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Čikaga (ELTA, ,,Draugo” info) –
NATO vadovų susitikime, vyku-
siame gegužės 20–21 dienomis, Čika-
goje dalyvaujanti Lietuvos Respubli-
kos prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasidžiaugė, kad šiame susitikime
Lietuva pasiekė ir įtvirtino visus už-
sibrėžtus tikslus mūsų šalies ir žmo-
nių saugumui užtikrinti. Susitikime
nu-tarta neapibrėžtam laikui pratęsti
NATO oro policijos misiją Baltijos
šalyse, užtikrintos kolektyvinės gy-
nybos garantijos (kaip numato 5 Wa-
shington sutarties straipsnis), pa-
tvirtintos priemonės gynybos pla-
nams įgyvendinti, nuspręsta, kad
priešraketinė gynyba nebus dalijama
į sektorius ir NATO šalis gins visa-
vertė, veiksminga ir savarankiška
NATO PRG sistema.

Tvirtą paramą oro policijos misi-
jai Baltijos valstybėse išreiškė ir
Šiaurės Atlanto taryboje kalbėjęs
JAV prezidentas Barack Obama. Ši
misija NATO viršūnių susitikime
įvardyta kaip vienas sėkmingiausių
išmaniosios gynybos ir organizacijos
solidarumo pavyzdžių. Savo ruožtu,
Baltijos šalys paskelbė, kad didina
savo įnašą į oro policijos misijos
įgyvendinimą.

NATO viršūnių susitikime pri-
imta 13 dokumentų. Svarbiausi –
NATO viršūnių susitikimo deklara-

cija ir platus gynybos įsipareigojimų
paketas „NATO pajėgumai 2020” –
numato veiksmingos gynybos stipri-
nimo priemones dabar ir po 10 metų.
Sutarta įgyvendinti NATO narių tar-
pusavio bendradarbiavimo ir sąvei-
kumo stiprinimo iniciatyvas „išma-
nioji gynyba” ir „sujungtosios pajė-
gos”, kurios padės veiksmingai ir so-
lidariai panaudoti sąjungos šalių
karinius, finansinius ir technologi-
nius pajėgumus. Išmaniosios gyny-

bos iniciatyva apims ir Lietuvai ak-
tualias NATO priešraketinės gyny-
bos sistemą ir oro policijos misiją
Baltijos valstybėse. Organizacijos na-
rės taip pat aukščiausiu lygiu iš-
reiškė paramą, kad 2010 m. Vilniuje
įsteigtas Energetinio saugumo cen-
tras taptų NATO kompetencijos cen-
tru, o jo akreditacija būtų baigta kaip
galima greičiau.  Susitikime įtvirtin-
tas ir NATO dėmesys stiprėjančiai
Kaliningrado militarizacijai. 

Mirė prelatas Ignas Urbonas• Tema: NATO viršūnių susitiki-
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Iš kairės: NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen, Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė ir JAV prezidentas Barack Obama Čikagoje vykusiame NATO vir-
šūnių susitikime. ELTA nuotr.

Į gimtinę sugrįžo knygos 
puslapiuose – 10 psl.

Čikaga (Pal. J. Matulaičio misi-
jos Lemont, IL info) – Eidamas 102
metus, 2012 m. gegužės 19 d. Lemont,
IL mirė prelatas Ignas Urbonas. Prel.
Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d.
Valėniškių kaime, Nemunaičio vals-
čiuje, Andriaus ir Marcelės Urbana-
vičių šeimoje, buvo antras iš septy-
nių vaikų. Mokėsi Vabalių ir Merki-
nės mokyklose, Kauno „Pavasario”
progimnazijoje, 1930 m. baigė Aly-
taus gimnaziją, nuo jaunystės ateiti-
ninkas. Po Kauno kunigų seminari-
jos ir VDU, arkivyskupo J. Skvirecko
įšventintas kunigu. Dirbo Želvoje,
Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadva-
ryje. Artėjantis karo frontas nubloš-
kė į Vokietiją. 1945-1949 m. kapeliona-
vo lietuviams studentams, ten įgijo
filosofijos ir Bažnyčios istorijos dak-
taratus. Atvykęs į East Saint Louis,

