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,,Saulėgrąžos projektas” 
atkeliavo į Čikagą – 5 psl.

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – 2012 m. balandžio 28 d.
vienoje garsiausių JAV aukštųjų
mokyklų, West Point karo akademi-
joje, Amerikos Tado Kosciuškos aso-
ciacija surengė iškilmingą generolo
Kosciuškos 266-ųjų gimimo metinių
minėjimą. Iškilmių metu surengtas
West Point kadetų iškilmingas para-
das, laikytos šv. Mišios, surengta
istorinė konferencija. Iškilmingame
parade dalyvavo apie 600 jaunųjų
JAV karininkų, JAV West Point karo
akademijos vadas superintendantas
generolas David H. Hantoon, Šiaurės
Amerikos Oro erdvės gynybos vadas
generolas Charles H. Jacoby. 

,,Tadas Kosciuška savo kova už
laisvę ir žmogaus teises šimtme-
čiams sujungė du žemynus, tris de-

mokratines JAV, Lenkijos ir Lietuvos
valstybes bei milijonus žmonių. Jo
pavyzdys, idėjos ir darbai ginant
paprastų žmonių prigimtines teises
yra svarbūs ir mums šiandien Rytų
Europoje. Tadas Kosciuška – bene
stipriausias simbolinis transatlanti-
nis tiltas tarp JAV, Lietuvos ir Len-
kijos žmonių. Esame dėkingi Ame-
rikos Kosciuškos draugų asociacijai
ir jos vadovui už šios istorinės as-
menybės palikimo įtvirtinimą ir
skleidimą”, – sveikinimo kalboje
sakė LR ambasadoriaus JAV pava-
duotojas Simonas Šatūnas.

Į 100-ą geriausių JAV aukštųjų
mokyklų patenkančią West Point
akademiją šiuo metu yra priimti ir
mokosi 3 Lietuvos karininkai. 

• Krizei paaukota jaunoji
karta – 2

• Gyvybės diena – 3

• Vyskupas E. Bartulis Šv.
Antano parapijoje – 4, 14

• ,,Skautybės kelias” – 6 

• ,,Draugo” lietuviukai – 7

• Svečiuose menininkai iš
Florida valstijos – 8

• ,,Mūsų stalui” – 9

• Lietuvos karinių oro
pajėgų 20-metis – 12

• Paskutinė kadencija (25) –
13

Lietuvoje lankosi JAV senatorius J. McCain

Vilnius (ELTA) – Gegužės 2–3
dienomis Lietuvoje lankosi JAV sena-
torius, Respublikonų partijos atsto-

vas iš Arizona valstijos John Mc-
Cain. Tai antra senatoriaus viešnagė
Lietuvoje per pastaruosius dvejus

metus.
Gegužės 2 d. Lietuvos Respubli-

kos prezidentė Dalia Grybauskaitė
priėmė JAV senatorių J. McCain,
atvykusį į Demokratijų bendrijos
parlamentinio forumo tarptautinę
konferenciją, ir aptarė dvišalius Lie-
tuvos ir JAV santykius, regioninio
saugumo klausimus bei pasirengimą
NATO viršūnių susitikimui Čikago-
je. Tą pačią dieną senatorius Vil-
niaus universitete skaitė viešą pas-
kaitą ir dalyvavo diskusijoje su stu-
dentais, Vyriausybės ir visuomenės
atstovais. 

Gegužės 3 d. J. McCain dalyvavo
Seime vykusioje Demokratijų Bend-
rijos Parlamentinio forumo konfe-
rencijoje ir pasakė kalbą. Dvišaliuo-
se susitikimuose su kitų valstybių
delegacijų nariais senatorius aptarė
bendrus šalių siekius, taip pat padėtį
Baltarusijoje.

JAV senatorius John McCain susitiko su prezidente Dalia Grybauskaite. President.lt nuotr.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 1 d.,
eidamas 84-uosius metus, mirė Lietu-
voje gyvenęs Helsinkio grupės stei-
gėjas Viktoras Petkus. Kai jis pasira-
šė Lietuvos Helsinkio grupės steigi-
mo dokumentus, jam buvo 46 metai,
ir už politinę veiklą jis jau buvo ka-
lėjęs du kartus. Už ypatingus nuopel-
nus V. Petkus pagerbtas aukščiau-
siais Lietuvos valstybės apdovanoji-
mais. Tarptautinė bendruomenė jam
suteikė „Pasaulio žmogaus” bei „XX
amžiaus žmogaus” vardą.

Už ilgametę rezistencinę veiklą,
nuopelnus atkuriant Lietuvos nepri-
klausomybę, puoselėjant demokrati-
nes vertybes ir ginant žmogaus tei-
ses V. Petkus buvo apdovanotas Už-
sienio reikalų ministerijos garbės
ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaig-
ždė”. V. Petkus kartu su bendramin-
čiais 1977 m. rugpjūčio 20 d. įkūrė Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos tautinių ju-
dėjimų komitetą, kurio tikslas buvo
taikus Baltijos valstybių nepriklau-
somybės atkūrimas. Jis buvo vienas
iš Lietuvos Helsinkio grupės steigė-
jų, Sovietų Sąjungos okupacijos me-
tais kelis dešimtmečius kalėjo Sibiro
lageriuose. 

Paminėtos  generolo Tado Kosciuškos 
gimimo metinės

West Point karo akademijos kadetai iš Lietuvos ir Lenkijos. Trečias iš k. LR ambasadoriaus
JAV pavaduotojas S. Šatūnas.

LR ambasados JAV nuotr.

Mirė Helsinkio grupės
Lietuvoje steigėjas

Viktoras Petkus 

A. a. Viktoras Petkus.               Delfi.lt nuotr.



Atrodo,� jog� CŽV� (Centrinė� žvalgy-
bos� valdyba)� kalėjimų� egzistavimo� Lie-
tuvoje� klausimas� buvo� numarintas� tik
trumpam.� Praėjusią� savaitę� Lietuvoje
lankęsi� Europos� Parlamento� (EP)� nariai
tris� dienas� trukusios� viešnagės� metu
siekė� nustatyti,� ar� nevertėtų� atnaujinti
tyrimą.� EP� nariai� Lietuvoje� susitiko� su
Lietuvos�valdžios�atstovais,�bet,�kaip�tei-
gia�žiniasklaida,�nė�vienas�iš�jų�neatsklei-
dė�ankstesnės�Antaviliuose�esančių�pas-
tatų� paskirties� ir,� žinoma,� nepasakė,� ar
ten�buvo�neteisėtai�kalinami�Guantana-
mo� teroristai.� Tokia� Lietuvos� laikysena
netruko�susilaukti�EP�delegacijos�atsako.
,,Pernelyg� daug� klausimų� yra� neatsaky-
ta”,� –� pastebėjo� Didžiajai� Britanijai� EP
atstovaujanti�Sarah�Ludford.�Į�klausimus,
kodėl�jie�pastatė�tuos�pastatus�ir�kam�jie
buvo�skirti,�neskuba�atsakyti�ir�amerikie-
čiai.�Nesulaukę�atsakymų,�EP�nariai�krei-
pėsi� į�Lietuvos�gen.�prokurorą,�prašyda-
mi�atnaujinti�tyrimą.�Į�panašią�padėtį�yra
pakliuvusi�ne�tik�Lietuva.�Įtarimai�dėl�ne-
teisėtų� CŽV� veiksmų� pateikti� Vokietijai,
Švedijai,� Ispanijai,�Airijai� ir� kitoms�Euro-
pos�Sąjungos�šalims.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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AR GALIMA PAMIRŠTI?

2012 m. balandžio 10 d. Elena Že-
bertavičienė savo straipsnyje „Drau -
 ge” „Vasario 16-oji JAV LB Sunny
Hills apylinkėje” pateikė infor ma-
ciją apie dabartinę Sunny Hills veik-
lą ir paminėjo visus buvusius pirmi-
nin kus(-es) nuo Sunny Hills Lietuvių
Bendruomenės įsteigimo 1979 m. Ma -
no – buvusios pirmi ninkės – pavardė
nebuvo paminėta.

Noriu trumpai priminti Elenai
Žebertavičienei, kad Sunny Hills
Lietuvių Bendruomenės veikla buvo
nutrūkusi ir tik dėka JAV LB pir-
mininko Algimanto Gečio atvykimo į
Sunny Hills 2001 m. ir jo inicia tyva
apylinkės bendruomenė pradėjo vėl
aktyviai veikti. Buvo išrinkta nauja
valdyba: Genė Gedminienė – pir-
mininkė, Anelė Pečkaitienė – sek -
retorė, Jurgis Savaitis – iždinin kas ir
Elena Žebertavičienė – ren ginių va-
dovė.

Daug pastangų įdėjo valdyba ir
Sunny Hills lietuviai: aktyviai prisi -
dėjo  rašydami laiškus senatoriams
ir Kongreso nariams, parašus rinko
dėl Lietuvos saugumo ir įstojimo į
NATO. Nemanau, kad Elena Žeberta -

vičienė galėjo taip greitai pamiršti
valdybos narių pavardes  ir šį svarbų
laikotarpį, kai mes kartu dirbome
Lietuvos labui.

Genė Gedminienė
(buvusi Sunny Hills LB pirmi nin kė)

ŠVENČIŲ STALO 
PAPUOŠIMAS: „MARGUČIAI”

– LENGVESNIU BŪDU

Kovo 8 d. „Drauge” buvo aprašy-
tas patiekalas „tik labai kantrioms ir
turinčioms daugiau laiko”. Tai „mar-
gučiai” iš drebučių. Reikia kiauši -
nius nuplauti, nušluostyti, gale pra -
daužti skylutę, kiaušinio turinį iš -
pūs ti, lukštus išplauti sodos tirpalu,
gerai skalauti ir t. t. Pagalvojau, o ko -
dėl vietoj to nepanaudoti „Eggies”?
Tai plastmasinė kiaušinio forma iš
keturių dalių. Kiekviena susideda iš
viršutinės ir apatinės dalies, žiedo,
ku ris šias dvi dalis sutvirtina ir
dang telio viršui uždengti, jei planuo-
jama „kiaušinį” virti. Dėžėje supa-
kuota po šešis „kiaušinius”. Kaina –
10 dol., nusipirkti galima „Meijers” ir
„Bed, Bath and Beyond”. Geriausia
interne te patikrinti, kuriose jūsų

rajono parduotuvėse šią prekę gali-
ma gauti.

Pereitą savaitę nusipirkau šias
formas ir padariau keturis „kiauši -
nius” iš kumpio, žirnelių, morkų, o
papuošimui pridėjau šakelę krapų.
Sultiniui panaudojau džiovintų dar -
žo vių mišinį „Vegeta”. Kadangi
„kiau  šinio” forma susideda iš dviejų
dalių, tai lengva įdėti dekoratyvinę
ša kelę į dugną, pridėti su kaupu
įdaro, uždėti viršutinę dalį ir su tvir -
tinti abi dalis žiedu, pripilti sultinio
ir įdėti į šaldytuvą. Jei per sujungimą
sultinys pradės lašėti, reikia įdėti į
šaldytuvą, palaukti apie pusvalandį
kol sustings ir tada pripilti sultinio
iki viršaus. Dangtelio nenaudojau,
tad sustingus turiniui reikėjo tik
žiedą atsukti ir „kiaušinį” išimti. Jei
iš apa tinės dalies neiškrenta, galima
išimti peiliu, užkišus jį tarp „kiau-
šinio” ir formos. Formas galima pa-
naudoti ir kitam kartui. Dabar pla-
nuoju padaryti „margučius” iš vai sių
ar uogų žele ir pridėti vaisių. Vėl bus
smagus darbas ir nereikės nei daug
kantrybės, nei daug laiko.

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI

Redakcijos žodis TemA: LIeTUVOS DemOGRAFIJA

LAIŠKAI 

Jauni žmonės yra ypač
jautrūs ekonominėms
permainoms. Jie yra pas-

kutiniai samdomi ir pirmieji
atleidžiami iš darbo. Jaunimo
nedarbas susijęs su socialiniu
nesaugumu, skurdu, nusivy-
limu politika ir demokratija
bei emigracija.

Ar Europa yra žemynas jau-
niems žmonėms? Ar bus iš ko mokėti
pensijas senjorams, neaprūpinus
darbu jaunimo? Ar Europa gali augti
ir klestėti be jaunų žmonių indėlio?
Šie klausimai kilo Europos parla-
mentų nariams Europos Taryboje
svarstant jaunimo nedarbo klausi-
mus.

Europos veidas labai greitai ir iš
esmės keičiasi. Europa labai sparčiai
sensta ir traukiasi dėl mažo gimsta-
mumo ir ekonominės emigracijos.
Jaunimas nuo 15 iki 29 m. sudaro 20
proc. visų Europos gyventojų. Numa-
toma, kad 2015 m. jaunimo bus tik 15
proc. Kai tuo tarpu vyresnių nei 65
m. žmonių bus dvigubai daugiau nei
dirbančiųjų. Pagrindinis šios demog-
rafinės žiemos pasekmės yra tai, kad
jaunimas tampa mažuma ir jo balsas
demokratinėje sistemoje tampa vis
silpnesnis.

Kita vertus, išlaidos pensijoms
tampa neproporcingai didelės ir
pensinės sistemos ateitis tampa labai
sunkia našta.

ES šalyse 22,4 proc. jaunų žmo-
nių yra bedarbiai, kai bendras nedar-
bo lygis sudaro 10 proc. Ilgalaikis jau-
nimo nedarbas yra tikra socialinė ir
ekonominė žaizda jaunam žmogui.
Nėra darbo, nėra ir pajamų, nėra ga-
limybės įsigyti būstą ir kurti šeimą.
Dėl šios priežasties sparčiai mažėja
gimstamumas.

Tie jauni žmonės, kuriems vis
dėlto pavyko įsitvirtinti darbo rinko-

je, dirba ilgesnes darbo valandas nei
jų tėvai savo jaunystėje, todėl vis
mažiau laiko motinystei bei tėvystei.
Vaikų mažiau gimdoma ir iš baimės
prarasti darbą ir sugadinti karje-
rą.

Nors dabartinė jaunoji karta yra
geriau išsilavinusi nei prieš tai
gyvenusios kartos, jaunų europiečių
gyvenimo matai yra žemiausi nuo
Antrojo pasaulinio karo.

Nedarbas jaunimui sukelia dep-
resiją, yra prastos sveikatos, aukšto
nusikalstamumo ir savižudybių prie-
žastis, kita vertus, jauni ir ambicingi
žmonės ieško galimybių kitose šaly-
se, ten kuria šeimas, dar labiau blo-
gindami senutės Europos demografi-
nę ateitį. Būdami emigrantais jie
yra dar labiau pažeidžiami, puola į
augančią politinę apatiją, o tai kelia
grėsmę Europos demokratiniams
pagrindams.

Paskutinė emigracijos banga yra
skaudi visai Europai, tačiau didžiau-
sius nuostolius patyrė Baltijos ir
Viduržemio jūros šalys.

Ji ypatinga tuo, kad emigruoja
universitetus baigęs jaunimas, o tai
reiškia, kad prarandamos į jų išsila-
vinimą įdėtos lėšos, o taip pat šalių
konkurencingumo galimybės ateity-
je. Pagal jaunimo nedarbo lygį Lietu-
va yra 5 vietoje po Ispanijos, Graiki-
jos, Slovakijos ir Portugalijos, o tai
kelia daug klausimų apie politikos
racionalumą ir taupymo priemones
tvarkantis su krizės pasekmėmis.

Jaunimo problemos bu-
merangu atsilieps tiek visam
Europos žemynui, tiek ir Lie-
tuvai. Jau šiandien darbda-
viai sunkiai randa reikiamos
kvalifikacijos darbuotojų.

Mūsų šalis sensta dar
sparčiau nei kitos ES šalys.
Dabar beveik kas penktas Lie-

tuvos visuomenės narys yra pagyve-
nęs ar senas žmogus. Pirmą kartą
Lietuvos demografinėje istorijoje se-
nyvo amžiaus žmonių yra daugiau
nei vaikų.

Kitas Lietuvai būdingas bruožas
– senėjimo feminizacija. Jau dabar
vyresnių nei 70–75 m. moterų yra 21
proc. daugiau nei šio amžiaus vyrų.

Jeigu nenorime, kad po 20 metų
Lietuva taptų skurstančių močiučių
kraštu, priemonių reikia imtis jau
dabar. Mes siūlome Lietuvai naują
darbotvarkę jaunimo politikoje – su-
grąžinti pramonę kaip darbo vietų
kūrimo šaltinį, kelti algas, sukurti
paskatas derinant darbinę veiklą ir
šeimos gyvenimą, smarkiai mažinti
mokesčius vaikus auginančioms šei-
moms.

Reikia skubiai pakeisti darb-
davių požiūrį į samdomus jaunus
žmones ne kaip į baudžiauninkus,
bet kaip į bendraautorius, kurių san-
tykiai grindžiami abipuse pagarba,
skubiai išspręsti profesinės prak-
tikos problemą.

Teisingesnis pajamų paskirsty-
mas, solidarumo tarp kartų atkūri-
mas, biurokratinių barjerų šalini-
mas, jaunimo verslumo skatinimas,
pagaliau jaunų žmonių įtraukimas į
valstybės valdymą – tai uždaviniai
būsimai Lietuvos vyriausybei. Poky-
čių reikia jau dabar.

Delfi.lt
Dr. Birutė Vėsaitė – Seimo ekono-

mikos komiteto narė, socialdemokratė.

Krizei paaukota
jaunoji karta

BIRUTĖ VĖSAITĖ

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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Ką tik grįžau iš Vokietijos ir
galvoju: nors viešumoje dau-
giausiai linksniuojamos pini-

ginės vertybės, vis dėlto kultūra, švie-
timas, paveldas yra tie magnetai, ku-
rie traukia į pažangesnes šalis, ver-
čia jomis žavėtis. Išpuoselėta aplinka,
tradicijos, istorija, inteligencija, este-
tika, elegancija, stilius. Tiesiog gra-
žesnis gyvenimas. Kokia jo paslaptis?
Išties, jokia: tai – tik... kūryba.

Gražesnio gyvenimo nenusipirk-
si net už ES pinigus ir neperkelsi iš
už tvoros į savo kiemą. Jį tenka kurti
ir puoselėti – rūpestingai, kantriai.
Ar tai vyksta Lietuvoje? Po truputį.
Šiek tiek. Bet masinė emigracija įspė-
ja apie stiprų polinkį jau ne kurti, ne
vargti dėl kūrybos, o vaikytis kitų
sukurto gero. Ši srovė tokia plati, kad
sykį užkliudė ir mane, su ja nesusi-
jusią.

Emigrantų sraute žurnalistų pa-
lyginti reta: šioje profesijoje užsienio
kalbų mokėjimas lemia daug, bet
gimtoji kalba dažniausiai lemia vis-
ką. Jei ne ši kliūtis, lažinuosi: Lie-
tuvoje užeitų redakcijų tuštėjimo me-
tas. Akivaizdu, kad tuo persisunkę
smegenys.

