia ir pasiaukojimas lydėjo šį Lie -
 tuvos sūnų gyvenimo keliu. Jur gis
Matulaitis gimė Lūginės kaime,
netoli Marijampolės. Buvo jauniau-
sias – aštuntas – vaikas šeimoje. Bū-
da mas trejų metų neteko motinos, o
de šimties liko visiškas našlaitis. Ma-
tyt, jau tada Viešpats ėmė ruošti Jur-

gį ne lengviems gyvenimo iššūkiams.
Jurgis Matulaitis mokėsi Mari -

jam polės pradžios mokykloje ir gim-
nazijoje, bet mokslus turėjo nutrauk-
ti dėl prasidėjusios kaulų džiovos,
ku rią kentė iki gyvenimo pabaigos.
At vykus pusbroliui Jonui Matulai-
čiui, valstybinės gimnazijos mokyto-
jui iš Lenkijos, jo gyvenimas pasikei-
tė. Grįž  damas atgal į Lenkiją, jis iš-
sivežė Jurgį, mokė privačiai. Degda-
mas no ru kuo daugiau sužinoti ir
išmokti, jaunuolis įstojo į Kelcų gim-
naziją, o ją baigęs – į Kelcų kunigų
seminariją. Šią panaikinus, Matu-
laitis mokėsi Var šuvos kunigų semi-
narijoje ir ją baigė. Po to studijavo
Peterburgo dva sinėje akademijoje,
kur gavo aukso medalį ir magistro
laipsnį. Peterbur ge Matulaitis buvo
įšventintas į kunigus. Po metų pra-
dėjo studijas Fribūro universitete,
Šveicarijoje. Begalinės valios pastan-
gomis Matulaitis apgynė aukščiausio
įvertinimo sulauku sią disertaciją,
įgydamas teologijos daktaro laipsnį.
Nors ir buvo teologijos mokslų dak-
taru, vargo, sunkiai  ver tėsi, gydėsi
vargšų ligoninėse ir tik atsitiktinu-

AUŠRA MAČIULYTĖ 

Rašinio autorei Aušrai Mačiulytei piniginę dovaną įteikia A. Petrulio gimnazijos direk-
torius Vladas Trakimavičius.

A. Petrulio gimnazijos mokinės, dalyvavusios rašinio konkurse, viduryje – gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja.

Danutė Paškonis, gyvenanti Eastlake, OH, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote
ir remiate.

Klemensas Pivoriūnas, gyvenantis  Riverdale, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Irene K. Masiliūnas, gyvenanti Oak Lawn, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū už paramą.

Vacys Slušnys, gyvenantis Detroit, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Tariame Jums nuoširdų ačiū už paramą.

Alfonsas Alkas, gyvenantis Tampa, FL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiais Jums dėkojame.

Viktoras Kelmelis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 100 dol. laikraščio leidybos iš-
laidoms sumažinti. Labai Jums ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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A † A
SALOMĖJAI IDZELIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų dr. AUGUSTINĄ
IDZELĮ su žmona REGINA, dukrą TERESĘ BER-
ZINS KIENĘ su vyru IGNU, šeimą bei artimuosius ir
kartu liūdime.

Gaile ir dr. Robertas Vitai

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys...

Mylimam vyrui ir tėvui

A † A
JUOZUI RYGELIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ALDONĄ RYGELIE -
NĘ ir artimuosius.

Dalijamės netekties skausmu ir linkime stipry-
bės.

JAV LB Rytinės CT apylinkės
bendruomenininkai

KAI VISKAS NUTYLA

Kai viskas staiga nutyla –
Kas dainuota, mylėta.
Išsinešti tik kas padaryta,
Kas kapo ženkle įlieta...

Bėgai pievom ir kloniais
Peteliškę rankom sugauti.
Laikei rankoj ir glostei –
Išskrido atvėrus saują.

Kas sukurta, sudėta skrynioj.
Ne turtas, bet atliktas darbas.
Išėjai su tėviškės ryžtu
Padėt broliams laukus suarti.

Palikai su pavasario vėju
Obelų žiedus užburtus.
Skruostu ašara mums nuriedėjo,
Kad čia tavo gyventa ir būta.

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

Ilgai lydės tave tavo nueitas kelias...
Su gilia užuojauta GRAŽINAI, vaikams, anūkams

ir artimiesiems.
Algirdas Venckus

Kadaise buvo dirbta kartu kuriant lietuvišką mo -
kyklą Lemont, IL.

Didžiai garbingam, uoliam ir pasišventusiam už-
sie nio lietuvių veikėjui bei vadovui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą jo
žmo nai GRAŽINAI, vaikams ir jų šeimoms.

Kartu liūdime ir meldžiamės. Tegul jis ilsisi Dievo
ramybėje.