JAV, pas kunigą, vėliau vyskupą
Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose
parapijose, kol 1954 m. buvo pakvies-

tas į Gary, Indiana. Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijos klebonu tapo 1966 m.,
mokytojavo lituanistinėje mokykloje,
buvo Moksleivių ateitininkų sąjun-
gos dvasios vadas, stovyklų kapelio-
nas, plačiai dalyvavo spaudoje ir ren-
giniuose. 1961 m. surengė Lietuvių
katalikų mokslo akademijos suvažia-
vimą, priklausė Amerikos lietuvių
kunigų vienybei, vadovavo Čikagos
skyriui. Prelatu pakeltas 1990 m.
Lietuvą pirmą kartą aplankė 1992 m.
Šv. Kazimiero parapiją 1998 m. užda-
rius, persikėlė prie pal. J. Matulaičio
misiją Lemont, IL, kur talkino šv.
Mišiose, dalyvavo renginiuose, rašė į
spaudą. 2006 m. išleido knygą „Ilga
mano kelionė”. Lietuvoje atšventė 60
m. ku-nigystės jubiliejų, tarp lemon-
tiškių ir kitų bičiulių – 100 metų
amžiaus, 75 m. kunigiškos tarnystės

Kaune perlaidoti J. Brazaičio palaikai 
Kaunas (BNS) – Kaune gegužės

20 d. perlaidoti 1941 metų Lietuvos
laikinosios vyriausybės vadovo Juo-
zo Brazaičio palaikai. Praėjusią sa-
vaitę iš Jungtinių Valstijų į Tėvynę
parskraidinta urna su velionio palai-
kais buvo nuleista į kapo duobę Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčios švento-
riuje. Iškilmėse dalyvavo buvę šalies
vadovai Valdas Adamkus ir Vytautas

Landsbergis, Kauno meras Andrius
Kupčinskas. Laikinoji Vyriausybė
vertinama dėl pastangų atkurti so-
vietų okupacijos sunaikintą Lietuvos
valstybingumą. Oficialaus pagerbi-
mo kritikai sako, kad J. Brazaičio mi-
nistrų kabineto politika nebuvo pa-
lanki žydų atžvilgiu. Dabartinė Lie-
tuvos Vyriausybė skyrė 30,000 litų
perlaidojimui, bet dabartiniai šalies

vadovai oficialiuose pagerbimo ren-
giniuose nedalyvavo. Andriaus Kubi-
liaus Vyriausybė pripažįsta, kad lai-
dotuvės sukėlė diskusijas dėl priešta-
ringai vertinamos Laikinosios vyriau-
sybės veiklos, tačiau atkreipia dėme-
sį, kad JAV imigracijos tarnyba 1975
m. nutraukė tyrimą prieš J. Brazaitį,
taip ir neradusi jo antižydiškos ar
nacius remiančios veiklos įrodymų.

Prelatas Ignas Urbonas.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Pirmadienio,� gegužės� 21�d.,� ry-
tą,� žiūrėdama� NBC� rytines� žinias,
gailėjau�Čikagos�policininkų.�Niekuo
nekalti� žmonės,� savo� vadų� pasiųsti
palaikyti�viešąją�tvarką,�buvo�apmė-
tyti�buteliais,�daužyti�lazdomis.�Ir�kas
taip� elgėsi?� Tie,� kurie� protestavo
prieš� NATO� karinius� veiksmus,� tie,
kuriems�buvo�leista�dalyvauti�mitin-
ge.�Patys�–�prieš�karą,� tačiau� ramiai
išsakyti�savo�požiūrio�nemoka.�Kaip
ir�mes,� lietuvaičiai.� Skaudu,� kad� lie-
tuviška� Čikagos� spauda� apie� Lietu-
vos� Respublikos� prezidentės� vieš-
nagę�ir�susitikimą�su�JAV�lietuvių�or-
ganizacijų�atstovais�pirmiausia�suži-
nojo�iš�amerikiečių�spaudos.�Galbūt
žmonės� buvo� nepatenkinti� ir� tuo,
kad� pirmą� kartą� į� Čikagą� atvykusi
prezidentė� nepanoro� susitikti� su
didesniu� būriu� lietuvių.� Vis� dėlto
nepateisinama� isterika,�kurią�sukėlė
grupė� mitinguotojų� prie� PLC.� Yra
daugybė�kitų�civilizuotų�būdų�savo
norams�ir�nepasitenkinimui�išsakyti.�

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

Laiškai 

Tema: NaTO viršūNių susiTikimas ČikagOje

Tai – ketvirtasis NATO
viršūnių susitikimas per
pastaruosius ketverius

metus. Paskutinį kartą mes su-
sitikome Lisabonoje, kur susi-
tarėme dėl naujosios NATO
strateginės koncepcijos. Atro-
do, jog mes susitinkame daž-
nai, tačiau kiekviename susi-
tikime mūsų laukia nauji iššū-
kiai, kuriuos turime aptarti, ir nau-
jos problemos, dėl kurių privalome
priimti rimtus sprendimus.