Antai, 2009-aisiais sužinoję, kad
ilgam išvykstu į JAV, kolegos spaudo-
je apskelbė: emigravau! Nė sapne
neemigravau. Bet jie lig šiol neatlyž-
ta: gyvenu Lietuvoje? Kodėl?! Aiškin-
tis buvo juokinga, po to keista, galop
nuobodu. TODĖL, sakau, kad mano
kūryba čia: tarptautinio archyvinio
tyrimo ir dokumentikos sklaidos pro-
jektas, skirtas „Lituanica” istorijos
mįslėms narplioti. Trys viename:

kultūra, švietimas, paveldas. Pradė-
jau užpernai, baigsiu gal po poros
metų. Archyvai – ir čia, ir svetur, ten-
ka pakeliauti. Savarankiškai kurti –
įdomu, sudėtinga ir... įmanoma. Lie-
tuvoje? Kaip?!

Na va, vėl tipinis klausimas be
fantazijos. Negi amžinai turiu vir-
kauti, kad čia nesuregsiu, kaip įpras-
ta Vokietijoje, stiprios TV dokumen-
tikos nacionalinės ko-produkcijos,
kad televizijose negausiu pinigų rim-
tesniam tyrimui, o žiniasklaidos pro-
jektų rėmimo fonduose – rimtesnei
televizijai, kad tų fondų tėra ašaros, o
vieši konkursai – drumstas vande-
nėlis?

Turiu išsisukti: pramušinėti,
atsitraukinėti, skubinti, delsti, tęsti,
perdarinėti, išradinėti. Derėtis, įro-
dinėti, vyriausybinės programos biu-
džeto eilutėje rungtis su dūdų orkest-
ru... Lanksčiau kaitalioti sklaidą,
įšaldyti brangią kvalifikuotą audio-
vizualiką, užtat plėtoti tyrimą iki
akademinio lygmens...

Ilgesnėse kelionėse geriausiai
įsitikinu: kūrybiškas darbas nėra pa-
togus, paprastas, lengvas. Jokiose są-
matose neįskaičiuota, kiek savitos
idėjos kainuoja laiko, atsidavimo,
tam tikro atsiribojimo. Sutiktieji
Mokytojai nuteikia vienprasmiškai:

kai įdomu, bet sunku – tai geras,
natūralus būvis. Nelendant į detales,
principas toks: kai kažkas rūpi, yra
prasminga, žavinga, gražina gyveni-
mą tau, man, dešimčiai, šimtui, oho,
tūkstančiui ar daugiau žmonių, –
darom, bandom. Būtinai.

Jei profesinė kūryba atrodo
neįkandama, kalbėkimės bent apie
elementarų buities gražinimą: juk
gražiojoje Vokietijoje gėlynų vyriau-
sybė neišravi ir nacionalinė tapatybė
kiemų neiškuopia. Tūlas pats triūsia,
nes taip jam miela, nes tokia jo tvar-
ka, valia, būdas. Svarbiausia – mano
„aš”, jo veiksmas. Jis viską ap-
sprendžia. O nuasmenintos bendry-
bės tik stingdo, kaip kad Lietuvoje
kartais ištinka stabas: „Mūsų per ma-
žai, rinka per siaura, apyvartos men-
kos, kišenės tuščios, išgalės ribotos.
Be to, mūsų neaiški tapatybė: neži-
nome, pamiršome, abejojame, nesu-
tariame, kas esame. Taigi mūsų ga-
limybės striukos. Vos verčiamės. Ge-
rai, kad dar krutame. TODĖL mes ne-
kuriame.”

Tokia nutartis apie „mus” gali-
ma kaip oro balionu saugiai, oriai
kilti į abstrakcijų dausas, šlietis prie
neapibrėžtos kolektyvinės bendrys-
tės, nusišnekėti į valias ir nieko ne-
veikti. Be to, didžiai patogu ja mal-

dyti koktumą po to, kai užgniauži
idėją, palaidoji iniciatyvą, iššvaistai
įkvėpimą, atmeti užmojį. Mat kūry-
bos atžvilgiu toks „mūsijimas” –
smurtinis veiksmas: mūzoms nusu-
kinėjamos galvos, menkinamos kū-
rėjų pastangos, ugdoma emigrantų
bejėgystės logika.

Gimtojoje žiniasklaidoje tenden-
cija aiški: blanksta autorystė, nuver-
tėjo žurnalisto, paskui – redakcijos
atsakomybė, per bevaises, bet įnirtin-
gus TV3 teisminius svarstymus gin-
čyta net skleidėjo atsakomybė. Ben-
dražygiai iš mokslo ir kultūros barų
antrina, kad moksle „mūsijimo” už-
tektinai, kultūroje – pertektinai, o
paveldo apsaugoje... et, po gaisro Ty-
tuvėnų vienuolyne trūksta žodžių.

Bet „mūsijimas” – toks primi-
tyvus, kad nevertas dramatizuoti. Gi
iš tiesų pajėgumų daugėja, kūrybinę
bejėgystę pripažįstant tik be apsiga-
vimo, tikroviškai, intymiai: ką ku-
riu? Ko nekuriu? KODĖL AŠ NEKŪ-
RYBINGA(S)? Neplėtoju projekto
išradingiau, nekilsteliu jo aukščiau,
neparašau grakščiau, neapsodinu vi-
so balkono gėlėmis, nepasirišu stilin-
gos kaklaskarės, pagaliau!

Jei neišsisukinėdama sau atsa-
kau, kaip nors vis apčiuopiu kūrybos
kelią. Randu išeitį iš „mūsais” ap-
traukto sąstingio, nuobodžio. Ir tru-
putį gražesnį gyvenimą Lietuvoje.
Tada, jei išgaliu, vykstu svetur – pa-
tirčių bei įkvėpimo.

lzs.lt
Gražina Sviderskytė – televizijos

žurnalistė, istorinių bei dokumentinių
filmų kūrėja.

Labai mėgstu šią dieną. Ir taip
norėčiau, kad šį sekmadienį į
bažnyčias susirinktų daug šei-

mų su spalvingai jas apkibusiais vai-
kais. Jie kartu džiaugsmingai švęstų
Mišias, o po jų su skanėstų krepše-
liais aptūptų bažnyčios šventorių ir
dalindamiesi bei vaišindamiesi ap-
link skleistų Gyvybę. Dar vaikai ga-
lėtų pripiešti daug gražių piešinių su
užrašu: Kaip gerai, kad aš gimiau ir
tu gimei. Tuos laiškus jie prikabintų
prie spalvotų balionų ir paleistų į
dangų, kad Gyvybės džiaugsmas pa-
sklistų.

Tarptautinė gyvybės diena nuo
1998 metų Lietuvoje švenčiama pas-
kutinįjį balandžio sekmadienį. Šią
dieną pasiūlė švęsti Kardinolų kon-
sistorija Vyskupų konferencijose dar
1991 metais, tačiau šventė išpopulia-
rėjo ją aktyviau paraginus švęsti Po-
piežiui Jonui Pauliui II, 1995 metais.

Tarptautinės gyvybės dienos tik-
slas – paskatinti visuomenę skirti
daugiau dėmesio žmogaus gyvybės

prasmei ir vertei. Taip rašoma Gyvy-
bės dienos pristatymuose, tačiau mū-
sų bažnyčiose labai vangiai ši diena
prasimuša kelią ar populiarėja. Gal
mūsuose gyvybės mažai belikę? Gal
dirva nepalanki šiai šventei įsišak-
nyti? Gal šiai šventei trūksta gilesnio
prasmės akcento, kad ji neprigyja? O
gal ji paskęsta povelykinių ir gegu-
žinių švenčių gausoje?

Prieš kokius aštuonerius-šeše-
rius metus buvę mėginimų suruošti
šiai dienai pagarsinti vieną kitą
renginį Vilniuje, bet nelabai sėkmin-
gai. Viename jų dalyvavau. Monoto-
niškose Mišiose ir beveik vien močiu-
čių aptūptuose suoluose, gyvybė ru-
seno kažkur giliai, nė kiek neprasi-
verždama į paviršių. Po Mišių į pas-
kaitėlę gal susirinko apie dešimtis

klausytojų. Be gyvybės pasėdėjome,
paskui suvalgėme po saldainį ir visai
nuliūdusi pasukau į bažnyčią, kurios
koplytėlėje vyksta nuolatinė adoraci-
ja: na, nors ten gyvybės atrasiu. Pra-
veriu aukštus tos bažnyčios kiemo
vartus ir mane užlieja džiaugsmo ir
gyvybės banga: pilnutėlis kiemas šei-
mų, ką tik pasibaigus Mišioms, pla-
čiai pasklidę po pievą, kas traukia iš
krepšių ant staliukų skanėstus, kas
šiaip būreliais šnekučiuojasi, vienur
šmirinėja mažesnieji, vyresniokai
gainioja kamuolį, kitur vėl kažkoks
šurmulynas. Ir tas šeimų spalvingu-
mas, vaikų triukšmas, išbyrėjęs po
visą šventorių, pasidalinimo ir bend-
rystės šiluma – man atrodė pats nuos-
tabiausias Gyvybės šventimas. Gal
tikrai nebūtini pompastiniai rengi-

niai, gal tikrai tereikia surasti savo
parapijoje tas nelabai drąsias gausias
šeimas, o ir nelabai gausias, ir tiesiog
dalintis bendryste iš kurios gimsta
gyvybė.

Kasdien matau kaip vis ryškiau
už lango pražysta klevai. Niekur ne-
skubu, todėl turiu laiko į juos įsižiū-
rėti. Kasdien dukrytė pareidama iš
daržiuko pakeliui priskina man pava-
sarinių gėlyčių: pamerkiu indelyje ir
pastatau virtuvėje prie kriauklės –
čia dažniausiai praleidžiu savo laiką,
o ir mažiausioji nepasieks ir į burny-
tę nesusigrūs. Visas pasaulis sprogs-
ta gyvybe ir tokią palaimą ir ben-
drystę išgyvenu kasdien vis ryškiau
jusdama judesius savo pilvo gaublyje
– dabar, pavasarėjant, jis man kaip di-
delis nokstantis pumpuras. Vyresnė-
lis dažniausiai mėgsta priglusti prie
jo ir paklausia: Na, ką ten veikia
mūsų kūdikėlis?” O jis kartais juda,
kartais miega ir visada auga, ruoš-
damasis atėjimui.                 

Bernardinai.lt

Gyvybės sekmadienis
INESA VAITKŪNAITĖ

Keliautojos susimąstymas:
kodėl aš nekūrybinga?

GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

Balandžio 30 d. minėjome Pasaulinę gyvybės dieną. Žmogaus
gyvybė neatsiejama nuo moters, kuriai Viešpats patikėjo ypatingą mi-
siją žemėje – duoti Gyvybę. Kiekvieno žmogaus atėjimas į pasaulį yra
tikras stebuklas ir džiaugsmas.

Bažnyčia visada skelbė, skelbia ir skelbs, kad motinystė yra kilnus
pašaukimas, moters gyvenimo kulminacija. Tikinčiųjų bendruomenė
visada turi kovoti už gyvybės išsaugojimą, už besąlygišką moters
pasirinkimą – duoti pasauliui gyvybę.

Tegul Dievo palaima ir malonių gausa išsilieja kiekvienoje šeimoje,
o Jo meilė apsaugo nuo šio pasaulio pagundų nusidėti.  

Klebonas mons. V. Grigaravičius
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„Kam gi mes gyvename, jei ne
tam, kad vienam kitam palengvina me
gyvenimą?”                   (George Elliot)

Sekmadienį, balandžio 29 d., ger-
bia mas svečias, Šiaulių vysku-
pijos vyskupas Eugenijus Bar-

tulis aplankė Šv. Antano lietuvių pa-
rapiją, kur kop lyčioje ekscelencija
Bartulis koncelebravo šv. Mišias su
parapijos klebonu kun. Gintaru An-
tanu Joniku. Šv. Raš tą skaitė parapi-
jos tarybos pirminin kas Antanas
Strakšys. Giesmes gie dojo parapijie-
čiai, vadovaujami sese lės vienuolės
Zosės Strakšytės, vargo navo Erik Bak.

Savo pamoksle vysk. Bartulis
kal  bėjo apie tikėjimą Kristuje, šv.
Evangeliją, kad svarbiausias mūsų
uždavinys yra pasiekti Dangų ir gy -

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Vyskupas Bartulis aplankė Šv. Antano lietuvių parapiją
venti su Kristumi. Solistė Juliegha
Noruševičiūtė savo angelišku balsu
solo giedojo „Ave Maria”.

Po šv. Mišių parapijiečiai susi-
tiko su gerbiamu vysk. E. Bartuliu ir
nusifotografavo. A. Strakšys pristatė
vysk. Bartulį ir jį supažindino su Šv.
Antano parapijos parapijiečiais. 

E. Bartulis gimė 1949 m. gruo-
džio 7 d. Kauno Šančių parapijoje.
1968 m. baigė Kauno 7 vi durinę mo-
kyklą. 1971–1976 m. studijavo Kauno
Tarpdiecezinėje kunigų se minarijo-
je. 1976 m. gegužės 30 d. E. Bartulis
buvo įšventintas kunigu. Nuo 1976 m.
iki 1996 m. buvo Kelmės, Radviliškio,
Deltuvos ir Kauno parapijos bei Kau-
no Arkikatedros Bazili kos vikaru ir
klebonu, Kauno kunigų seminarijos
dvasios tėvu ir kunigų seminarijos
rektoriumi. 

Nukelta į 14 psl.

„Ir bus ji tau saldi paguoda, ir
bus ji tau širdy gyva, balta baltųjų
vyšnių soduos senolių žemė Lietuva!”

(Bernardas Brazdžionis).

Elena Navickaitė gimė 1912 m.
balandžio 14 dieną, Telšių Vals-
čiuje, Šešaičių kaime,  ūkinin-

kų šeimoje, augo tarp trijų seserų ir
dviejų brolių. Tėvai buvo ūkininkai
ir vaikai daug dirbo ūkyje. Elena vie-
tinėje mokykloje baigusi 4 skyrius,
mokslus tęsė gimnazijoje. Kiek pati
pamena, išėjusi iš namų 18 metų
krimsdama mokslus gyveno vienuo-
lynuose. Kaune lankė teologijos kur-
sus. Nuo tada Elena degė gilia meile
Dievui ir Bažnyčiai, jai atrodė, kad
kelias buvo Dievo nurodytas, ir to-
liau turėjo eiti tuo keliu.

Marijampolėje buvo įkurtas Ne-
kaltai Pradėtosios Švenčiausiosios
Mergelės Marijos vargdienių seserų
vienuolynas, kurį 1918 m. spalio 15 d.
patvirtino Seinų vyskupo Antano
Karoso kanoniškuoju dekretu. Kūry-
binio polėkio laikotarpiu, kuris pasi-
žymėjo veržliu darbštumu, sunkumų
nepaisymu, pasiaukojančia savo tau-
tos ir šalies meile, jaunas merginas
traukė burtis Palaimintasis arkivys-
kupas Jurgis Matulaitis.

Taip ir Elena Navickaitė pateko į
šį vienuolyną, kur jaunos merginos
lankė mergaičių namų ruošos kur-
sus, mokykloje veikė valgykla, baž-
nytinių drabužių, dailiojo siuvimo
dirbtuvė – tai ir buvo pirmieji seserų
darbai.

Vienuolijos steigėjas ypač rūpi-
nosi seseris mokyti, aiškindamas
įstatus, dvasinio gyvenimo pagrin-
dus ir vesdamas rekolekcijas joms
ruošiantis daryti vienuolinius įža-
dus.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą se-
serys dirbo vaikų darželiuose, vai-
kų namuose, pradinėje mokykloje,
senelių prieglaudos namuose, knygy-
ne, spaustuvėje, žemės ūkio mokyk-
loje. Dalyvavo įvairiose vaikų, jauni-

mo, mergaičių, moterų organizaci-
jose. Įvairiomis progomis organizuo-
davo kursus, paskaitas. Dirbo kata-
likių moterų organizacijose, pavasa-
rininkų organizacijoje, kunigų semi-
narijų virtuvėse. Elenos darbo patir-
tis kaip tik ir prasidėjo darbu virtu-
vėje. Maisto ruošimas jai buvo labai
prie širdies.

1935 m. rugpjūčio 15 d. Elena
duoda pirmuosius įžadus ir priima
Tarcizijos vardą. Jauna vienuolė drą-

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Gyvenimo kelionė, skirta Kristui ir žmonėms

siai galėjo eiti kelti žmonių dvasią,
suteikti konkrečios pagalbos jų var-
guose bei rūpesčiuose, prisidėti auk-
lėjant augančią kartą. Tuo metu vie-
nuolyne gyveno per šimtas mergai-
čių. 

1936 m. penkios seserys vyriau-
sios motinėlės buvo atrinktos ir iš-
siųstos į Ameriką. Tėvai marijonai
jas pakvietė į pagalbą, į jų vadovau-
jamą mokyklą ir seminariją (Maria-
napolis/Thompson, CT. Seseles lydė-

jo vienuolijos vadovė ses. Teresė No-
vickaitė. 25-kerių metų seselė Tarci-
zija su kitomis vienuolėmis (ses.
Augustina, ses. Apolonija, ses. Aloy-
za, ses. Consolata) keliavo laivu per
Atlantą.  

Marijonų vyrų kolegijoje jas
priėmė rektorius kun. dr. J. Navic-
kas, MIC. Iš pradžių dirbo Tėvų ma-
rijonų Marianapolis kolegijos virtu-
vėje ir skalbykloje, vėliau kaip ir
Lietuvoje, – su vaikais, jaunimu, se-
neliais, taip pat spaustuvėje. 

1941 m. liepos 2 d. seselė Tarci-
zija davė amžinuosius įžadus. Vie-
nuolė kone visą savo gyvenimą pa-
šventė tarnaudama virtuvėje stovyk-
lose ir ypač Pal. Jurgio Matulaičio
slaugos namuose. Laisvalaikiu turė-
jo atgaivą prižiūrėti gėlynus ir puošti
aplinką. Dirbo tyliai ir ištvermingai.
Pagal steigėjo Matulaičio dvasią ir
nurodymus vienuolės šiame žemyne
stengiasi eiti į žmones, kovoti su
gyvenimo keliamomis problemomis
bei visuomenės poreikiais. Aktualūs
išeivijoje lietuvių reikalai nukreipė
vienuoliją  JAV į panašias darbo sri-
tis, kurios buvo jau išvystytos Lietu-
voje – patarnavimą žmogui, vaikų,
jaunimo ir senelių globą, labdaros,
švietimo ir spaudos darbus. Vargdie-
nės seserys  drąsiai žengė į įvairias
darbo sritis, pasitikėdamos ne vien
savo menkomis jėgomis, bet gausaus
geradarių, rėmėjų ir talkininkų bū-
rio pagalba. 

Šiuo metu šimtametė vienuolė
Tarcizija Elena Navickaitė dienas lei-
džia Palaimintojo Jurgio Matulaičio
slaugos namuose. Džiaugiasi, kad
yra dar geros sveikatos, atminties,
kad kiekvieną rytą koplyčioje išklau-
so šv. Mišias ir pasišvenčia maldai. O
Nekaltai Pradėtos Švč. Marijos Mer-
gelės vargdienių seserys, kiek pajė-
gia, dirba toliau pasitelkdamos talen-
tus, kuriuos Dievas yra suteikęs.

„Tegul jūsų šviesa taip šviečia
žmonių akivaizdoje, kad jie matytų
gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų
Tėvą, kuris yra danguje” (Mt 5, 16).

Sukaktuvininkę seselę Tarciziją Eleną Navickaitę (viduryje) pasveikino seselė Berna-
deta ir kun. I. Sasnauskas.

Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis su parapijos
klebonu kun. Gintaru Antanu Joniku.

Vienuolei�Tarcizijai�Elenai�Navickaitei�–�100��metų!