Danutė ir Vytautas Bieliauskai

Buvusiam Maironio Lituanistinės mokyklos direk-
toriui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai GRAŽI -
NAI, dukroms DAINAI ČYVIENEI ir RASAI RAGIE -
NEI su šeimomis, sūnui Rimui ir kartu liūdime.

Maironio Lituanistinės mokyklos
administracija, tėvų komitetas,

mokytojai ir mokiniai

A. a. JUOZO VENCKAUS ir a. a. BIRUTĖS VIN -
DA ŠIE NĖS šeimoms nuoširdi užuojauta.

Teilsisi jie Ramybėje ir tepaguodžia Jus Viešpats
iki susitikimo su mylimaisiais Amžinybėje.

Arūnas ir Rūta, Darius,
Baltija ir Almis su šeimomis, Vytis Udriai

VYTAUTAS mATULIOnIS

Pavasaris

Pakrantėj�sutvisko�auksinės�purienos,
Iš�maurų�jau�stiebias�liauni�ajerai.
Po�vargingos�kelionės�į�tėviškę�grįžę,
Klampioj�pelkėje�klega�išalkę�garniai.

Žalsvoje��migloje�skęsta�medžių�viršūnės,
Droviai�skleidžiasi�lipnūs,�drėgni�pumpurai.
Apsigaubę�baltai,�lyg�tos�dvasios�klajūnės,
Šypsos�obelų�rausvaskruosčiai�veidai.

Rieškučiomis�svaido�šmaikščias�strėles�saulė
Į�apnuogintą�bundančios�žemės�krūtinę,
Žada�ateitį�giedrią�mieguistam�pasauliui.
Pilną�meilės,�darnos�ir�vilties�begalinės.

Paslaptingi�garsai�erdvėje�viešpatauja.
Jie�svaigina�jausmus�ir�painioja�mintį.
O�sielos�gilumoj�siautulys�nesiliauja,
Viliojęs�atvirai�tuos�jausmus�išpažinti.

Gi�žmogus,�į�svajonių�glamones�patekęs,
Gaivalingoms�vilionėms�atsispirti�negali.
Į�burtų�vylingas�žabangas�įklimpęs,
Jis�klajoja�po�nuostabią�pasakų�šalį.
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ČIKAGoJe 
IR

ApYLInKĖse

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Kartu pasimel-
sime ir už Motinos M. Kaupaitės vėlę,
minint jos 72-ąsias mirties metines. Šv.
Mišios bus aukojamos balandžio 14 d.,
šeštadienį, 9:30 val. r. Moti niškame na -
me (2601 W. Marquette Rd., Chicago).
Mišias atnašaus prelatas Jurgis Šaraus -
kas. Po Mišių – kavutė.

�  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 

� Balandžio 15 d., sekmadienį, po
10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje kviečiame į
parapijos salę, kur vyks Atvelykio kon-
certas ir cepe linų pietūs. Linksmą ir
nuo taikingą programą atliks bigbendas
,,Ginta ras”. Koncerte skambės visiems
gerai žinomi lietuviškos ir pa saulinės es -
t rados kū ri niai, kuriuos atliks solistai:
Ra sa Zubreckaitė, Nijolė Pe nikaitė,
Lais vida Rudienė, Jolanta Banienė ir
Vla das Gusevas. Programos ve dėja –
Da lia Žarskus, garso operatorius – Arū -
nas Končius.

� Balandžio 21 d., šeštadienį, 1 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos baž nyčioje Marija High School ju -
bi  liejines šv. Mišias aukos kardinolas
Fran ces Geor ge, OMI.

� Barbaros Armonas knygos ,,Leave
Your Tears in Mos cow” naują leidimą
Bal zeko lietuvių kul tūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) balandžio 21 d. 7 val. v.  pris-
tatys  B. Armonas sūnus Jonas su žmo -
na Dalia. Renginys vyks anglų kalba,
mo   kestis – 5 dol. Tel. pasiteiravimui
773-582-6500. 

� 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”. Bus išleis-
tas parodos lankstinukas su dalyvių pa -
vardėmis. Prašome dalyvių kuo skubiau
susisiekti  su parodos organizatoriais el.
paštu laimaa@hotmail.com arba aus-
rinekerr@comcast.net ir pra neš ti apie
da lyvavimą parodoje. 

� Penktadienį, balandžio 27 d., 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks
susitikimas su Lietuvos na cionalinio
mu ziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų
ar cheologijos skyrius vedėju Valdu Ste -
ponaičiu. Jis skaitys paskaitą apie Vil -
niaus katedros archeologinius tyrinėji -
mus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš tys -
tės valdovų palaidojimus, naują eks po -
ziciją Katedros rūsiuose. Įėjimas – 5 dol.
Tel. pasiteiravi mui 773-582-6500.  