Praėjusiais metais JAV sostinė-
je įkurtas ,,Saulėgrąžos projek-
tas” (,,The Sunflower Project: A

Jewish Lithuanian Heritage Pro-
ject”), pasiryžęs lietuvių ir žydų san-
tykius keisti per kultūrą ir švietimą,
skatinti Lietuvos žydus ir jų palikuo-
nis diasporoje iš naujo atrasti ryšį su
savo lietuviškomis šaknimis, atkelia-
vo ir į Čikagą. Balandžio 15 dieną
Oak Brook, IL, viešbutyje ,,The Hyatt
Lodge” vykusioje diskusijoje apie
lietuvių ir žydų bendruomenes šian-
dien ir rytoj kalbėjo Lietuvos Respub-
likos garbės konsulai Šiaurės Ameri-
koje ir Meksikoje, žydų ir lietuvių
bendruomenių atstovai, svečiai iš
Lietuvos – LR kultūros ministras
Arūnas Gelūnas, LR užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavičius. 

Paskutiniaisiais metais Lietuvos
Vyriausybė nuveikė nemažai, ties-
dama tiltus tarp Lietuvos ir Izraelio,
lietuvių ir žydų bendruomenių. Kaip
skelbia žydiški tinklalapiai, tarp 2009
ir 2011 metų Izraelio ir Lietuvos dip-
lomatai aplankė vienas kitą 20 kartų.
Praėjusius metus Lietuva paskelbė
Holokausto metais. O šių metų ba-
landžio mėnesį Lietuvos Vyriausybė
paskyrė 50 mln. dol. žydiško paveldo
Lietuvoje, įskaitant kapines bei sina-
gogas, priežiūrai. Tai svarbūs poli-
tiniai žingsniai, deja, mezgant neofi-
cialų – žmogaus su žmogumi – ryšį
tarp dviejų bendruomenių pasistū-
mėta ne taip jau ir toli. 

Susidariusią padėtį nusprendė
pakeisti Washington, DC gyvenantis
Harley Felstein. Sumanymas atstaty-
ti tiltus tarp dviejų bendruomenių
einant švietimo, kultūros keliu Fels-
tein, kilimo iš Lietuvos, sugalvojo
2010 metais, kai jo sūnus Benjamin
viešnagės Lietuvoje metu atsiuntė
keletą nuotraukų su baigiančiais su-
nykti žydiškais kapais. Taip Felstein,
kuris dirba kapinėse laidotuvių pa-
tarėju, galvoje gimė ,,Saulėgrąžos
projektas”. 

,,Saulėgrąžos projektu” susido-
mėjusi LR ambasada JAV ėmėsi veik-
ti. Praėjusių metų rudenį Washing-
ton, DC įvyko pirmasis ,,Saulėgrąžos
projekto” susitikimas, o gruodį Lie-
tuvos ambasada vietos lietuvius ir
žydus pakvietė į pirmąjį bendrą žydų
ir lietuvių bendruomenių renginį,
skirtą žydų Hanukkah ir lietuvių
Kūčių šventėms. Felstein įsitikinęs,
jog jis savo tikslą pasieks tik tada, jei
lietuvių ir žydų bendruomenės tiesti
tiltus pradės ne nuo konfliktinės si-
tuacijos aptarimo, bet nuo mokymo-

si, apsikeitimo žiniomis. ,,Saulėgrą-
žos projekto” sumanytojas įsitikinęs,
jog jei jo projektas pasiseks, ilgainiui
tarp žydų ir lietuvių bendruomenių
neliks jokio nepalankumo. 

Diskusija Čikagoje, kurią suren-
gė LR ambasada JAV ir LR gen. kon-
sulatas Čikagoje, buvo pirmas bandy-
mas projektą perkelti į kitą geografi-
nę erdvę, savotiškos žvalgytuvės,
stengiantis suprasti, kokiais lūkes-
čiais gyvena žydų ir lietuvių bend-
ruomenės už JAV sostinės ribų. Iš-
girsta nemažai įvairių nuomonių,
pastebėjimų ir konkrečių pasiūly-
mų.

Diskusiją atidaręs LR ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa-
vilionis pabrėžė, jog vienas iš di-
džiausių jo norų yra sukurti ne dirb-
tinį, bet gyvą projektą, kuris pasitar-
nautų abiem bendruomenėms. ,,Ar
įmanoma tokį projektą pradėti įgy-
vendinti Čikagoje?”, – metė iššūkį
susirinkusiesiems ambasadorius.
Jog tai įmanoma ir būtina, neabejojo
nė vienas diskusijoje dalyvavęs da-
lyvis. 

Apie santykių tarp bendruome-
nių ir institucijų gerinimą kalbėjusi
LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė sakė,  jog jos vadovauja-
mas konsulatas galimybių labiau

suartėti su žydų bendruomene ieško
ne vienerius metus. Ilgainiui pasida-
rė aišku, jog palaikomi geri santykiai
su Izraelio konsulatu Čikagoje ir ki-
tomis žydiškomis organizacijomis
norimų rezultatų – glaudesnio ryšio
tarp lietuvių ir žydų bendruomenių
užmezgimo – neatneša. Tiksliau, ne-
atnešė, kol nepradėti rengti tokie
renginiai visuomenei kaip Nancy
Wright Beasley knygos ,,Izzy’s Fire”
pristatymas Čikagoje ar jaudinantis

apsilankymas Holokausto memori-
aliniame centre, Farmington Hills,
MI, kur dalyvavo lietuvių ir žydų
bendruomenių nariai. Gen. konsulės
nuomone, būtent tokie renginiai ir
susitikimai tirpdo ledą tarp žmonių.
,,Jei turėtume daugiau tokių rengi-
nių, – sakė ji, – kur vis daugiau žmo-
nių galėtų pasidalinti savo asmeninė-
mis istorijomis, tai padėtų mums iš
naujo atrasti ryšį.” 

Felstein pastebėjo jaučiąs tam
tikrą nerimą abiejose pusėse, matąs
tam tikrą nežinojimą, ką daryti to-
liau. Jo nuomone, nerimą geriausiai
galėtų išsklaidyti, o nežinią įveikti
,,Saulėgrąžos projekto” siūlomas ke-
lias – ryšį tarp bendruomenių atku-
riant per kultūrą ir švietimo progra-
mas. Santykius tarp žydų ir lietuvių
gerinti per kultūrą ragino ir Lietuvos
kultūros ministras Gelūnas. ,,Pasiti-
kėsiu visais ryšiais, kurie ateis pro
kultūros vartus”, – sakė jis.

Michael Kotzin, Žydų federacijos
Čikagoje prezidento vyr. patarėjas,
diskusijos metu pasiūlė kryptis, ku-
riomis lietuviai ir žydai turėtų eiti.
Tai: tarpusavio supratimas ir pagar-
ba; atviras ir sąžiningas praeities
suvokimas ir daugiau žinių apie lit-
vakų kultūrą ieškojimas, klausiant,
kodėl ta kultūra Lietuvoje ilgiau ne-
egzistuoja.

Diskusijai vadovavęs Rimas Do-
manskis pastebėjo, jog dviem ben-
druomenėms turėti stiprų ryšį būtų
naudinga, tačiau šiuo metu labai
svarbus klausimas yra, kaip tuos
glaudesnius formalius ir neforma-
lius ryšius kurti, kaip bendradar-
biauti ateityje. Felstein nuomone, nė-
ra reikalo skubėti, reikia pradėti iš
lėto, ne badant vienam kitą pirštu,
bet ieškant abiem pusėms priimtino

būdo bendrauti. Jis pasiūlė jo pra-
dėtą projektą įskiepyti ir kitose JAV
Lietuvių Bendruomenėse ir telki-
niuose. 

Apie neskubėjimą ir apie tai, kad
tiltų atstatymas gali užtrukti, kalbėjo
ir LR garbės konsulas Meksikoje Ro-
nen Landau, priminęs, jog  vokiečių
tautai prireikė 40–50 metų susitaikyti
su savo praeitimi, ją iš naujo įvertin-
ti, kad tauta ir vėl pradėtų kurti savo
ateitį. Jis sakė: ,,Žinau, jog esame ant
teisingo kelio, o žydų bendruomenė
jaučia, jog ši iniciatyva yra sąžinin-
ga ir tikra.”

Nebuvo apeita ir jaunimo tema,
kurią diskusijoje iškėlė Lietuvoje gi-
męs Čikagos teisininkas Eugene
Steingold. Vienas iš ,,Saulėgrąžos
projekto” tikslų yra jaunimo įtrauki-
mas, kuriant švietimo, keitimosi ir
kitokias programas. Vis didesniam
skaičiui vyresnio amžiaus žmonių,
senelių kartai, išlaikiusiai daug pri-
siminimų, iškeliaujant į Amžinybę,
būtinybė keisti požiūrį į lietuvių ir
žydų bendruomenių santykius kaip
niekad yra svarbi. Pasak Felstein,
jeigu neveiksime šiandien ir dabar,
ateinanti karta neturės informacijos,
svarbios suvokti dviejų bendruo-
menių egzistavimą. Tų gyvų sąsajų
su praeitimi ir dabartimi kiekvieną
dieną darosi vis mažiau. Pirmieji
žingsniai šia linkme bus žengti jau
šią vasarą arba rudenį – 12 mokinių
iš Lietuvos važiuos į Izraelį. 

Kaip pastebėjo Kotzin, lietuviai
ir žydai yra skirtingi. Tačiau net ir
būdami skirtingi, net ir su savo skir-
tingais atsiminimais ir skausmais,
galime ne tik gerbti vienas kitą, bet ir
kurti ateitį drauge. Ar mes esame
tam pasiruošę?
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DALIA CIDZIKAITĖ

Iš kairės: N. Korris, LR garbės konsulai Rimas Česonis ir Daiva Čekanauskaitė-Navar-
rette.                                                                                              Dalios Cidzikaitės nuotraukos

Gerinant santykius tarp lietuvių ir žydų: ar esame pasiruošę?

Advokatas Rimas Domanskis (k.) ir LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis ir ,,Saulėgrąžos projekto”
sumanytojas Harley Felstein.

LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damu-
šytė ir Harley Felstein.
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SKAUTYBĖS KeLIAS

Pranešimas�
Stovykla ,,Jaunos dienos” 

Rakas  2012 

Apsilankykite Lietuvių Skautų Sąjungos tinklalapyje

www.skautai.net

Mieli tėveliai,

Skautų stovykla vyks Rako sto vyklavietėje prie Custer, Michigan, nuo
šeštadienio, liepos 14 d., (12 v. p. p.) iki sekmadienio, liepos 22 d. (12 v. p. p.)  Tik
savaitę šiais metais. Ši sto vykla yra pritaikyta Vidurio rajono skautams iš
Chicago, Lemont, Naper ville, Cleveland, Detroit ir Florida.  Šio je stovykloje
taip pat dalyvauja jau nos šeimos.

Registracija

Siunčiame Jums informaciją apie 2012 m. stovyklos registracijos anke-
tas.  Užpildytas anketas su mo kes čiu prašome grąžinti stovyklos iž di ninkei
Aušrai Petry iki  birželio  16 d.

Čekius rašykite: LSA arba Lit hua nian Scouts Association. 
Po birželio 16 d. registruojantis prie pilnos stovyklos kainos pri dė kite 50

dol. 
Jeigu užsiregistravusieji negalė tų vykti į stovyklą, mokestis bus grą žin-

tas po stovyklos, atskaičiavus 50 dol.
Privalome visas registracijos an ke tas užpildyti pilnai ir pasirašyti ati -

tinkamose vietose.

Pastabos
• Stovyklautojai priimami nuo 8 metų amžiaus, išskyrus jaunų šeimų

pastovyklėje. Galutinį sprendimą dėl priėmimo daro jaunesniųjų skautų,
skaučių ir jaunų šeimų vadovai.

• Jūs esate atsakingi už vaikų at vežimą ir pasiėmimą. Jeigu turite klau-
simų, prašome kreiptis į Jūsų vai ko vadovus arba tuntininkus.  

• Visi stovyklautojai turi būti pilnateisiai Lietuvių skautų sąjungos na-
riai, užsimokėję 2012 metų nario mokestį ir aktyvūs nariai 2011–2012 me tais.

• Stovykla vedama pagal skautiš kos ideologijos principus ir taisykles.
Stovyklautojai privalo susipažinti su stovyklos taisyklėmis ir pasižadėti sto -
vyklaujant įgyvendinti  tuos princi pus ir taisykles.

• Jeigu esate vegetaras (vegetarian arba vegan), prašome pažymėti
„Health History Record” formoje („Ex plain Any Special Health, Be havioral
or Emotional Considera tions”).

Registracijos detalės 

Kiekvienam stovyklautojui rei kia  užpildyti  tokias registracijos formas:
• Rako registracijos formą (vieną šeimai);
• Stovyklos mokesčio formą (vie ną šeimai);
• Child Information Record;
• Health History Record;
• Lithuanian Scouts Assn. Agre ement to Release – Child under 18 yea rs of

age

Kiekvienam vaikui, stovyklaujan čiam jaunų šeimų pastovyklėje, reikia
užpildyti  šias registracijos formas:

• Jaunų šeimų mokesčio formą (vieną šeimai);
• Child Information Record;
• Healthy History Record;
• Lithuanian Scouts Assn. Agreement to Release – Child under 18 years of

age

Tėvams, stovyklaujantiems jau nų šeimų pastovyklėje, reikia  užpil dyti
šias registracijos formas:

• Jaunų šeimų mokesčio formą (vieną šeimai);
• Lithuanian Scouts Assn. Ag reement to Release – Adult 18 yea rs or older.

Užpildytas registracijos anketas  su mokesčiu grąžinkite stovyklos iž di -
ninkei iki birželio 16 d.: Aušra Petry, 8830 Magnolia Court, Orland Park, IL
60462

Jei turite klausimų, kreipkitės į : 

j.s. Viliją Kielienę, Nerijos tuntininkę  
tel. 630-939-0746; 

s. Aušrą Petry, AVK tuntininkę, 
tel. 708-699-8224; 

s.v. Dainių Dumbrį, ,,Lituanicos” tuntininką
tel. 773-793-9302

Budėkime!  Gero vėjo!  
Ad meliorem!

Tęsinys iš balandžio 26 d. 

Kitą rytą mūsų žygis buvo tik
že myn, nusileidome iki 8,000
pė dų. Vienoje vietoje mums

buvo skirta keletas užsiėmimų, kad
būtų įdomiau. Vienoje vietoje šaudė-
me iš seno vinių šautuvų. Kitas va-
dovas mus išmokino, kaip mesti kir-
vį į rąstą. No rint teisingai pataikyti,
reikia pa eiti septynis žingsnius nuo
rąsto, ap sisukti ir mesti. Kai išmo-
kome mes ti, buvo varžybos, kuriose
aš lai mėjau antrą vietą! Šeštą dieną
irgi ne buvo per sunku, bet tai buvo il -
giausias žygis per visą mūsų kelionę.
Sep tintą dieną irgi nebuvo labai sun-
ku, bet aštuntą dieną vėl pradėjom
lipt į viršų. Buvo sunki diena, nes
daug li jo.  Bet stovykla buvo įspūdin-
ga – bu vu si aukso kasykla. Nors
aukso ne be liko, galėjome eiti į šach-
tą.  Kai bu vome apie 100 metrų nuo
įėjimo, gidė išjungė šviesas, reikėjo
tamsoje rasti išėjimą.  Pirmas asmuo
eilėje turėjo po jo einantiems pasaky-
ti, ką jis jau čia. Toje vietoje dirbome
kalvio dar bą. Jeigu, bedaužant į me-
talą, patai kai į priekalą tris kartus,
reikia atsi prašyti ir priekalą pabu-
čiuoti. Man taip buvo. O jeigu šešis
kartus patai kai į priekalą, reikia
pabučiuoti ir gar siai prisipažinti
meilėje. Vienam draugui taip ir buvo.
Prieš miegą bu vo ,,Country-Wes-
tern” muzikos progra ma, kuri buvo
įspūdinga. Jau čiau si, lyg būtų buvę
1911, o ne 2011 metai. Devintą dieną
mes lipom į dar vieną kalną „Mount
Phillips”, bet šį kartą su kuprinėm
(nuo 10,000 pėdų iki 11,000 pėdų). Ka-
da pasiekėm vir šūnę, pradėjo lyti ir

kristi kruša. Buvo labai slidu, nes bu-
vo daug dumblo. Dešimtą dieną įlipo-
me į dar vie ną kalną, vardu „Black
Mountain” (nuo 9,000 pėdų iki 11,000
pė dų). Reikėtų pridurti, kad užlipo -
me ir į dar vieną mažesnį kalnelį.

Po ilgos savaitės atėjo paskutinė
kelionės diena. Nors ir buvome tru -
pu tį nuliūdę, kad jau paskutinė die -
na, bet buvo smagu, kad vėl galėsime
sugrįžti į civilizaciją. Noriu priminti,
kad mes neturėjome jokios elektroni -
kos nuo kelionės pradžios iki jos pa -
baigos. Mūsų amžiui tai nėra lengva.
Paskutinė diena buvo gan karšta, nes
buvo labai saulėta. Prieš lipdami že -
myn mes užlipom į dar vieną kalną
var du „Tooth of  Time” (9,004 pėdų),
nes jis atrodo kaip dantis. Tada pra -
dėjom lipti žemyn į pagrindinę sto -
vyklą. Nors nebuvom labai toli, rei -
kėjo eiti zigzagais, truko labai il gai,
kol nulipom. Buvo labai didelis dži-
augsmas, kada perėjome stovyklos
(neoficialius) vartus ir prie jų nusifo-
tografavome. Prie kitų stovyklos var -
tų (originalių) yra įdomi tradicija:
kai kurie skautai po žygio suriša
savo guminius batus ir permeta juos
per vartų viršų, kad ten kabėtų. Iš
mūsų grupės tik vie nas skautas taip
padarė.

Po vakaro poilsio ir stovyklos už -
darymo laužo pasiruošėme iškeliaut
kitą rytą namo. Tą rytą mus nuvežė į
traukinio stotį, bet reikėjo dvi valan-
das palaukt, nes traukinys gerokai
vėlavo.  Visi sėkmingai atvykome na -
mo, nors labai pavargę. Galiu jums
pa sakyt, kad tai tikrai buvo labai įs -
pūdinga kelionė – kelionė į Philmont.

Pabaiga.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Kelionė į Philmont
,,Skautų rojų”

Gytis stovi su grupės asilu, vardu Phil-
gytis Kriaučiūnas.

Gytis lipa į medinį stulpą su specialiais
batais.
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Jau dvidešimt, dar tik dvidešimt ...

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija švenčia savo dvidešimtmetį.                                                                                                                                                    Gimnazijos archyvo nuotr.

DANGUOLĖ KRIVICKAITĖ

„Mokykla, auginanti sparnus”, –
taip mokyklą apibūdina mokiniai
savo rašiniuose, skirtuose gimna -
zijos 20-mečiui. „Čia gera, šilta, jau-
ku ir smagu”, – kalba ir mokiniai, ir
jų tėveliai apie Garliavos Juozo Luk-
šos gimnaziją. Du dešimtmečius gy-
vuojanti ugdymo įstaiga turi savo
istoriją, susijusią su valstybės atkū -
rimu, švietimo reforma, tautinės mo -
kyklos idėjos įgyvendinimu, begali -
niu žmonių entuziazmu ir meile
vaikams. 

Gimnazijos kūrimosi priešisto-
rė – 1990 metai, kai Garliavoje iškilo
tre čios vidurinės mokyklos būtiny-
bė. ,,Ministerija pritarė mokyklos
statybai ir net buvo pradėti priešpro-
jektiniai mokyklos pastato svarsty-
mai, buvo svarstoma ir galimybė
mokyklai panaudoti nebaigtas staty-
ti buitinio kombinato patalpas”, –
prisimena tuometinis Garliavos vir-
šaitis Ri čardas Gudaitis. – Tačiau
entuziazmas atsimušė į tuomet pra-
sidėjusį sunkmetį.” 

Naujos mokyklos sumanymas
nežlugo: aktyvūs Garliavos savival-
dos ir švietimo įstaigų vadovai ėmėsi
sumanymo, kad buvusiose projekta -
vimo instituto patalpose būtų įkurta
nauja mokykla.  Idėją įgyvendinti pa -
dėjo Kovo 11-osios Nepriklauso my -
bės atkūrimo  Akto signataras P. Va -
ra nauskas, Kauno rajono vadovai.
Kliūčių nebeliko.

Po istorijos skraiste slypi datos,
pavardės, faktai, tačiau istorija ne -
gali paslėpti žmonių entuziazmo, ge -
ra noriškumo, tikėjimo, o kartais ir
sunkiai paaiškinamų dalykų. ,,Mo -
kyklos gimime matau ir mistinį mo-
mentą: kažkada statydami projekta-
vimo institutą, jo vadovai nė nenu-
jautė, kad pastatė mokyklą – projek-
tuotojų kabinetai puikiai tiko kla -

sėms, buvo pastatytos net aktų ir
sporto salės”, – džiaugiasi R. Gu dai -
tis. 

1992 metais įsteigtai Garliavos III
vidurinei mokyklai ėmė vadovauti V.
Vitkauskas. „Tie metai nebuvo leng -
vi, bet mokyklos kūrimas, kova už
gimnazijos vardą pamažu įgavo pras-
mę: vieningai dirbome, niekas ne-
trukdė, negirdėjome dabar tokio daž-
no žodžio ‘ne, negalima’, būrėme ko-
lektyvą,  kūrėme, rašėme progra-
mas”, – prisimena mokyklos direkto-
rius. 1994 m. mokyklai buvo suteik-
tas legendinio Lietuvos partizano
Juozo Lukšos vardas, o 1997 m. – hu -
manitarinio ir realinio profilio gim -
na zijos statusas. Mokykla tapo pir-
mąja gimnazija Kauno rajone. „Buvo
puikūs laikai, – prisimena ilgametė
gimnazijos mokytoja Donata Beitna -
rienė, – daug kūrybos, daug veiklos,
daug energijos, įspūdžių, švenčių,
tra dicijų kūrimo. Jauni, energingi ir
reiklūs mokyklos vadovai  buvo visa-
da su mumis, mokytojais ir moki-
niais.” Gimnazijos vadovas šiltai pri-
simena savo bendražygį, pavaduotoją
ūkio reikalams Vladą Nausėdą, daug
laiko, energijos atidavusį mokyklai.

Partizano vardo suteikimas gim-
nazijai įpareigojo bendruomenę siek-
ti tikslo – ugdyti Žmogų, sąmoningą,
kūrybingą, dorą, tvirtą, pasirengusį
iš šūkiams.  

Bėgant laikui keitėsi ir gimnazi-
jos veidas. Per gyvavimo dvidešimt-
metį formavosi gražios tradicijos,
stip rėjo mokytojų kolektyvas, moki -
nių savivalda, buvo užmegzti ir ple-
čiami ryšiai su įvairiomis Lietuvos
ir užsienio mokyklomis. Puikūs mo-
ki nių akademiniai pasiekimai, daly-
vavimas olimpiadose, konkursuose,
projektuose leido jiems pažinti save
ir pasaulį, studijuoti ne tik Lietuvos,
bet ir užsienio aukštosiose mokyklo -
se.  Geriausi ir aktyviausi gimnazijos

abiturientai kasmet apdovanojami
Juozo Lukšos-Daumanto fondo, kurį
įkūrė J. Lukšos našlė dr. N. Bražė -
naitė, stipendija. Šiemet gimnazija
išleidžia XVIII abiturientų laidą, ta -
čiau prisimena ir pirmuosius, jau įsi -
tvirtinusius gyvenime: pirmąjį gim-
nazijos  mokinių prezidentą Titą Pet -
ri kį, kuris būdamas dvidešimties va -
dovavo tarptautinei informacinių
tech nologijų kompanijai, studijavo
muziką Didžiojoje Britanijoje ir pel -
nė pripažinimą tarptautiniuose mu -
zikos festivaliuose, Jūratę Juodsnu -
kytę, studijavusią VDU, Riomerio
universitetuose, dirbančią ES atsto -
vy bėje Kijeve, Mindaugą Račkauską,
biomedicinos mokslų daktarą, kar-
diochirurgą, dirbusį New York Uni -
versity. Buvę mokiniai nepamiršta
savo pirmosios Alma Mater, aplanko
mokytojus, dalyvauja renginiuose,
pamokose.

Gimnazija pasikeitė ir savo išore.
Po Europos Sąjungos, Švietimo ir
moks lo ministerijos bei Kauno ra jo-
no savivaldybės lėšomis įvykdytos
gimnazijos pastato atnaujinimo,
įrengti nauji kabinetai, biblioteka,
skaitykla, įsigyta naujų, modernių
mokymo priemonių, taip sudarytos
sąlygos dar geresniam mokinių mo-
kymuisi.  

Moderniai mokyklai būtini nuo-
latiniai pokyčiai. Todėl gimnazija sie-
kia glaudaus bendradarbiavimo ne
tik su bendrojo lavinimo, bet ir su
aukštosiomis mokyklomis. Balan -
džio 26 dieną, minint Garliavos Juozo
Lukšos gimnazijos 20-metį, buvo  pa -
si rašyti sutartis su šešiomis Lietuvos
aukštosiomis mokyklomis: Vytauto
Didžiojo universitetu, Vilniaus uni-
versiteto Kauno humanitariniu fa -
kul tetu, Kauno technologijos univer-
sitetu, Lietuvos sveikatos mokslų
uni versitetu, Lietuvos kūno kultūros
akademija, A. Stulginskio universite-

tu. Tai leis glaudžiau bendradarbiau-
ti švietimo ir kultūros srityje, ren-
giant būsimus universitetų studen-
tus, sustiprins gabių mokinių ug dy -
mą, mokytojams teiks dalykinę ir
me todinę paramą.

Tik dvidešimt, jau dvidešimt...
Tiek nedaug nueita ir tiek daug pa -
siekta.  Daugiau nei tūkstantis  veidų
čia žvelgė į lentą, į mokytoją, į gyve -
ni mą... „Mes norime pakilti daug
aukščiau, / Pasiekti daugiau už dan -
gų ir kitus. / Galime ištart, mokykla
tau, / Ačiū, kad mus mokai auginti
sparnus”, – kartojo jie gimnazijos
him no, sukurto pagal mokinės E.
Kutkaitytės žodžius.  Mokykla, augi-
nanti savo ugdytiniams sparnus,
švenčia savo dvidešimtmetį  ir kvie -
čia visus buvusius mokinius jos nie-
kada neužmiršti.                  

Stogastulpis J. Lukšai-Daumantui at -
min ti prie jo vardu pavadintos viduri -
nės mokyklos Garliavoje.                  
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Edita Klinkel 

Svečiuose menininkai 
iš Florida valstijos

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ne taip seniai Čiurlionio galeri-
joje viešėjo  lietuviai dailininkai iš
Atlanta, o gegužės 11 d. atidaroma
menininkų iš Florida valstijos paro-
da ,,Kryž kelės”. Parodoje darbus ro-
dys keturi autoriai. Visi menininkai
dirba ir gyvena Orlando, FL. Susi-
pažinkime su jais. 

Saulius Jankauskas

Saulius pagal profesiją – plas-
tikos chirurgas. Tačiau jau daugiau
nei 13 metų turi ir kitą užsiėmimą – jį
domina karštas stiklas. Dažniausiai
naudoja surastą stiklą – senus lan-
gus, duris, butelius ir panašiai.
,,Stiklas iššaukia įvairius, kartais
prieštaraujančius jausmus. Jis įdo-
miai žaidžia su šviesa, vandeniu – šil-
tas ir šaltas; švelnus, lygus ir saugus
arba aštrus ir pavojingas. Dažnai
matyti, kad matant mano darbus žiū-
rovams kyla įvairios asociacijos”, –
pasakoja Saulius apie savo susižavė-
jimą stiklu. Na, o didžiausia Sauliaus
Mūza – poezija.

Irma Kirvelienė

Irma mėgo piešti nuo mažumės.
Dar mokykloje laimėdavo įvairius
me no konkursus. Nuo vaikystės ap -
supta šimtamečių architektūrinių
paminklų, žavėjosi jų išpieštų sienų
grožiu, spalvų žaismu langų mo -
zaikose bei aukso spindesiu vidaus
interjero išraitymuose. Būdama 12
metų nupiešė savo pirmąją freską.
Lietuvoje baigė Vilniaus dailės mo-
kyklą.

Atvykusi į JAV Irma nepamiršo
savo pomėgių – daugiau nei 10 metų
pie šia freskas pagal užsakymus. Tuo
pačiu tapo paveikslus, kuriuos ret -
karčiais rodo meno galerijose bei
JAV Lietuvių Bendruomenės rengi -
niuose.

Edita Klinkel 

Fotografuoti Edita pradėjo nuo
Lietuvos Nepriklausomybės paskel-
bimo, kai atsivėrė sienos į Europą.
Ištroškusi naujų įspūdžių, į dažnas
keliones pasiimdavo fotoaparatą. Po -
mėgis pamažu išaugo į aistrą, tuo pa -
čiu atsirado įgūdžiai ir supratimas
apie tai, kokios fotografijos sukelia ir
išlaiko žiūrovo susidomėjimą. Žavėjo
viskas – skirtinga gamta, žmonių tra -
dicijos ir papročiai, didmieščių di -
namika. Savo kelionių įspūdžius ir
fotografijas yra paskelbusi kelionių
žurnaluose. Atvykusi gyventi į Flo-
rida atrado čia nepaprasto grožio
subtropinę gamtą bei iš viso pasaulio
suvažia vusių tautų kultūrinį pali-
kimą. Visa tai stengiasi įamžinti savo
nuot raukose.

Edita yra surengusi ne vieną
fotografijos parodą tiek Lietuvoje,

tiek JAV. Už savo fotografijas me ni -
ninkė yra pelniusi keletą apdo vano-
jimų. 

Oksana Kofman

Nuo mažens studijavo muzikos ir
dailės mokyklose. Baigusi Kauno
dailės institutą, dirbo Vaikų ir jauni-
mo meno mokykloje, kūrė įliustraci-
jas knygoms ir žurnalams. Vėliau
pamėgo grafinį dizainą. Dirbo rek -
lamoje, knygų leidyboje ir žurnalų
redakcijoje. Sėkmingai pritaikė savo
žinias ir kūrybą atvykusi į JAV. Tapo
aliejiniais ir akrilo dažais. Iliustraci-
jose derina akvarelę ir spalvotų pieš-
tukų grafiką.

Tapyba ir piešimas – svarbi Ok -
sanos darbo ir gyvenimo dalis. Pa -
veiksluose ji perteikia savo vidinio
pa saulio išgyvenimus, nušviesdama
juos savitomis spalvomis. Jos darbai
tarsi nepažįstamos knygos iliust ra-
cijos, leidžiančios žiūrovui savo
mintimis prisidėti prie kūrinio.

Nepatingėkite penktadienio va -
karą, gegužės 11 d., 7:30 val. v. atvykti
į Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen-
tre vyksiantį parodos atidarymą ir
pasigrožėti dailininkų iš Florida dar-
bais. Tikrai nenusivilsite, o sve -
čiams, atvykusiems iš toli, taip pat
bus malonu, jog čikagiečiai domisi jų
menu. Atidaryme dalyvaus Saulius
Jankauskas, Irma Kirvelienė ir Edita
Klinkel. Tad iki malonaus susitiki-
mo.

Irma Kirvelienė Saulius Jankauskas Oksana Kofman

Irma Kirvelienė ,,Undiscovered”.

Saulius Jankauskas. ,,Nustebo net pas
dangus”.Edita Klinkel. Fotografija.

Oksana Kofman. ,,Celestel Awakening”
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mŪSŲ STALUI

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

Lietuvių šeimininkių skonio po -
jū čiai skirtingi nuo kiniečių,
todėl ir gaminant bet kokį ki-

nišką patiekalą, mes visada pridėsi-
me savų priesko nių ir jis bus mums
skanus. Auten tiš kos tikros virtuvės
patiekalų nerasi me nei pas mus iš-
simėčiusiuose ma žuose kiniečių res-
toranėliuose, juolab tokiuose, kur
maistas pigus ir valgyk kiek nori. To-
kiuose restora nė liuo se pataikaujama
amerikietiškam skoniui, norint pri-
traukti daugiau lankytojų. Kinų rajo-
no restoranuose jau yra didesnis pa-
sirinkimas ir vietų, kur gali išban-
dyti jų tikrą vir  tuvės skonį. Norint
namuose pasi gaminti kiniškų patie-
kalų reikia nu sipirkti jų parduotu-
vėse įvairių prie skonių, daržovių,
pasigaminti pa čiam ar nusipirkti
įvairių padažų, kas suteikia kiniš-
kiems patiekalams au tentiškumą. 

Kiniškos salotos

Reikės: pekino salotų, agur ko,
svo gūno, sezamo sėklų, sojos pa dažo.

Pekino kopūstų lapus ir agur ką
supjaustykite šiaudeliais ir suber ki -
te į dubenį. Ten pat sudėkite susmul-
kintą svogūną ir išmaišykite. Ap lie-
kite sojos padažu ir apibarstykite
sezamo sėklomis. Jei norite, į salotas
galite dėti ir papriką, pomidorų.

Kiniškas daržovių ir 
kiaulienos troškinys

Reikės: 1 sv kiaulienos, 2 skilte lių
česnako, 2 svogūnų, 2 paprikų, 2
šaukštų sojos padažo arba citrinų sul -
čių, druskos, maltų pipirų, žalumy nų,
aliejaus.

Kiaulieną supjaustykite gaba lė -
liais ir gerai nuplaukite. Pabars ty ki-
te druska, pipirais ir kepkite alieju-
mi pateptoje keptuvėje ant stiprios
ugnies maždaug 3–4 minutes nuolat
maišydami. Apkeptą mėsą sudėkite į
lėkštę.

Svogūnus supjaustykite pusžie -
džiais ir, į keptuvę įpylę aliejaus,
pakepkite, kol taps peršviečiami.
Pap  rikas supjaustykite šiaudeliais,
prieš tai pašalinę sėklas. Tada suber -
kite į keptuvę ir troškinkite kartu su
svogūnais 5 minutes. Susmulkinkite
česnakus, žalumynus ir, svogūnams
bei paprikoms baigiant troškintis,
suberkite į keptuvę. Troškintas dar -
žo ves sumaišykite su kiaulienos ga -
balėliais, apšlakstykite sojos padažu
arba citrinų sultimis.

Ju scu chao ching chiao – 
žali ankštiniai pipirai su mėsa

Reikės: ½ sv liesos kiaulienos
mėsos, prieskonių, 1 1/2 šaukšto ku ku -
rūzų krakmolo, 6 ankštis saldžių
pipirų, 3–4 šaukštus aliejaus.

Padažui: šaukšto prieskoninių
žalumynų (petražolių, svogūnų, čes-
nako) 1 1/2 šaukšto desertinio vyno,
druskos, truputį cukraus.

Mėsa supjaustoma plonomis
juos   telėmis, apibarstoma pries ko -
niais, sumaišoma su vandenyje iš-
leistu krakmolu ir valandą jame
palaikoma. Pipirų ankštys, išėmus
sėklaliz džius, supjaustomos juoste-
lėmis. Su maišomi padažui skirti pro-

duktai. Mėsa sudedama į gerai įkai-
tintą alie jų ir jame 30 sek. (kol pasi-
keičia spalva) pakepinama. Supjaus-
tyti saldieji pipirai sukrečiami į
likusį įkaitintą aliejų ir maišant 30
sek. pakepinami, o paskui sumaišo-
mi su mėsa bei pa dažu. Viskas dar
keletą minučių pa kepinama. Mėsa
turi būti minkšta, o pipirai – gruz-
dūs. Vietoj ankštinių pi pi rų galima
dėti porų ar kitų dar žovių.

Kiaulienos gabaliukai 
su saldžiarūgščiu padažu

Reikės: skardinės konservuotų
ananasų, poros morkų, šaukštelio
maltų imbierų, šaukšto bulvių krak-
molo, ½ sv kiaulienos sprandinės, alie -
jaus, paprikos, ½ šaukštelio cuk raus,
šaukšto sojos padažo.

Patiekalas gaminamas labai
grei tai ant stiprios ugnies. Kiaulie-
nos spran dinę supjaustykite skersai
skai dulų plonais gabaliukais. Mėsą
galite kiek pamušti, kad būtų minkš-
tesnė.  Pa ruoškite padažą: sumaišy-
kite sojos padažą, imbierus, krakmo-
lą ir cukrų (jei naudojate saldų sojos

padažą, cukraus nereikia). Morkas ir
papri ką, pašalinę sėklas, supjausty-
kite šiaudeliais. Įkaitinkite keptuvė-
je alie jų ir 3–5 minutes apkepkite
daržo ves ant stiprios ugnies, vis pa-
mai šy kite. Paskui į kepančias daržo-
ves su verskite ananasų gabalėlius,
išmaišy kite ir patiekalą nukelkite
nuo ug nies. Kartu su padažu gerai
įkaitintoje keptuvėje pakepinkite
kiaulieną, kol įgaus auksinį atspalvį.
Tai turėtų trukti maždaug 10 minu-
čių. Kai kiau liena bus paruošta, su-
dėkite į ją dar žoves, būtinai išmai-
šykite ir pašildy kite.

Čou fan – kepti ryžiai

Visų yra mėgiami kiniški „Kepti
ryžiai”. Juos pasigaminti nėra sunku,
o valgyti juos galima kaip antrąjį
patiekalą arba kaip garnyrą. Kini joje
taip sunaudojami virti ryžiai, o ame-
rikiečiai juos labai pamėgo, tad jie
visados patiekiami restoranuose.

Reikės: 2 išplaktų kiaušinių, 3
šaukštų aliejaus, 1 puodelio smulkiai
supjaustytų išvirtų krevečių, kumpio
(kiaulienos ar jautienos pasiren kame
vieną iš jų), 6 svogūnų laiškų (su bal-

KINIŠKI PATIEKALAI ANT LIETUVIŠKO STALO
tomis galvutėmis), smulkiai supjaus-
tytų, 4  puodelių virtų ryžių, 2 šaukštų
sojos padažo, ½ šaukštelio cukraus,
druskos (jei reikia).

Pirmas metodas

Keptuvėje ant įkaitinto aliejaus
iškepti išplaktus kiaušinius, nuimti
nuo ugnies ir smulkiai supjaustyti.
Supjaustytus kiaušinius sudėti atgal
į keptuvę kartu su smulkiai sup-
jaustyta mėsa ar krevetėmis. Pridėti
smulkiai supjaustytus svogūnų laiš -
kus. Kepti apie 3 minutes vis pamai -
šant. Sudėti ryžius. Sumaišyti sojos
padažą, cukrų ir užpilti ant viršaus.
Pakepinti kol ryžiai bus pasidarys
karšti.