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
balandžio 29 d. vyks paskutinis ren gi -
nys iš ciklo ,,Nepalaužta dvasia” (,,Ho -
pe and Spirit”), skirtas 1941 metų bir -
želio trėmimų 70-osioms metinėms at -

minti. 12:30 val. p. p. parodos ruošėjas
ir kuratorius dr. Audrius V. Plioplys skai -
tys paskaitą ir pasakos apie parodą
,,Ne palaužta dvasia”. 2 val. p. p. vyks
Rū tos Šepetys knygos ,,Tarp pilkų de -
besų” (,,Between Shades of Gray” ir El -
len Cassedy knygos ,,We Are Here: Me -
mo ries of the Lithuanian Holocaust”
pristatymas. Renginys vyks anglų kalba,
mo kestis – 10 dol., studentams – 5 dol.
Tel. pasiteiravimui 773-582-6500. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje (Marquette Park) balandžio 29
d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišias
aukos prelatas Jonas Kuzinskas, šven -
čiantis savo kunigystės 60-metį. Po
Mišių parapijos salėje prelato pager-
bimas ir šventiniai pietūs. Apolonija
Steponavičienė ir parapijos choras atliks
meninę programą. Vietas kviečiame už -
si sakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� 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.

� 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).

� 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 28 d. 2 val. p. p. kviečia -
me pasiklausyti vaikų choro ,,Varpelis”
iš New Jersey dainavimo. Cho ro vado-
vė – Birutė Mockienė. Kon certas vyks J.
Ma tulaičio namuose (10 Thurber Rd.,
Put nam, CT 06260). Surinktos lė šos
bus skirtos Neringos stovyklai pa remti.

� New York lituanistinės mokyklos mo -
ki niai gegužės gegužės 6 d. 11:30 val.
r. kviečia paminėti Motinos dieną. Ren -
ginys vyks Mount Carmel parapijos salė-
je (Havemeyer St. ir N. 8th St. san -
kryža, Brooklyn, NY). Mokiniai parodys
šventinę programą, tėvų komitetas ruo -
šia pietus, veiks baras. Daugiau infor-
macijos suteiks Faustina Šinkūnienė el.
paštu director@nymaironiomokykla.org

IŠ ARTI IR TOLI...

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

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

Raimundas Lapšys. Vaza.

,,Meno Ataka – 2012!” 

Penktadienį, balandžio 27 d.,
7 val. v. – 10 val. v. Michigan laiku
(EST) – parodos atidarymas su vai -
šėmis 

Šeštadienį, balandžio 28 d.,  11
val. r. – 8 val. v. – meno darbų paroda.
2 val. p. p. Viktė Jankus Moss ves pa -
moką ,,Veltinių darymas ‘Nuno’
technika”; 5 val. p. p. – 8 val. v. paben-
dravimas su menininkais

Sekmadienį, balandžio 29 d.,
11 val. r. – 4 val. p. p.  – meno darbų
paroda. 1 val. p. p. Otilijos Kas -
paraitis pamoka (apyrankių-riešių
da rymas)

Parodos dalyviai:  Taiyda Chiapetta (vitražas, gamtinė medžiaga); Aldo -
na Kaminskienė  (gintaro dirbiniai); Otilija Kasparaitis (juvelyrika); Laura
La pinskas (keramika), Raimundas ir Raminta Lapšiai (stiklas); Zita Lit vi -
nienė (tapyba), Egidijus Malauskas (medis), Viktė Jankus-Moss (pluoštas);
Marius Narbutaitis (skulptūra); Jonė Rakoski (dekoratyvinis menas, vit-
ražas, stiklas); Jerry Strub (tapyba). 

Kviečiame atvykti. Tel. pasiteiravimui 269-469-3298.

Jolanta Bernataitytė.
http://www.lfai.org/ nuotr.

Penktadienį, balandžio 20 d., 
7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros

muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) 

dailės istorikė Jolanta Berno tai tytė
skaitys paskaitą 

,,Kuo įdomūs 
dr. Jo no Basanavičiaus portretai?” 

Įėjimo mo kestis – 5 dol. 

Tel. pasiteiravimui 773-582-6500. 

Gegužės 6 d. 2 val. p. p. maloniai kviečiame į Amerikos lietuvių
moterų  dailininkių parodos ,,LAWAA-40” ati da rymą

Paroda, kurioje jau užsirašė dalyvauti 30 dailininkių, 
vyks Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL).

Jūsų laukia įdomūs darbai, vai šės ir programa.

Vienos iš parodos dalyvių Danguolės Kuolienės darbas ,,Saulėlydis”.

Vasarvietėje�,,Gintaras”�(15860�Lakeshore�Rd.,�Union�Pier,�MI�49129)�
rengiama�tradicinė�lietuvių�meni�ninkų�darbų�paroda