Antras metodas

Pakepinti ryžius aliejuje apie 15
minučių iki jie bus auksinės spalvos.
Pridėti smulkiai supjaustytos mėsos.
Užpilti ant viršaus išplaktus kiauši -
nius. Kepti vis maišant, kol kiauši -
niai iškeps. Užbarstyti ant viršaus
susmulkintus svogūnų laiškus, cuk -

rų ir, jei reikia, užberti druskos ir
užpilti  sojos padažo. Pakepti kol vis-
kas susimai šys.

Foo Yung

Šis, visų mėgiamas „omletas” ga -
li būti gaminamas su krabais, kre -
vetė mis ar paukštiena. Galima į jį
įdė ti supjaustytos bet kokios mėsos
arba paruošti visai be priedų.

Reikės: 4 išplaktų kiaušinių, 1
pokelio (8 oz.) šviežių pupelių daigų
(been sprouts), 1/3 puodelio plonai
supjaustytų svogūnų laiškų, 1 puode-
lio (8 oz.) virtų krabų, krevečių ar vir-
tos vištienos (smulkiai supjaustytos),
½ šaukštelio druskos, ½ šaukštelio
pipirų, 1/8 šaukštelio česnakų mil-
telių, 2 šaukštų aliejaus.

Sumaišyti kiaušinius, pupelių
daigus, svogūnus, krabus ar kreve-
tes, ar vištieną, druską, pipirus, čes-
nako miltelius. Nedėti druskos, jei
krabus naudojame iš skardinės.

Didelėje keptuvėje įkaitinti alie -
jų. Dalimis (kaip blynams) pilti miši -
nį, apversti ir pakepti kol pagels.
Kiek vieną iškeptą didelį blyną dėti į
lėkštę ir jį apipilti Foo Yung pa dažu.

Foo Yung padažas

Puode sumaišyti 1 šaukštą krak-
molo, 1 šaukštelį cukraus, 2 šaukš te -
lius sojos padažo ir 1 šaukštelį acto;
įmaišyti ½ puodelio vištienos buljo -
no. Pavirti ant mažos ugnies kol vis -
kas sutirštės.

Visur skirtingai

Kinija – didelė ir labai kontras -
tinga šalis. Šioje daugianacionalinėje
valstybėje skiriasi ne tik gamta, bet
ir žmonių gyvenimas. Tibeto kalnuo -
se žmones gyvena visiškai kitaip, ne -
gu, sakysim, Chajnanio salų tro pi -
kuose arba judriame Shangchai.
Suprantama, ir valgis visur gamina-
mas skirtingai.

Pietuose ant stalo visada galima
pamatyti ryžių ir česnakų, o šiaurėje
labiau mėgstami riešutai ir ankšti-
nės daržovės. Česnako ten negausu.
Šioje šalyje trys vietovės varžosi dėl
teisės, kad jų virtuvė būtų geriausia.
Tai Beijing, Canton ir Sichuan pro -
vincija. Canton būdinga gausybė
ska nės tų, o Sichuan virtuvė garsėja
prieskoniais.

Sichuan žinomas savo koldūnais
– „chuntun”, taip jie vadinami Ki-
nijoje. Ruošiant šį patiekalą, svarbu
netgi oro temperatūra; mėsos įda ras
turi būti aštrus, o tešlai paruošti
reikia patyrimo, kuris įgyjamas per
me tų metus.

Pekine labiau mėgstami patie -
kalai, kuriuose išlieka natūralus pro-
duktų skonis. „Eime šiandien į ‘Tun
laj shun’ ”, – sako Pekino gyventojai,
kai užsinori „chun jan dzu” – maho -
metiškai pagamintos avienos. Prie -
šais svečius ant stalo statomas bron -
zinis puodas, po kuriuo dega ugnis.
Po kelių minučių vanduo užverda.
Pa davėjas atneša produktus padažui
– jo padėklas primena dailininko pa -
letę: rudas sviestas, raudonas pipirų
padažas, svogūnai. Kiekvienas sve -
čias visko po truputį įsideda į savo
du benėlį ir sumaišo, paskui lazdelė -
mis paima gabaliuką mėsos, kelioms
sekundėms panardina į užvirintą
van  denį, suvilgo savo padaže, kad jis
atvėstų ir įsigertų prieskoniais. Pie -
tums įpusėjus, į verdantį puodą su -
dedami kopūstų šniceliai, špinatai,
žali žirneliai ir makaronai. Avienos
sultinys jau būna gana riebus. Mėsą
suvalgęs, svečias į savo dubenėlį įsi -
 pi la sultinio ir sumaišo jį su padažo
likučiais – išeina puiki kocentruota
sriuba.

Jeigu ruošiatės keliauti po Tibe -
tą, prisiminkite, ar turite sveiką
skran dį. Ten valgoma labai sočiai ir
iš karto jums gali paduoti iki penkio-
likos patiekalų, kurių nė vieno nega -
lė site atsisakyti. „Ačiū” ten pasako-
ma tik pavalgius. Jeigu atsisakysite
kokio patiekalo, jus palaikys neman -
dagiu. Prie saldaus patiekalo į stalą
paduodama arbata. Bet europiečiai
prie jos turi priprasti, nes į ją deda-
ma sviesto.
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LIeTUVOS IR PASAULIO NAUJIeNOS

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

H. Clinton ragina paleisti 
J. Tymošenko į laisvę

Kabulas (BNS) – JAV preziden-
tas Barack Obama gegužės 2 d., lygiai
metai po to, kai amerikiečių elitinės
pajėgos nukovė Osama bin Laden,
paslapčiomis atskrido į Afganistaną
pasirašyti susitarimo dėl ryšių su
Kabulu po 2014 m. Perrinkimo šiais
metais sieksiantis B. Obama, kuris
,,al Qaeda” vadovo sunaikinimą pri-
stato kaip savo valdžios liudijimą, pa-
sirašė pokario bendradarbiavimo
susitarimą su prezidentu Hamid Kar-
zai ir pareiškė JAV kariams, kad jų
auka ,,nušvietė horizontą”.

,,Šio karo neprašė nei amerikie-
čiai, nei afganų žmonės, bet vis tiek
dešimtmetį stovėjome drauge”, – sa-
kė B. Obama, pasirašydamas 10 pus-

lapių paktą, kuriuo JAV pažada pa-
ramą Afganistanui 10-čiai metų po
2014 m., kai NATO turi išvesti kovos
veiksmuose dalyvaujančias pajėgas.

Šioje sutartyje numatoma, kad
Amerikos kariai šioje šalyje galės
likti ilgiau, mokydami Afganistano
pajėgas ir persekiodami ,,al Qaeda”
likučius, tačiau neįpareigoja Wa-
shington išlaikyti konkretų karių
skaičių arba finansavimo lygį. Pasi-
rašytas dokumentas taip pat turėtų
pasiųsti žinią JAV priešams, jog baig-
damas ilgiausią karą per Jungtinių
Valstijų istoriją Washington siekia
užtikrinti, kad Afganistanas nebe-
taptų saugiu prieglobsčiu teroristų
grupuotėms, tokioms kaip ,,al Qaeda”.

Premjeras Gruzijoje atranda sąsajas su Lietuva

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama ir Japo-
nijos vyriausybės vadovas Yoshihiko
Noda įspėjo Šiaurės Korėją dėl bran-
duolinių bandymų. Po susitikimo
Baltuosiuose rūmuose jie pareiškė
neleisią ,,naujų provokacinių akci-
jų”. Tai buvo pirmas Japonijos prem-
jero apsilankymas Washington po to,
kai 2009 m. į valdžią Tokijuje atėjo
Demokratinė partija. 

Balandžio viduryje Šiaurės Korė-
ja mėgino paleisti raketą, tačiau ne-
pavyko. Spaudos konferencijoje Y.
Noda pareiškė, kad šis bandymas su-
žlugdė diplomatines pastangas iš-
spręsti ginčą dėl Šiaurės Korėjos
branduolinės programos. JAV, Japo-

nija ir Pietų Korėja spėja, kad minė-
tas startas buvo užslėptas ilgojo nuo-
tolio raketos bandymas, kuris turėjo
pasitarnauti Šiaurės Korėjos bran-
duolinei programai.

Tai tik dar labiau atskirs Šiaurės
Korėją, pabrėžė B. Obama. Anot jo,
Pchenjanas žino, kad JAV, Japonija,
Pietų Korėja ir kitos šalys regione
nori, kad Šiaurės Korėja paisytų
tarptautinių normų. Režimas esą
taip pat žino, kad jis iš naujų provo-
kacinių akcijų naudos neturės. Y. No-
da atkreipė dėmesį į tai, kad praeity-
je po Šiaurės Korėjos raketų techno-
logijų bandymų sekdavo branduoli-
niai bandymai. Yra ,,didelė galimy-
bė”, kad ir šį kartą taip bus.

JAV ir Japonija įspėja Šiaurės Korėją
dėl branduolinių bandymų

Rusijos teiginiai dėl ginklavimosi
Karaliaučiuje nepagrįsti 

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
ragina paleisti į laisvę kalinamą bu-
vusią Ukrainos ministrę pirmininkę
Julija Tymošenko po pranešimų, kad
kalėjimo apsaugos darbuotojai ją su-
mušė.

,,Ukrainos žmogaus teisių ‘om-
budsmeno’ paviešintos nuotraukos ir
toliau kelia abejonių dėl jos kalinimo
sąlygų. Mes dar kartą raginame pa-
leisti ją ir kitus kalinamus jos buvu-
sios Vyriausybės narius į laisvę bei
atkurti visas jų pilietines ir politines
teises”, – JAV valstybės departamen-
to interneto tinklalapio pranešime
teigė H. Clinton.

Praėjusią savaitę pasirodė J. Ty-
mošenko nuotraukos, kuriose matyti
jos sužalojimai. Stipriais nugaros
skausmais besiskundžianti J. Tymo-

šenko iš Charkov kolonijos prievarta
buvo perkelta į ligoninę. Ji teigia ta-
da patyrusi smurtą.

Be kita ko, H. Clinton ragino Uk-
rainos valdžią leisti JAV ambasado-
riui aplankyti ją kalėjime. Tai buvo
pareikšta po to, kai keli Europos ša-
lių vadovai atšaukė savo keliones į
Ukrainą dėl J. Tymošenko kalinimo. 

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel teigia, kad Vokietija svarsto apie
Europos futbolo čempionato Ukrai-
noje politinį boikotą. Europos Komi-
sijos pirmininkas Jose Manuel Bar-
roso, Europos Sąjungos teisingumo
komisarė Viviane Reding bei dar pen-
ki ES šalių prezidentai pranešė neda-
lyvausiantys gegužės 11–12 dienomis
Juodosios jūros Jaltos kurorte vyk-
siančiame Vidurio Europos valsty-
bių vadovų susitikime.

JAV paskelbs O. bin Laden dienoraščius

Tbilisis (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius ir jo  va-
dovaujama delegacija lankosi Gruzi-
joje. Vyriausybės vadovas apsilankė
N. Pirosmani atminimo muziejuje,
esančiame atstatytame Signagio
miestelyje. 

Vėliau premjeras ir jo vadovau-
jama delegacija malūnsparniu nu-
skrido į Vidurio Gruzijoje esantį
Chašūrio miestelį. Centrinę šio mies-
to biblioteką pagal vystomojo bend-
radarbiavimo sutartį įrengti padėjo
Lietuva. Prie paramos taip pat prisi-
dėjo ir mūsų šalies verslininkai.
Chašūrio ir Radviliškio miestų savi-
valdybių atstovai pasirašė bendra-

darbiavimo sutartį. 
Ministras pirmininkas lankėsi ir

Boržomio mieste, kur dalyvavo pa-
minklo Antanui Vilkutaičiui-Ketu-
rakiui atidengimo iškilmėse. A. Vil-
kutaitis-Keturakis –  XIX a. pab. Lie-
tuvos kultūros veikėjas, spėjamas
spektaklio „Amerika pirtyje” auto-
rius ir nusipelnęs inžinierius, tiesęs
geležinkelius Gruzijoje. Po iškilmių
ministras pirmininkas susitiko su
Gruzijos lietuvių bendruomene.  Vy-
riausybės vadovas ir jo vadovaujama
delegacija taip pat apsilankė  Likani
rūmuose ir Boržomio mineralinio
vandens gamykloje. 

B. Obama pasirašė bendradarbiavimo  
susitarimą su Afganistano prezidentu

Vilnius (President.lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasveikino televizijos laidos „Tūkstantmečio vaikai”, kurioje geriausi moksleiviai iš
visos Lietuvos rungiasi žinių viktorinoje, nugalėtojus. „Šiandien Jūs – pavyzdys sa-
vo bendraamžiams. Jūsų sumanumu didžiuojasi mokytojai, o žinios stebina ir ska-
tina pasitempti net suaugusiuosius. Visa, ko išmokote, yra pats didžiausias Jūsų
turtas”, – kalbėjo prezidentė. Šalies vadovė pabrėžė, kad kiekviena pergalė visų
pirma yra pergalė prieš save, o gyvenimo kliūtis geriausiai įveikti pavyksta ištver-
mingiems, smalsiems ir atkakliems.                                     President.lt nuotr.

Lietuva ir Makedonija stiprins bendradarbiavimą Washington, DC (BNS) – Praė-
jus metams po teroristų tinklo ,,al
Qaeda” vadeivos Osama bin Laden
nužudymo, JAV armija ketina pavie-
šinti dokumentus, kurie buvo rasti
2011 m. gegužės 2 d. puolant jo namą
Pakistano Abotabado mieste. Dar šią
savaitę JAV karo akademijos kovos
su teroru centras internete paskelbs
dalį dokumentų, pareiškė prezidento
Barack Obama patarėjas John Bren-
nan. 

Tarp jų bus O. bin Laden ir jo pa-

tikėtinių susirašinėjimo medžiaga,
taip pat ranka rašytas jo dienoraštis.
Iš dokumentų matyti, kad O. bin La-
den planavo pakeisti savo organiza-
cijos pavadinimą, nes buvo nukauta
daug aukštų jos narių. ,,al Qaeda” va-
dovas pats sau prisipažino, kad jo
grupuotė patiria ,,vieną nesėkmę po
kitos”. B. Obama pareiškė nemanąs,
kad O. bin Laden nužudymo metinės
yra džiaugsmo diena. Gegužės 2 d.,
anot jo, turėtų būti ,,susimąstymo
diena”. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos ir Len-
kijos parlamentų Užsienio reikalų
komitetų (URK) vadovai Vilniuje
paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo
atmetė Rusijos teiginus dėl karinių
pajėgų stiprinimo Karaliaučiaus sri-
tyje kaip atsaką į NATO kuriamą
priešraketinę gynybos sistemą.

,,Argumentas yra visiškai nepa-
grįstas ir neatitinka NATO ir Rusijos
bendradarbiavimo dvasios”, – teigia-
ma pareiškime, kurį pasirašė Lietu-
vos Seimo URK pirmininkas Emanu-
elis Zingeris ir Lenkijos Seimo URK
pirmininkas Grzegorz Schetyna.

Lenkijos Seimo ir Lietuvos Sei-
mo Užsienio reikalų komitetai pa-
brėžia, jog Europos Sąjunga, NATO
ir jų valstybės narės Rusijos Federa-
cijai nekelia jokios grėsmės ir nelai-
ko Rusijos Federacijos priešu. Taip

pat pareiškime teigiama, jog Kara-
liaučiaus sritis įgyvendinant Rusijos
modernizacijos siekius galėtų tapti
Rusijos, ES ir NATO pavyzdiniu ben-
dradarbiavimo regionu, o ,,nepa-kan-
kamas skaidrumas ir pasitikėji-mas
karinėje srityje gali trukdyti kurti
tikro bendradarbiavimo  san-tykius
tarp ES bei NATO ir Rusijos
Federacijos”.

Pasak E. Zingerio, pareiškimo
tekstas – ,,siūlantis Rusijai suvokti,
kad NATO nėra nukreipta prieš Ru-
siją ir nelaiko Rusijos NATO prie-
šu”. ,,Todėl mes laukiame iš Rusijos
adekvataus supratimo, ir kad Rusija
nustotų neproporcingai didinti kari-
nes pajėgas Kaliningrado srityje ir
kitose vietose, kurios yra arti NATO
sienų”, – kalbėjo Lietuvos Seimo
URK vadovas.

Vilnius (ELTA) – Stiprinti tarp-
valstybinius santykius ir išnaudoti
visas dvišalio bei tarptautinio bend-
radarbiavimo galimybes gegužės 1 d.
susitikime sutarė Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė ir Lietuvoje su
viešintis Makedonijos Respublikos
prezidentas Gjorg Ivanov. Abiejų ša-
lių vadovai aptarė galimybes bendra-
darbiauti ekonomikos, žemės ūkio,
kultūros ir mokslo srityse, Europos
Sąjungos ir NATO integraciją. 

Susitikimo metu Prezidentūroje
Lietuvos ir Makedonijos kultūros mi-
nisterijų atstovai pasirašė dvišalę su-

tartį dėl bendradarbiavimo stiprini-
mo kultūros srityje. Šalies vadovė pa-
brėžė, jog Lietuva remia Makedoni-
jos siekį tapti ES ir NATO nare. Pre-
zidentės teigimu, Lietuva taip pat re-
mia Makedonijos ir Graikijos dialogą
ieškant sutarimo dėl Makedonijos
valstybės pavadinimo ir palaikys
abiem pusėms priimtiną sprendimą.
Tai yra pirmas Lietuvos ir Makedo-
nijos valstybių vadovų susitikimas
po 12 metų. Šį mėnesį tarptautinėje
žemės ūkio produkcijos parodoje
,,AgroBalt” pirmąkart dalyvaus ir
Makedonijos atstovai. 
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Vilnius (lrytas.lt) – Pusantrų metų
trukusi ir pusantro milijono litų kaina-
vusi netoli Vilniaus esančio Liubavo
dvaro malūno restauracija projekto su-
manytojui Gintarui Karosui lėmė tarp-
tautinį pripažinimą. Į nepriklausomų
ekspertų iš įvairių užsienio šalių suda-
rytą geriausiai restauruotų ir išsaugotų
Europos kultūros paveldo objektų są-
rašą pateko ir šis statinys. Įtakingiausia
Europos paveldo organizacija „Europa
Nostra” Liubavo dvaro vandens malū-
ną pripažino vienu geriausių senovinių
pastatų išsaugojimo pavyzdžių. Šie rin-
kimai tarp paveldosaugos specialistų
itin vertinami. O apdovanojimas netgi
vadinamas kultūros paveldo „Oskaru”.

Kovą JAV vartotojų išlaidos išau-
go 0,3 proc., o tai dar vienas šalies
ekonomikos atsigavimo ženklas. Re-
miantis naujausiais Prekybos depar-
tamento duomenimis, asmeninės pa-
jamos taip pat išaugo 0,4 proc. Ekono-
mistai atidžiai stebi vartotojų pasiti-
kėjimo ir išlaidų pokyčius, nes varto-
tojų išlaidos sudaro maždaug 70 proc.
JAV ekonomikos. Išlaidos šiemet iš-
augo dėl mažėjančio nedarbo ir paly-
ginti šilto oro. 

***
Susivienijimas ,,Microsoft” in-

vestavo 300 mln. JAV dol. į naujos
įmonės kūrimą kartu su didžiausia
šalies knygų pardavėja, bendrove
,,Barnes and Noble”. Dėl šio sandorio
,,Barnes and Noble” elektroninė kny-
gų skaityklė ,,Nook” gali tapti priei-
nama milijonams naujų klientų, nes
į ją bus įdiegiama ,,Microsoft” ope-
racinė sistema ,,Windows 8”. ,,Bar-
nes and Noble” priklausys 82,4 proc.
naujosios bendrovės, o ,,Microsoft” –
17,6 proc.

***
Europos Komisija paneigė žinia-

sklaidos pranešimus apie 200 mlrd.
eurų ,,Maršalo planą”, skirtą ekono-
minei krizei Europoje įveikti. Komi-
sijos atstovė pareiškė, kad Ispanijos
laikraščio ,,El Pais” pateikti skaičiai
neatitinka tikrovės. Laikraštis pra-
nešė, kad 200 mlrd. eurų lėšų norima
investuoti į infrastruktūrą, atnauji-
namus energijos šaltinius ir pažan-
giąsias technologijas. Lėšas esą skir-
tų Europos investicinis bankas ir pri-
vatūs investuotojai, su Europos fi-
nansinio stabilumo mechanizmo ga-
rantija. Pagal JAV generolo ir politi-
ko George Marshall planą po Antrojo
pasaulinio karo buvo atstatoma Eu-
ropa.

***
Ispanijos užsienio reikalų mi-

nistras teigia, kad Ispanija susidūrė
su ,,didelio masto krize”. Remiantis
oficialiais duomenimis, nedarbo ly-
gis Ispanijoje pasiekė rekordą – 24,4
proc., o vertinimų agentūra ,,Stan-
dard and Poor’s” (S&P) sumažino Is-
panijos skolinimosi vertinimą ir įs-
pėjo dėl laukiančių pavojų. Be to,
mažmeniniai pardavimai smuko dvi-
dešimt pirmą mėnesį iš eilės. S&P pa-
brėžė padidėjusią riziką dėl blogų pa-
skolų Ispanijos bankuose ir paragino
Europos šalis imtis veiksmų, padė-
siančių skatinti ekonomikos augimą.

***
Pietų Korėjos susivienijimas

,,Samsung Electronics” perėmė iš
,,Nokia” didžiausios mobiliųjų telefo-
nų gamintojos statusą, kurį bendro-
vė išlaikė net 14 metų, praneša anali-
tinė bendrovė ,,Strategy Analytics”.
Žinovų vertinimu, pirmą 2012 m. ket-
virtį ,,Samsung” pristatė 93,5 mln. te-
lefonų (įskaitant išmaniuosius telefo-
nus), arba 36 proc. daugiau nei prieš
metus. ,,Nokia” pristatė 82,7 mln. apa-
ratų, o bendrovės dalis rinkoje per me-
tus sumažėjo nuo 30,4 iki 22,5 proc. 

***
Jau metus galiojantis laisvas

darbo jėgos judėjimas piliečiams iš

aštuonių Vidurio ir Rytų Europos ša-
lių į Vokietiją priviliojo santykinai
mažai imigrantų. Pernai į šalį dirbti
atvyko 79,000 žmonių iš tokių šalių,
kaip Lenkija, Čekija ar Vengrija. Tai
yra 43,000 imigrantų daugiau nei
2010 m. Imigracijos srautas dėl darbo
rinkos liberalizavimo liko nuosai-
kus. Iš imigracijos naudos esą turėjo
ir ekonomika, ir socialinės kasos, ir
viešieji finansai. 

***
Didžiausia Vokietijos skrydžių

bendrovė ,,Lufthansa” steigs naują
pigių skrydžių bendrovę ,,Direct 4
You”. Bendrovė pradės dirbti nuo
2013 m., o skrydis Europoje jos klien-
tams gali kainuoti apie 49 eurus. Di-
džiausios Europos skrydžių bendro-
vės pastaruoju metu neretai steigia
biudžetinius padalinius, tai jau tam-
pa įprastine bendrovių strategija. Di-
džiausios dalyvės pigių oro skrydžių
rinkoje laikomos Airijos ,,Ryanair”
ir britų ,,easyJet”.

***
Greitojo maisto milžinė ,,Kentuc-

ky Fried Chicken Corporation” (KFC)
turės išmokėti 8,3 mln. JAV dol. žalos
atlyginimą mergaitės, kuriai po apsi-
nuodijimo vištiena buvo sunkiai pa-
žeistos smegenys, šeimai Australijoje.
Monika Saman 2005 m. KFC greitojo
maisto užkandinėje suvalgiusi vištie-
nos suktinį ,,Twister” susirgo salmone-
lioze. Po apsinuodijimo mergaitė 6
mėn. buvo komos būsenos, po to nebe-
galėjo vaikščioti ir kalbėti. KFC, pri-
klausanti restoranų milžinei ,,Yum!
Brands”,  pareiškė esanti labai nusivy-
lusi dėl teismo sprendimo ir ketina jį
apskųsti. 

***
Australijos kasybos magnatas

Clive Palmer pranešė apie savo pla-
nus įžengti į kruizinių laivų verslą.
C. Palmer parnešė pasirašęs tarpu-
savio supratimo memorandumą su
valstybine Kinijos bendrove ,,CSC
Jinling Shipyard” dėl šiuolaikiško
,,Titaniko” statybos. Pirma ,,Titani-
kas 2” kelionė iš Anglijos į Šiaurės
Ameriką numatyta 2016 m. pabaigo-
je. Naujoji C. Palmer laivybos bend-
rovė ,,Blue Star Line Pty” įgaliojo
,,CSC Jinling Shipyard” atlikti ,,Tita-
niko 2” statybos ir koordinavimo dar-
bus Kinijoje.

***
Geriausiu pasaulio restoranu

trečią kartą iš eilės išrinktas Danijos
restoranas ,,Noma”. Tokį vardą jam
suteikė britų specializuotas žurnalas
,,Restaurant Magazine”. Kopenhago-
je įsikūręs ,,Noma” daugiausiai siūlo
Šiaurės šalių virtuvės patiekalus.
Antrą ir trečią vietas sąraše užėmė
Ispanijos restoranai ,,El Celler de
Can Roca” Chironoje ir ,,Mugaritz”
San Sebastiane. Į 50-ies geriausiųjų
sąrašą pateko iš viso 5 Ispanijos res-
toranai. Jame taip pat yra 7 Prancū-
zijos restoranai, 5 kurių pateko į pir-
mą dvidešimtuką. Į sąrašą įrašyti 8
restoranai iš JAV ir 4  iš Pietų Ameri-
kos. Žurnalas sąrašą sudarė atsi-
žvelgdamas į 800 tarptautinių kritikų
ir žinovų vertinimą.

„Glassbel Group”, pažangiausia
architektūrinio ir interjerinio stiklo
gamintoja Baltijos ir Skandinavijos
regione, siekia užimti pirmaujančią
vietą Skandinavijos rinkoje ir plečia
gamyklos pajėgumus Klaipėdos lais-
vojoje ekonominėje zonoje (Klaipė-
dos LEZ). Didinant gamybos pajėgu-
mą, bendrovės investicijų projekto į
pažangiausius architektūrinio stiklo
konstrukcijų sprendimus kuriančias
technologijas vertė sieks 22,9 mln.
litų. Bendrovė beveik visą Klaipėdos
LEZ gamykloje pagamintą produkci-
ją eksportuoja į Europos ir NVS ša-
lis. Gamyklos architektūrinis ir in-
terjero stiklas naudojamas 2014 m.
Sočio žiemos olimpiados sporto stati-
niams stiklinti, taip pat statant ir ki-
tus žinomus pastatus kaip, pavyz-
džiui, Londono ,,Heathrow” oro uos-
to V terminalą, Londono biurų cent-
rą „Foster and Partners”, Liverpulio
verslo centrą Šv. Pauliaus aikštėje.

***
Užsienyje permokėtus mokesčius

susigrąžinti padedanti bendrovė „RT
Tax” pastebi, kad vis daugiau lietuvių
išvyksta dirbti į Olandiją. Įmonės duo-
menimis, per pastaruosius porą metų
beveik du kartus išaugo laikinai už-
darbiaujančių skaičius. Olandiją žmo-
nės renkasi dėl laisvų sezoninių darbo
vietų žemės ūkio, mėsos perdirbimo ar
kitose srityse. Tuo tarpu Anglijoje ar

Airijoje tokio darbo pasiūla, lyginant
bendrą emigrantų ir sukurtų darbo
vietų skaičių, yra mažesnė. Statistikos
departamento duomenimis, praėju-
siais metais išvykimą iš Lietuvos dek-
laravo per 53,000 gyventojų. Tai 36
proc. mažiau nei 2010 m. Dažniausiai
lietuviai rinkosi Jungtinę Karalystę
(26,400) ir Airiją (5,600).

***
Baltijos šalyse dirbantys vokie-

čių verslininkai geriausiai įvertino
Estijos Vyriausybės ir premjero dar-
bą, parodė Vokietijos ir Baltijos šalių
prekybos rūmų (AHK) apklausos
duomenys. Estijos premjero ir Vy-
riausybės darbą gerai įvertino 38
proc. apklaustųjų, patenkinamai – 29
proc. Latvijos įvertinimas – 53 proc.
patenkinamai ir 28 proc. gerai, Lietu-
vos – atitinkamai 63 proc. ir 17 proc.
Vertindami investicinį klimatą Bal-
tijos šalyse, vokiečių verslininkai
kaip privalumą įvardijo visų trijų
valstybių narystę ES. Kitu svarbiu
veiksniu Estijoje tapo politinis stabi-
lumas, Latvijoje – darbo jėgos sąnau-
dos, Lietuvoje – darbo našumas. Vi-
sose trijose Baltijos šalyse kaip ne-
gatyvų veiksnį verslininkai paminė-
jo viešųjų pirkimų skaidrumo stoką.
Anoniminėje apklausoje dalyvavo
118 vokiečių verslininkų, dirbančių
Baltijos šalyse. 

Vilnius (ELTA) – Tarptautinė žemės
ūkio ir maisto pramonės paroda „Ag-
roBalt 2012” keliasi į patį Kauno cent-
rą. „Žalgirio“ arenoje gegužės 10–12
d. savo gaminius pristatys keli šimtai
Lietuvos ir svečių šalių žemės ūkio vers-
lo bei maisto pramonės atstovų. Tradi-
ciškai parodą aplanko ir gausus būrys
delegacijų iš užsienio. 19-ąjį kartą or-
ganizuojamos tarptautinės „AgroBalt”
parodos oficialus šūkis – „Sveikesniam
gyvenimui” pabrėžia glaudų ryšį tarp
žmonių sveikatos, gyvenimo kokybės ir
vartojamo maisto. Parodoje dalyvaus
įmonės, gaminančios saugius kasdie-
nio vartojimo produktus, diegiančios
naujas maisto gaminių kūrimo tech-
nologijas, maisto kokybę vertinančios mokslo tyrimų rezultatais. Šiemet tradiciškai
bus rengiamas ir parodos rodinių konkursas. „AgroBalt” – ne vien tarptautinė pa-
roda, kurioje vyksta maisto produktų, naujausios įrangos, technikos ir technologi-
jų pristatymas, bet ir vieta, kurioje susitinka daugelio šalių vyriausybių, oficialių
delegacijų atstovai, žemės ūkio specialistai. Čia rengiami laikmečio aktualijas at-
spindintys politiniai forumai, diskutuojama ir dalijamasi patirtimi susitikimuose,
seminaruose, konferencijose. Šiemet politinio forumo tema – „Smulkaus ūkinin-
kavimo perspektyva ir globalizacijos iššūkiai“. Viena seniausių Lietuvos parodų
„AgroBalt” pradėta rengti dar 1992 m. 
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Lietuvos karinės oro pajėgos,
šiemet mininčios 20-ąsias įkū-
rimo metines, nutarė įvairiuo-

se šalies miestuose suruošti pristaty-
mo renginius ir visuomenei plačiau
papasakoti apie Lietuvos karo aviaci-
ją, jos ištakas ir istoriją, apie tai, ką
šiandien veikia karinės oro pajėgos.
Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Tra-
kuose, Birštone ir kituose šalies mies-
tuose jau vyko įdomūs renginiai, su-
traukę tikrai nemažai žiūrovų.

Lietuvos karo aviacijos ištakos
siekia 1919 m. Tų metų sausio 30 d.
pradėta formuoti Inžinerijos kuopa,
kurios sudėtyje buvo ir Aviacijos
būrys. Kovo 1 d. jis buvo reorganizuo-
tas į kuopą, o jau kovo 12 d. kuopos
pagrindu sudaryta Aviacijos dalis. 

Lietuvos aviacijos pradininku
yra laikomas XIX amžiaus išradėjas
Aleksandras Griškevičius (1809–
1863), apie kurio įdomią asmenybę ir
pomėgį konstruoti rašytojas Vytau-
tas Martinkus parašė istorinį roma-
ną „Žemaičio garlėkys”.  Tik ką pasi-
rodė ir dar viena knyga apie kitą as-
menybę – Lietuvos karo aviacijos
vadą, šalia Marijampolės gimusį An-
taną Gustaitį (1898–1941), be kurio
lėktuvų ANBO („Antanas Nori Būti
Ore”) neįsivaizduojama Lietuvos
aviacija.

Tarp pirmųjų karo lakūnų buvo
Pranas Hiksa (1897–1966). Pradėjęs
tarnybą carinės Rusijos kariuomenė-
je, kilus revoliucijai Hiksa grįžo į
Lietuvą ir 1919 m. buvo paskirtas į
karo aviaciją. Tų pačių metų vasarį į

Kauną buvo atvežti Vokietijoje pirkti
aštuoni nauji LVG C VII lėktuvai, ku-
rie jau kovo mėnesio pradžioje buvo
išmėginti ore. P. Hiksa dalyvavo Ne-
priklausomybės kovose prie Panevė-
žio, Ežerėnų (dabar Zarasai), Utenos,
Suvalkų.

Hiksos biografija – tikra legen-
da, liudijanti, kad mūsų žemė išugdo
nepaprastus žmones. P. Hiksa patyrė
20 avarijų, bet liko gyvas. Jo drąsa ir
puikios vairuotojo savybės lėmė, kad
1931 m. ir 1932 m. P. Hiksa tapo pir-
mųjų automobilių lenktynių „Aplink
Lietuvą” čempionu. Jis buvo pir-
mųjų daugiadienių motociklų lenk-
tynių „Aplink Lietuvą” sumanytojas
ir dalyvis. 1933 m. ir 1935 m. be jokio
specialaus pasirengimo sėkmingai
dalyvavo beveik 4,000 km tarptauti-
nėse Monte Carlo lenktynėse. 

Kovo mėnesį Kaune, minint 115-
ąsias lakūno metines, prie namo K.
Donelaičio gatvėje atidengta atmini-
mo lenta. Būtent Kaune formavosi
karinių oro pajėgų tradicija, būtent
šiame mieste buvo kuriama aviacijos
istorija, kurios didelę dalį išbraukė
okupacija.

Pasak Karinių oro pajėgų vado
brigados generolo Edvardo Mažeikio,
dabartinė karinė šalies aviacija prieš
20 metų atkurta ant tarpukariu su-

kurtos aviacijos pamatų. „Jeigu ne-
būtų 50 metų išbraukta iš mūsų isto-
rijos, šiandien Lietuvos karinė avia-
cija prilygtų kitų Europos valstybių
aviacijai. Deja, istorija nežino taria-
mosios nuosakos. Vis tik mūsų pilo-
tai yra gerbiami kaip geri savo srities
žinovai tiek karštuosiuose taškuose,
tiek atliekant NATO saugumo misiją
Baltijos šalių pasienyje”, – sakė E.
Mažeikis.

1992 metų pradžioje Lietuvoje
buvo įsteigta Aviacijos tarnyba, o
nuo tų metų balandžio 27 dienos pra-
dėta stebėti valstybės oro erdvė. Nuo
2004-ųjų, Lietuvai tapus NATO nare,
Zoknių oro uoste buvo dislokuoti
NATO šalių naikintuvai, saugantys
šalies oro erdvę.

Jubiliejiniuose minėjimuose,
kurie surengti įvairiuose miestuose,
pristatytos šiandieninės Lietuvos
karinės oro pajėgos, kurių uždavi-
niai – valstybės oro erdvės kontrolė
ir gynyba, parama sausumos ir jūrų
pajėgoms, paieškos, gelbėjimo ir spe-
cialiųjų operacijų vykdymas, krovi-
nių ir žmonių pervežimas. Ne kartą
kariškių pagalbos prašoma tada, kai
reikia skubiai iš Lietuvos ar kitų
šalių pergabenti donoro širdį, kai
brangi būna kiekviena akimirka.

Renginių metu pristatyta ir

Lietuvos karinių oro pajėgų viešųjų
ryšių vyriausiojo specialisto Gintau-
to Deksnio monografija „Pasitikėji-
mo kultūros link: Lietuvos kariuo-
menės įvaizdžio formavimo galimy-
bės”, kurioje aptariami Lietuvos ka-
riuomenės įvaizdžio formavimosi
ypatumai ir svarba krašto kultūri-
niame gyvenime, tarpukaryje ir nū-
dienoje, nagrinėjama kariuomenėje
puoselėtinų vertybių visuma ir vi-
suomenės pasitikėjimo galimybės.
Autorius kelia klausimus, ar  moder-
ni nūdienos Lietuvos kariuomenė
atspindi tautinės valstybės idealus ir
lūkesčius, ar išlieka kariuomenės
siekiamybė palankaus tautos vertini-
me. Jis nagrinėja Lietuvos kariuome-
nės įvaizdį kaip socialinį-psichologi-
nį fenomeną, jo prigimtį ir adminis-
travimo būdus. 

Šias knygas autorius dovanojo
Lietuvos miestų ir miestelių biblio-
tekoms. Susitikimo su visuomene
Marijampolėje metu, kai salėje susi-
rinko keli šimtai žiūrovų, autorius
knygą padovanojo ir šio miesto
Rimanto Stankevičiaus pagrindinei
mokyklai. Šią mokyklą baigė ir lakū-
nas bandytojas, vienintelis lietuvis
kosmonautas Stankevičius (1944–
1990), kurio vardas mokyklai suteik-
tas lygiai prieš 10 metų. Stankevičius
buvo ruošiamas  skrydžiui į kosmo-
są, bet šiuos planus nutraukė jo žūtis
aviacijos šventės Italijoje 1990 metų
rugsėjį metu, į kurią jis buvo atvykęs
po sėkmingo pasirodymo šventėje
JAV Everett mieste.

Visų šių renginių metu susirin-
kusiems grojo Lietuvos kariuomenės
karinių oro pajėgų orkestras, visi
galėjo apžiūrėti įdomią fotografijų
parodą „Iškiliausios tarpukario as-
menybės”, kurioje pristatomas vadi-
namasis Kauno ir Lietuvos šviesuo-
lių žiedas, žymūs ir laikinojoje sosti-
nėje gyvenę asmenys, nepabūgę jo-
kių ano meto iššūkių, svariai prisidė-
ję prie atskirų žmonių, miesto, šalies
gerovės. Tarp šių asmenybių pris-
tatomi ir aviatoriai bei karininkai:
sportininkas, karo lakūnas, prieš 80
metų įveikęs Atlanto vandenyną S.
Darius, vienas ryškiausių Lietuvos
kariuomenės vadų, brigados genero-
las V. Nagevičius-Nagius, inžinie-
rius, lėktuvų konstruktorius A. Gus-
taitis.Lietuvos karinių oro pajėgų orkestras.                                                                                                                          A. Vaškevičiaus nuotraukos   

Minimas Lietuvos karinių oro pajėgų 20-metis
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Knygos viršelis.

Parodos „Iškiliausios tarpukario asmenybės” rodiniai.
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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
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IEŠkO DARBO

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

* Nuo birželio mėn. vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs doku-
mentai. Tel. 708-220-3202.

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

* Moteris ieško vyresnio amžiaus  žmonių priežiū-
ros darbo. Geros rekomendacijos. Tel. 773-759-
8677.

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

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su gyve-
nimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-5198.

* Moteris, turinti didelę patirtį,  ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros  darbo nuo 12 v. p. p. iki 6 v. v.
Tel. 773-776-6785.

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

Bronė Taoras, gyvenanti Findlay, OH, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už pa-
ramą.

Mums tik reikia, kad Maskva be
jokių išlygų viešai pripa žintų: Sovie-
tų Sąjunga buvo okupa vu si Lietuvą,
Latviją ir Estiją. Ir tuo met galėtume
užversti tą šiurpų isto rijos puslapį ir
žvilgsnius nu kreip ti į atei tį. Prezi-
dentas G. W. Bu shas paža dėjo būtinai
tą pasakyti.

Per pietus nemažai kalbėjomės
apie tarptautinės politikos proble-
mas. JAV prezidentas kelis sykius už -
siminė apie Lietuvos vaidmenį spren-
 džiant regioninius konfliktus, indėlį
į kovą su terorizmu.

Vienintelis viešesnis prezidento
G. W. Busho susitikimas Rygoje buvo
surengtas tik su kviestine publika.
Skirtingai nei jam viešint Vilniuje,
kur prie Rotušės buvo susirinkę de -
šimtys tūkstančių žmonių, čia jis pa -
sakė kalbą maždaug 400–500 politikų,
visuomenės atstovų ir diplomatų.

Į salę, kur JAV prezidentas ren -
gėsi sakyti kalbą, atvyko ir ponia
Lau ra Bush. Man priėjus su ja pasi -
sveikinti, pirmasis jos klausimas bu -
vo: „O kur ponia  Alma?” Atsakiau,
kad, susiklosčius apgailestavimą ke -
liančioms nelauktoms aplinkybėms,
jai teko likti namie. O iš tikrųjų lat   -
viai tiesiog atsisakė ją priimti. Buvo
nemandagiai pareikšta, kad Latvija
neturi nei darbuotojų, kurie galėtų
glo boti mano žmoną, nei automobilių
atskirai jos viešnagės programai.
Aiš ku, mūsų Užsienio reikalų minis-
terija šoko gelbėti padėties ir skubiai
pranešė, kad Lietuva gali pati pasirū -
pinti savo prezidento žmona. Bet
Alma tokiomis aplinkybėmis atsisa -
kė vykti į Rygą. Galvojant apie savo
šalies orumą, kitaip ir negalima pa -
sielgti.

Beje, dėl tokio Latvijos poelgio
bu   vo labai nustebinta JAV ambasada
Lietuvoje, kuriai neoficialiai mūsų
diplomatai paaiškino, kodėl Alma ne -
vyksta į Rygą.

Estijos prezidento žmona taip
pat nelydėjo savo vyro. Kaip supra-
tau, priežastis buvo ta pati, ir estai
dėl to buvo labai įsižeidę.

2005 metų gegužės 8 diena,
Vil nius. Šiandien visos šalys, išsky-
rus Rusiją, mini tikrąją Antrojo pa-
sauli nio karo pabaigos dieną. Su Sei-
mo pirmininku ir premjeru pager-
bėme karius Antakalnio kapinėse,
vėliau vy kome į Panerius, kur pa-
dėjome gėlių prie Holokausto aukų
memorialo, Vietinės rinktinės ir „Ar-
mia Kra jowa” karių kapų.

Iš ten mes su Alma nuvažiavome
į Pirčiupius, pabendravome su vietos
žmonėmis, susitikome su čia 1944
me tais įvykusios tragedijos liudinin -
kais. Atsisveikinę su pirčiupiečiais,
išskubėjome į Lazdijų rajone esan -
čias Kalniškes, kur pokario metais
vyko smarkios kovos su okupantais
ir vieno mūšio metu kovose su NKVD
daliniais žuvo daugiau nei 40 parti-
zanų.

Vakare buvo surengtas minėji-
mas Operos ir baleto teatre karo
aukoms pagerbti. Pasakiau kalbą,
kuria raginau niekuomet nepamiršti
karo aukų, bet kartu susitaikyti ir su
buvusiais priešais. Gaila, kad mūsų
dešinieji nepanoro parodyti tokio
dvasios kilnumo ir renginį boikota-
vo.

2005 metų gegužės 30 diena,
pirmadienis, Vilnius. Visą savait-

ga lį žiniasklaida kaitino visuomenę,
pasakodama apie tariamus V. Uspas -
ki cho ir A. Zuoko nusikaltimus – vie -
nas kaltinamas viešųjų ir privačių
interesų supainiojimu, kitas įtarinė-
jamas, kad ėmė kyšius iš „Rubicon”
bendrovės. Kalbama apie milijonines
sumas. A. Zuokui jau priklijuota
„abo   nento” pravardė.

Man žeriami kaltinimai, kad tai -
kau dvilypius standartus. Neva nere -
aguoju į skandalą, leidžiu vis labiau
jaukti politinį gyvenimą. Tad nu ta -
riau šiandien per televiziją kreip tis į
Lietuvos žmones. Paren giau kalbos
tekstą, iš ryto su štabu dar jį „apšli-
favome”, peržvelgėme su teisininkais
formuluotes, kad nieku nenusiženg-
tume teisės normoms.

Jau 23 valandą sulaukiau A. Zuo -
ko skambučio iš Italijos, kur jis iš -
vykęs. Pažėrė man karčių priekaiš tų.
O per „Panoramą” liberalcentristas
A. Čaplikas pareiškė, kad savo krikš-
tasūnio tėvą A. Zuoką iškeičiau į Ru -
sijos carą, atseit V. Uspaskichą. Poli -
tikai papylė ir daugiau keistų savo
„teorijų”.

Jaučiu, kad padariau tai, ką man
liepė sąžinė ir diktavo pareigos jaus-
mas. Mano pareiškimas surašytas
korektiškai, bet kartu laikantis poli-
tinių principų ir moralinės atsako -
my bės tautai.

2005 metų gegužės 31 diena,
Vilnius. Dauguma atsiliepimų apie
mano kalbą – teigiami. Žmonės inter-
nete rašo: „Pagaliau pasakyta tai, ko
laukėme!” Spauda man taip pat pa -
lan ki.                             Bus daugiau.

Baltijos šalių prezidentų susitikimas su JAV prezidentu George W. Bush (pirmas iš
k.). Ryga, 2005 m. 

Stasys Žukauskas, gyvenantis Chicago, IL, atsidėkodamas už kalė-
dinius atvirukus ir kalendorių „Draugo” leidybai paaukojo 100 dol. Nuo-
širdus ačiū už dosnią paramą.

Rimas Rekašius, gyvenantis Glenview, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Kaliningrado srities Nemano ra-
jono Uljanovo (Kraupiško) vidurinė
mokykla bendradarbiauja su Taura-
gės moksleivių kūrybos centru. 2004
metais buvo pasirašyta bendradar-
biavimo sutartis, ne kartą mokykloje
buvo eksponuojami įvairia technika
atlikti tauragiškių piešiniai, kera-
mikos dirbiniai.

Uljanov vidurinėje mokykloje
dirba 26 mokytojai, mokosi 230 mo-
kinių iš Gusev (Gembinės), Černia-
chovsk (Įsruties), Krasnoznamensk
(Lazdynų) ir Neman (Ragainės) rajo-
nų. Reta kaimo mokykla gali pasigir-
ti turinti cirko studiją. Uljanov
(Kraupiško) vidurinėje mokykloje
tokia studija veikia jau penkeri me-
tai. „Lučiki” („Spindulėliai”) studijai
vadovauja talentinga pedagogė Svet-
lana Goloncova, išrinkta Kalining-
rad srities Metų moterimi, Papildo-
mo ugdymo konkurso ,,Širdį atiduo-
du vaikams” nugalėtoja. Cirko trupę
lanko 2–7 klasių mokiniai, kurie pa-
sirodo ne tik mokykloje, bet ir visoje
srityje. Kaip sakė mokyklos direkto-
rius J. Uzercov, cirko studijos lanky-
mas ugdo meninius bei sportinius
moksleivių gebėjimus.

Į Tauragę studijos nariai atvyko
pirmą kartą. Moksleivių kūrybos
centro (MKC) salė buvo pilnutėlė,
jaunieji žiūrovai atėjo su tėveliais,
susitiko su atvykusiais Tauragėje gy-
venantys giminaičiai. Jaunieji cirko
artistai atliko įvairius pratimus:
salto, „piramides”, žongliravo, važia-
vo vienaračiais ir dviračiais.

Pirmą kartą susitiko Uljanov
(Kraupiško) vidurinės mokyklos di-
rektorius Jurij Uzercov ir Tauragės
Moksleivių kūrybos centro direktorė
Jolanta Kazlauskienė, 2011 m. išrink-
ta Tauragės Metų moterimi. Susitiki-

me dalyvavo ir kiti MKC darbuotojai.
Ši užmokyklinė įstaiga įkurta 1990
m., joje veikia 22 būreliai ir studijos,
yra 60 grupių, kurias lanko 831 mok-
sleivis.

Susitikimo metu pasidalinta dar-
bo patirtimi, nutarta papildyti anks-
tesnę bendradarbiavimo sutartį ir
susitikti rudenį Uljanov. MKC dar-
buotojai ir moksleiviai jau ruošiasi
šiam susitikimui, mokosi dainų rusų
kalba.

Kaliningrad srities moksleiviai
lankėsi Tauragės B. Baltrušaitytės
viešojoje bibliotekoje, apžiūrėjo paro-
dą apie filosofą, rašytoją, visuomenės
veikėją Vydūną, meno ir fotoparodas,
pabuvojo Informaciniame Europos
centre, Informacijos, Abonemento
skyriuose. Pabuvojo ir Tauragės
kraštotyros muziejuje „Santaka”, ap-
žiūrėjo jo eksponatus.

Uljanov vidurinėje mokykloje
jau 14 metų veikia lietuvių kalbos ir
etnokultūros fakultatyvas, kurį lan-
ko 29 lietuviškos kilmės vaikų. Fa-
kultatyvo moksleiviai lanko ir cirko
studiją. Tokios išvykos ir susitikimai
skatina dar geriau mokytis lietuvių
kalbos.

Svečiai dėkojo Tauragės B. Bal-
trušaitytės viešosios bibliotekos dar-
buotojams, Tauragės „Santakos” mu-
ziejaus direktoriaus pavaduotojui
Viktorui Kovšovui. Labai jaudinan-
tis ir šiltas susitikimas buvo su
Tauragės Moksleivių kūrybos centro
darbuotojais ir moksleiviais. Už šiltą
priėmimą, patirtus įspūdžius, už ga-
limybę pasirodyti scenoje nuošir-
džiai dėkojame kūrybingai MKC di-
rektorei Jolantai Kazlauskienei ir vi-
sam darbščiam centro kolektyvui.
Džiaugiamės, kad ryšiai darosi stip-
resni.

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanov (Kraupiško) vidurinės mo-
kyklos mokytoja.

EMILIJA ALGAUDĖ
BUKONTIENĖ

Išvyka�į�Tauragę

Apsilankymas ,,Santakos” muziejuje.

Uljanov vid. m-klos cirko studijos „Lučiki” pasirodymas.

Atkelta iš 4 psl.
1997 m. ge gu žės 28 d. buvo nomi-

nuotas vys kupu ir paskirtas pirmuo-
ju naujai įsteig tos Šiaulių vyskupijos
vyskupu. 1997 m. birželio 29 d. kon-
sekruotas vysku pu Kauno arkikate-
dros bazili koje. 1997 m. liepos 13 d.
iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro
ir Povilo katedrą. 2000 m. lapkričio 25
d. Šiau lių vyskupas E. Bartulis buvo
paskirtas Lietu vos Respublikos ka-
riuo me nės ordina ru. Šiuo metu Šiau-
lių vys kupas E. Bartulis yra Lietuvos
vys kupų konferencijos (LVK) visuo-
me nės informavimo priemonių ko-
misijos narys. Parapijos tarybos pir-
mi nin kas Anta nas Strakšys pakvietė
gerbiamą sve čią iš Lietuvos į sceną ir
jam įteikė Šv. Antano parapijos pra -
eitų metų parapijos 90-ųjų gyvavimo
jubilie ji nei šventei specialiai padary-
tą šv. Antano ženkliuką ir maldos
kortelę anglų bei lietuvių kalba, se -
selė vie nuo lė vyskupui įteikė puokš-
tę įvai ria spalvių pavasario žiedų.
Strak šių šeimos atžala Ričardas
Strakšys, Jr. ir Patricija Strakšytė
kartu su sesele vienuole giedojo gies -
mes „Šiluvos Marija” ir anglų kal ba
„May the Good Lord Bless You”. Vai-
kučiai džiau gėsi, kad kartu su jais
giedojo ir vysk. Bartulis.

Parapijos tarybos ir parapijiečių
vardu šių eilučių autorė vysk. E. Bar -
tuliui įteikė Šv. Antano 90-ųjų metų
šventės fotografijų albumą ir pinigi -
nę auką, o Lietuvos Vyčių vardu –
Lietuvos Vyčių isto rijos knygą „Lit-
huanian Frater na lism – 75 years of
U.S. Knights of  Lithuania” (autorius
kun. William Wolkovich-Valke vi čius)
ir Vyčių organizacijos pinigi nę auką,
skirtą Šiau lių pastoracinio  centro
statybos projektui paremti.

Padėkos žodyje vysk. E. Bar tulis
papasakojo apie dabartinę pa dėtį
Lietuvoje. Jis pateikė patikslintą
informaciją apie Šiauliuose statomą
Šiaulių pastoracinį centrą ir juose
sparčiai vykstančius darbus. Ger bia -
mas svečias pasakojo, kad Šiaulių
vyskupija yra jauniausia Lietuvoje.
Ji buvo įsteigta 1997 m. ir šiais me-
tais švęs savo 15-metį. Vysk. E. Bar-

tulis padėkojo Šv. Antano parapijos
bendruomenei už nuoširdumą, finan-
sinę paramą bei prašė, kad jei gali-
mybės leis, toliau remti šį svarbų
vysku pijai ir Šiaulių miesto gyvento-
jams projektą. Baigdamas žodį vysk.
E. Bar  tulis palaimino parapijiečius
ir gausias vaišes.

Prieš išvažiuojant į Dievo Ap -
vaiz dos lietuvių parapiją, Southfield,
MI, gerbiamas svečias priėjo prie
kiekvieno parapijiečio, jį pasveikino,
padėkojo ir šiltai paspaudė ranką. Iš -
važiuodamas sugiedojo „Glory, Glory
Hallelujah”.

Šiaulių pastoracinio centro sta-
tybos projekto darbais buvo galima
susipažinti, pasižiūrėjus ant stalo iš -
dėstytas nuotraukas. Jose įamžintos
Šiaulių pastoracinio centro statybos
projekto darbo eigos akimirkos – nuo
2011 m. birželio 22 d., kai po iškil min-
gų šv. Mišių Šiaulių katedroje buvo
pašven tintas kertinis Pastoraci nio
centro ak muo iki š. m. kovo mėnesio,
kai jau baigiamas trečias aukštas.
Ant stalo taip pat buvo padėtas vysk.
Bartulio padėkos laiškas Šv. Antano
parapijie čiams už 2011 aukas bei šių
eilučių autorės straipsnis Lietuvos
Vyčių organizacijos oficialiame žur-
nale „Vytis – the Knight”, kur  rašo-

ma apie šį projektą ir vysk. Bartulio
padėka Lietuvos Vyčiams už dosnią
auką. Scenoje ant kito stalo buvo pa -
dėti kryžiai, Rūpintojėliai, ro ži niai,
Marijos ir Dievo statulos.

Po trumpų vaišių garbingas sv e -
čias ir klebonas kun. G. A. Jonikas
turėjo skubėti į Dievo  Apvaizdos lie -
tuvių parapiją, kur vysk. E. Bartulis
aukojo šv. Mišias ir suteikė Sutvir ti -
nimo  sakramentą.

Dvasiškiams išvykus, parapijie -
čiai ir svečiai vaišinosi skaniomis
Dievo Apvaizdos parapijos šeiminin -
kės Reginos Greenhalgh paruoštomis
vaišėmis.

Po susitikimo su garbingu sve-
čiu likome dvasioje sustiprinti ir at -
gai vin ti. Linkime Šiaulių vys  kupui
E. Bartuliui geros, saugios, laimin-
gos, sėkmingos kelionės bei Dievo pa-
lai mos ir Motinos Marijos globos.

Vyskupas Bartulis aplankė 
Šv. Antano lietuvių parapiją

Svečias su Šv. Antano parapijos parapijiečiais.

Irena J. Veleckis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už
paramą.

Valerija Javas, gyvenanti Wes tern Springs, IL, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
paramą.
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Surastas�,,Mažojo�princo”�juodraštis�
Prancūzų specialistai aptiko An-

toine de Saint-Exupery knygos ,,Ma-
žasis princas” originalų rankraštį.
Juodraštį surado privatus kolekci-
ninkas, nė neįtaręs esąs tokios verty-
bės savininkas. Nustatyti rankraš-
čio autorystę padėjo aukciono namų
,,Artcurial” bendradarbiai. ,,Mažojo
princo” juodraštis įvertintas 40,000–
50,000 eurų – dešimt kartų daugiau
negu rašytojo autografai. Rankraštis
bus parduodamas gegužės 16 dieną.

A. de Saint-Exupery ne kartą
perrašinėjo ,,Mažąjį princą”. Galuti-
nis šios pasakos variantas buvo išs-
pausdintas 1943 metais. Surastas ran-
kraštis gali būti datuojamas 1941 me-
tais, jame – nespausdinti 17-asis ir 19-
asis knygos skyriai.

Juodraštyje kalbama apie Mažo-
jo princo apsilankymą Žemėje – sep-
tintąją jo klajonių planetą. ,,Jei mes
surinksime visus šios planetos gy-
ventojus: baltus, geltonus, juodus,
vaikus, senelius, moteris ir vyrus,
neaplenkdami nė vieno, visa žmonija
sutilps Long Island”, – rašė A. de
Saint-Exupery. Salos, kurios dalį uži-
ma New York miestas (JAV), pami-
nėjimas, tyrėjų manymu, įrodo, kad
būtent ten buvo kuriama pasaka.

,,Mažasis princas” – populiariau-
sias A. de Saint-Exupery kūrinys.
1999 m. prancūzų laikraštis ,,Le Mon-
de” šią knygą ,,100 amžiaus knygų”
sąraše iškėlė į ketvirtąją vietą. 

ELTA

A † A
RAYMOND P. KRISTOPAITIS

Mirė 2012 m. balandžio 28 d.
Nuliūdę liko: žmona Regina Razminas, duktė Theresa ir vy-

ras Mark Peskor MD, sūnus Paul ir žmona Nicole Kristopaitis,
sesuo Valerija ir vyras Vladas Plepys.

Laidojimo Mišios bus aukojamos pirmadienį, gegužės 7 d.
9:30 val. r. Incarnation bažnyčioje 5757 W. 127th St.

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti

atsisveikinimo Mišiose.
Nuliūdusi šeima

John  Sheehy & Sons FH, tel. 708-361-4235

Gegužės 1 d. Kauno Petrašiūnų
kapinėse buvo palaidotas jėzuitas
Gvidas Vainorius. Laidotuvių šv.
Mišios buvo aukojamos gegužės 1 d.
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero baž-
nyčioje.  

Gvidas Vainorius gimė 1981 m.
spalio 8 d. Rietave. Nuo pat vaikystės
Gvidas skyrėsi iš bendraamžių retu
dorumu ir pamaldumu. Daug skaitė
ir gerai mokėsi. Buvo labai linksmas,
šoko tautinius šokius, yra laimėjęs
Plungės rajono šauniausiojo mokinio
titulą.

Gvidas buvo nepaprastai geros ir
jautrios širdies, labai mylėjo žmones.
Išskirtinis ryšys siejo su močiute
Rūta Rozalija, kuri jį augino.

Mokėsi katalikiškoje ir Lauryno
Ivinskio vidurinėje mokyklose, 1997
m. Gvidas iš Lauryno Ivinskio vidu-
rinės mokyklos atvyko į Kauno jė-
zuitų gimnazijos II klasę. Po metų
Kauno jėzuitų gimnazija jį, laimėjusį
konkursą į ,,Global Outreach” mainų
programą, išsiuntė mokytis į JAV jė-
zuitų Creighton universitetinę gim-
naziją Omaha, NE.

1999 m. rugsėjo 1 d. sugrįžo į IV
klasę ir 2000 m. ją baigė.

2000–2002 m. rengėsi jėzuito tar-
nystei jėzuitų naujokyne Šiauliuose,
ten 2002 m. rugsėjo 7 d. davė amži-
nuosius įžadus Šv. Ignaco bažnyčioje.

Studijavo Dublin  Milltown teolo-
gijos ir filosofijos institute, 2005 m.
įgijo menų (filosofijos) bakalauro
laipsnį.

2008 m. St. Ignacio de Loyola Uni-
versity, Čikagoje įgijo menų (filosofi-
jos) magistro laipsnį.

2008–2009 m. m. dirbo sielovadi-
nio darbo koordinatoriumi bei tiky-
bos mokytoju Kauno jėzuitų gimna-
zijoje.

2009 m. pradėjo teologijos studi-
jas Popiežiškajame Grigaliaus uni-
versitete Romoje ir kartu tęsė filoso-
fijos daktaro studijas Loyola Univer-
sity Čikagoje.

2010 m. atliko specialią apsispren-
dimo už kunigystę (Arrupės mėne-
sio) programą ir rekolekcijas.

2012-ųjų pavasarį turėjo būti
įšventintas diakonu, 2013 vasarą –
kunigu.

2011 metų vasarą Čikagoje Gvi-
dui buvo diagnozuotas skrandžio vė-
žys. Jis pradėjo gydytis chemoterapi-
ja ir patyrė keturias operacijos. Po
vienos iš operacijų atrodė, kad Gvi-
das pasveiks, tačiau liga sugrįžo.

Apglėbęs Jėzų ir tikėdamas Juo,
Gvidas ištvėrė sunkiai įsivaizduoja-
mas kančias. Šalia jo nuolat budėjo
mama Laima, brolis Dovydas, iš Ka-
nados atskrido vienas ištikimiausių
jo draugų vietnamietis br. Vincentas,
SJ, Grasilda, tėvai jėzuitai, Čikagos
jėzuitų bendruomenė prisiėmė visus
rūpesčius ir panardino juos savo
aukoje. 

Jis mirė balandžio 20 d.
Balandžio 24 d. bažnyčios var-

pams gaudžiant, su Gvidu atsisveiki-
no Loyola University bendruomenė
ir Čikagos lietuviai.

www.jesuit.lt info

Mirė jėzuitas Gvidas Vainorius

Gvidas Vainorius.

Nikodemas Kulys (gimė 1897 m.
rugsėjo 22 d. Kukiškės, Jiezno vals -
čius, Alytaus apskr. – mirė 1982 m.
gegužės 2 d. Čikagoje, IL) – vargoni-
ninkas, chorvedys,  pedagogas.

1914 m. atvyko į JAV ir apsistojo
Scranton, PA, kurį laiką dirbo anglių
kasykloje. Paskui persikėlė į Grand
Rapids, MI, mokėsi anglų kalbos ir
dir bo staliumi. Čia susipažino su var-
gonininku V. Stasevičiumi, kuris, pa -
s tebėjęs jaunuolio muzikinius suge-
bėjimus, pradėjo jį mokyti ir paragi-
no vykti į Čikagą studijuoti muzikos.
Atvykęs į centrinį lietuvių telkinį
Bridgeport, gavo darbą restorane ir
taip pradėjo mokytis muzikos – pas S.
Šimkų chorvedybos, pas J. Saurį for -
tepijono ir pas A. Kvedarą dainavi-
mo. 1918 m. įstojo į L. van Beethoven
konservatoriją, mokėsi pas A. Pocių,
V. Nie kų, T. Cook, S. Borotskij. 1927
m. baigęs konservatoriją, įgijo muzi-
kos mokytojo specialybę. Dar studija-
vo vargonavimą ir bažnytinę muziką
De Paul University pas Lewis Brown
ir Arthur C. Becer. Studijuodamas
ga vo pasiūlymą dirbti vargonininku
ir chorvedžiu lietuvių Šv. Baltramie -
jaus parapijoje Waukegan, IL. Pasižy -
mėdamas nepaprastu darbštumu, su -
stiprino parapijos chorą, išmokė jį
daug giesmių, Mišių ir dainų, pastatė
keletą M. Petrausko operečių, suren -
gė viešų koncertų. Apie ketverius
me tus vadovavo „Vyčių” chorui, taip
pat dirbo su Šv. Cecilijos choru Ke-

nosha, WI. Waukegan įsteigė muzi-
kos mo kyk lą, kuri gyvavo apie aš-
tuonerius metus.

1925 m. užėmė vargonininko ir
chorvedžio vietą Šv. Mykolo lietuvių
parapijoje Čikagoje, kur dirbo apie 42
metus. 1933 m. Melrose Park įkūrė
mu zikos mokyklą, su mokiniais ren -
gė koncertus. Parapijos chorą (apie
40 dalyvių) išmokė daug religinių ir
pasaulietinių kūrinių, pastatė ke letą
operečių. Choras atliko Th. Du bois
oratoriją „Septyni Kristaus žo džiai”,
J. Žilevičiaus mišparus, N. Ku lio
operetę „Linksmoji valanda”, mu -
zikinį vaidinimą „Kuprotas ože lis” ir
kt. Organizavo koncertus, dalyvavo
tau tiniuose renginiuose ir dai nų
šven tėse. N. Kulys subūrė mažąjį
simfoninį orkestrą, vadovavo pra -
džios ir aukštesniosios lituanistinės
mokyklos berniukų ir mergaičių
chorams. Vaikus dainuoti mokė pri-
tar damas smuiku, namuose priva-
čiai mokė skambinti fortepijonu, o
paūgė jusius pervesdavo į didįjį cho-
rą. Kai bažny čia gavo naujus vargo-
nus, visi trys cho rai dažniau giedoda-
vo ir baž nyčioje.

Po daugelio metų vėl sugrįžo var-
gonininkauti į savo pirmąją darbo -
vietę – Šv. Baltramiejaus parapiją
Waukegan, kur dirbo aštuonerius
me   tus. Čia sustiprino parapijos cho -
rą, naujais kūriniais praturtino jo
repertuarą, surengė koncertų, 1936
m. da lyvavo Antrojoje lietuviškų pa-
rapijų chorų šventėje Čikagoje, 1971
m. ketvirtojoje JAV ir Kanados lietu-
vių dainų šventėje Čikagoje, kituose
tautiniuo se renginiuose.

N. Kulys su entuziazmu dirbo
visuomeninius darbus. 1933 m. įstojo
į ALRK Vargonininkų sąjungą, 1934–
1942 m. buvo Centro valdybos sekre-
torius, daug metų buvo žurnalo „Mu-
zikos žinios” redaktorius, rūpi nosi
lietuvių kompozitorių kūrinių leidy-
ba, chorus būrė į sąjungą, tvarkė
knygyną.

Parašė libretus operetėms „Ar -
tis tai atvažiavo”, „Ekskursija į Lietu -
vą”, „Linksma valanda”. Priklausė
„Lietuvos Vyčių” 16 kuopai, buvo jos
pirmininkas ir sekretorius, apdo va -
notas „Auksine plunksna”. Dainavo
Šv. Jurgio parapijos ir „Vyčių” cho -
 ruo se. Be muzikinės veiklos, apie 25-
erius metus dirbo Čikagos centrinia -
me pašte.

lt.Wikipedia.org

Nikodemas Kulys

Nikodemas Kulys.

Šv. Mišios už a. a. Nikodemą Kulį, jo 30-ųjų mirimo metinių pami-
nėjimo pro  ga ir  už jo žmoną a. a. Petronėlę šeštadienį, gegužės 5 d.,
4 val. p. p. bus au kojamos Švč. Mergelės Marijos Gi mimo parapijos baž-
nyčioje. Kviečiame vi sus maldoje prisiminti Amžinybėn iškeliavusius. 

Dvikalbystė�lavina�smegenis�ir�gerina�
jų�atsaką�į�garsus

JAV mokslininkai iš Northwest
University (Kirkland, WA) teigia, kad
dvikalbystė yra geras būdas lavinti
smegenis.

Kalbėjimas dviem kalbomis stip-
riai veikia smegenis, ir dėl to pasi-
keičia žmogaus nervų sistemos atsa-
kas į garsus. Mokslininkai tai išsi-
aiškino atlikę laboratorinius bandy-
mus. Tyrėjų komanda stebėjo 48 svei-
kų savanorių studentų smegenų at-
saką į skirtingus garsus. 23 iš 48 sa-
vanorių studentų mokėjo dvi kalbas.
Tyloje abi studentų grupės į garsus
reagavo panašiai. Tačiau kai jie tu-
rėjo klausytis garsų esant pašaliniam

triukšmui, dvikalbių grupė pasirodė
daug geriau nei tik angliškai kalban-
tys studentai. Dvi kalbas mokantys
tyrimo dalyviai galėjo lengviau užblo-
kuoti pašalinį triukšmą ir įsiklausyti
į svarbią informaciją. Mokslininkai
pastebėjo didesnį dvikalbių tyrimo
dalyvių smegenų aktyvumą.

Tyrimo vadovė prof. Nina Kraus
sakė, kad dvikalbių smegenys geriau
automatiškai apdoroja garsus. Tyri-
mo bendraautorė Viorica Marian
pabrėžia, kad klausymosi pranašu-
mas atsiranda savaime vien tik mo-
kant ir kalbant dviem kalbomis. 

ELTA
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ČIKAGOJe 
IR

APYLINKĖSe

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

� Šv. Mišios už a. a. Nikodemą Kulį jo
30-ųjų mirimo metinių paminėjimo pro -
 ga ir  už jo žmoną a. a. Petronėlę šešta-
dienį, gegužės 5 d., 4 val. p. p. bus au -
kojamos Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
parapijos bažnyčioje. Kviečiame vi sus
maldoje prisiminti Amžinybėn iškeliavu-
sius. 

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos gegužės 5 d., šeštadienį,
9:30 val. r. Moti niškame name (2601
W. Marquette Rd., Chicago). Mišias
atnašaus kun. Povilas Whittington, OP.
Po Mišių – kavutė.

� Šeštadienį, gegužės 5 d., 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vyks susitikimas su dailės is -
torike, etnologe, humanitarinių mokslų
dr. Skaidre Urboniene, kuri skaitys pa -
skaitą ,,Iš kryždirbystės istorijos: Adomo
Varno kryžiai 1928 m. ir šiandien”. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL), sekmadienį, gegužės 6 d.,
švęsime  Motinos dieną kartu su Lietu -
va. 10:30 val. r. šv. Mišias atnašaus kle -
bo nas Robertas Coleman. Prieš šv. Mi -
šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio litaniją. Mišių metu pasimelsi-
me už visų gyvas ir mirusias mo tinas. Po
pa maldų parapijos salėje Amerikos lie -
tuvių Romos katalikių 20-toji kuopa
kviečia visus švęsti lietuvišką Motinos
dieną. Dainuos muz. Algimantas Barniš-
kis, bus skaitomos eilės, pasivai šinsime.
Kviečiame visus pagerbti moti nas ir pa-
sidžiaugti gyvenimo dovana.     

� JAV LB Marquette Park apylinkės rin -
kiminė komisija praneša, kad rinkimai į
JAV LB XX Tarybą Marquette Park vyks
gegužės  6 ir 13 dienomis (sekmadie -
niais) po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo baž nyčios
prieangyje, o po Mišių – salėje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago). Norintieji
bal suoti paštu prašomi skambinti Rin -
kimų komisijos pirmininkei Aušrelei Sa -
kalaitei tel. 630-243-6302.  Jums bus
atsiųsti vokai ir balsavimo lapeliai.

� Lietuviškąją Motinos dieną, gegu žės
6 d., nuo 9 val. r. iki 12:30 val. p. p.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
ren  gia tradicinius blynų pusryčius.
Kaina: 10 dol. suaugusiems, 5 dol. vai -
kams iki 12 metų. Daugiau informacijos
ga lima rasti tinklalapyje www.matulai-
tismission.com 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) gegužės 13 d.,
10:30 val. r. – Pirmoji Komunija. Šv.
Mišiose skambės vaikų choro ,,Svajonė”
giesmės. Po Mišių visus kviečiame į
Motinos dienos koncertą ir spektaklį
,,Trys paršiukai” parapijos salėje. Tel.
pa siteiravimui 773-776-4600 (Audra).

� Vidurio Vakarų apygardos metinis
suvažiavimas vyks gegužės 26 d. Fondo
salėje, Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL, 60439). Regis-
tracija 10 val. r., suvažiavimo  pradžia –
10:30 val. r. Svar s tysime per praėjusį
ataskaitinį laikotarpį nuveiktus darbus,

aptarsime rinkimų į JAV LB XX Tarybą
rezultatus, rinksime naujus narius į Val-
dybą. Kviečiame gau siai dalyvauti.  

� Iškilmingos šv. Mišios, kurias celeb -
ruos Čikagos kardinolas Francis George,
OMI, vyks  sekmadienį, gegužės 27 d.,
3:30 val. p. p. Iškilmingai vakarienei
as menys kviečiami į Beverly Country
Club, 8700 S. Western Ave., Chicago.
Kokteiliai – 5:30 val. p. p., vakarienė –
6:30 val. v. Vietas užsisakyti galima tel.
773-776-4600 arba el. paštu nativity
6812@yahoo.com

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija kviečia į jų rengia mą va-
saros renginį ,,Musical Memories”, kuris
muziejaus salėje ( 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) vyks birželio 23 d. Įėjimas nuo
1 val. p. p. Pietūs prasidės 2 val. p. p.
Vietas užsisakyti galite tel. 708-422-
5937 (Frances Simanonis). 

� Gegužės 5 d., šeštadienį, Milwaukee
lituanistinėje mokykloje (648 E. Dover
St., Bay View, WI 53207) vyksiančioje
Mamyčių dienos šventėje Aldutė Vakarė
pristatys savo knygą ,,Kartais Angelas
pasirodo”. Pradžia 10:30 val. r. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731.

� New York lituanistinės mokyklos mo -
ki niai gegužės 6 d. 11:30 val. r., kviečia
paminėti Motinos dieną. Ren ginys vyks
Mount Carmel parapijos salėje (Have-
meyer St. ir N. 8th St. san k ryža, Brook-
lyn, NY). Mokiniai parodys šven tinę prog-
ramą, tėvų komitetas ruo šia pietus,
veiks baras. Daugiau in for ma cijos su-
teiks Faustina Šinkū nienė el. paštu
director@nymaironiomokykla.org

� Philadelphia Lietuvių jaunimo sąjun-
ga kviečia visus į Šiaurės Ame rikos lietu-
vių futbolo turnyrą, kuris vyks gegužės
12 d., šeštadienį, Southampton (114
St., Southampton, PA 18966). Po tur -
ny  ro – apdovanojimai, vaišės ir šokiai
Lie    tuvių namuo se (2715 E. Allegheny
Ave., Philadel phia, PA 19134). Norin -
tys dalyvauti ar paremti turnyrą prašome
kreiptis: tel. 484-557-9167 (Tadas); el.
paštu tadas.656@ya hoo.com; tel. 267-
391-7942 (Vai das) el. paštu mr.sider
@yahoo.com

� 40-tas metinis lietuvių festivalis
„Link sminkit!” vyks gegužės 12–13 die-
nomis nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ca-
tonsville Armory, 130 Mellor Ave.,  Ca-
tonsville Maryland. Jūsų laukia istorinė
karinė paroda, tauto dailės paroda, tau-
tinių šokių grupių pasirodymas, lietu-
viški patiekalai.

� Vilniaus-Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį,  visus maloniai kviečia į kasmetinį
pobūvį, kuris vyks Madison Klube (The
Madison Club), 5 E. Wilson St., Ma di-
son, WI 53705. Kokteiliai 5 val. p. p.,
vakarienė 7 val. v. Daugiau informacijos
tinklalapyje  http://madison vilnius.org/

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

Sekmadienį, balandžio 29 d., Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre vėl
skambėjo muzika. ,,Saulutės” suruoštame labdaros koncerte grojo pianistė Alek-
sandra Žvirblytė ir smuikininkė Linda Veleckytė. 

L. Apanavičienės nuotr.

JAV LB East Chicago apylinkėje rinkimai į JAV LB XX Tarybą vyksta paštu,
apylinkės lietuviams jau yra išsiųsti balsavimo lapai. Pageidaujantys gauti daugiau
balsavimo lapų ar išsamesnės informacijos gali kreiptis tel. 219-981-9435 (Vytau-
tas Markevičius). Kiti rinkimų komisijos nariai – Juozas Neverauskas ir Kęstutis Si -
dabras. 

Gegužės 4 d. ir 
gegužės 11 d. 

8 val. v. 
kęstučio nako pjesę 

,,no Bees for Bridgeport” 
galite pažiūrėti Links Hall 

3435�N.�Sheffield�Ave.,��
Suite�207,�Chicago,�IL�60657�

Bilieto�kaina�suaugusiems�15�dol.,
studentams�10�dol.

Daugiau�informacijos�rasite�
www.linkshall.org

Romo Kalantos – laisvės aukos –
40-ųjų žūties metinių paminėjimas

vyks gegužės 12 d. 3 val. p. p. 
Šv. Kazimiero kapinėse 
(4401 West 111th St., 

Chi cago, IL 60655) 
prie Romui Kalantai atminti 
1979 m. pastatyto paminklo 

Nuo� centrinio� įvažiavimo� iki� pa-
minklo�bus�rodyklės.�Kas�galite,�su�sa-
vimi� turėkite� lietuviškas� trispalves� vė-
lia�vė�les.�

Programoje:�Romo�Kalantos�žū�ties
pagerbimas.� Čikagos� lietuvių� bar�dai
dainuos� kompozicijas� 1972� m.� pava-
sario�pogrindžio�nuotaikų�motyvais.�

Tel.� pasiteirauti:� 708-945-1541;
630-935-9395.