Šiandien mes visi susiduriame
su finansiniais ir ekonominiais iš-
bandymais, o tai reiškia, kad turime
išmintingiau elgtis su išlaidomis ir
daugiau bendradarbiauti. Būtent to-
dėl aš palaikau NATO generalinio
sekretoriaus kvietimą susitarti dėl
naujo bendro tikslo – „NATO pajėgų
2020”, o geriausias būdas jį pasiekti
yra pirmiausia pasitelkiant išmanio-
sios gynybos, sujungtųjų pajėgų ir
kitas iniciatyvas.

NATO oro policijos misija Balti-
jos šalyse yra vienas geriausių iš-
maniosios gynybos pavyzdžių ir aki-
vaizdus NATO solidarumo ženklas.
Lietuva aukštai vertina sąjunginin-
kių pasiryžimą tęsti oro policijos mi-
siją. Baltijos šalys susitarė padidinti
savo paramą misijai nuo 2,2 mln.
eurų iki 5 mln. eurų per metus, pra-
dedant 2015 metais.

Nuo NATO viršūnių susitikimo

Rygoje 2006 metais energetinis sau-
gumas tapo NATO darbotvarkės dali-
mi. Todėl sveikinu šiandieninę atas-
kaitą apie energetinio saugumo srity-
je pasiektą pažangą. Ataskaitoje ap-
žvelgiama pažanga įgyvendinant
anksčiau sutartas užduotis, bet kartu
pateikiamos ir rekomendacijos atei-
čiai.

2010 m. Lietuvoje įkurtas Energe-
tinio saugumo centras – praktinis
indėlis į NATO pastangas energe-
tinio saugumo srityje ir į išmaniąją
gynybą. Tapęs NATO kompetencijos
centru, jis teiks įvertinimus, reko-
mendacijas ir pasiūlymus dėl efek-
tyvių energetikos sprendimų kari-
nėms reikmėms, dalyvaus rengiant
švietimo ir mokymo programas, at-
liks mokslinius, techninius ir aka-
deminius tyrimus. Sveikinu NATO
sąjungininkių išreikštą paramą
Centrui.

Mūsų paskutiniame susitikime
Lisabonoje susitarėme pereiti į naują
bendradarbiavimo etapą, siekiant

tikros strateginės partnerystės
su Rusija, paremtos abipusiu
pasitikėjimu, skaidrumu ir nu-
matomumu. Tačiau pastaruo-
sius pusantrų metų stebėjome
įvykius Kaliningrado srityje,
Baltijos valstybių pašonėje, ku-
rie yra nesuderinami su minė-
tais įsipareigojimais, įskaitant
nepateisinamą pažangiausių

„žemė-oras” ir „žemė-žemė” tipo ra-
ketinių sistemų dislokavimą šiame
regione. NATO privalo žinoti, kad
dislokuotos raketinės sistemos galės
pasiekti Vilnių, Rygą, Taliną, Varšu-
vą, Berlyną ir kitas NATO sostines.

Šie ir kiti įvykiai sąlygoja būti-
nybę NATO užtikrinti patikimą at-
grasinimą bei lankstesnę NATO pa-
jėgų sąveiką per bendras pratybas,
mokymus ir rotaciją. Jie taip pat per-
spėja sąjungininkes būti atsargesnes
nei bet kada anksčiau, perduodant
karines technologijas arba įrangą
trečiosioms šalims.

Tikiuosi, kad šio didžiausio
NATO viršūnių susitikimo pabaigoje
mes galėsime sakyti, kad mūsų priim-
ti sprendimai sutvirtino Aljansą, pa-
darė sąjungininkes saugesnes, su-
stiprino mūsų partnerystes, o pasau-
lis dėl to tapo stabilesnis ir taikesnis.

LR prezidentės pasisakymas
NATO viršūnių susitikime Šiaurės
Atlanto Tarybos posėdyje, 2012 m.
gegužės 20 d.

VARNA, LAPĖ IR SŪRIS

Perskaičius Vytauto Volerto įdo-
mų straips nį „Ministras pirko moto-
ciklą” (,,Draugas”, 2012 m. balandžio
24 d.), paaiškėja keistas „vertybių” ir
pi   nigų apsikeitimo faktas tarp Ame-
rikos lietuvių, Lietuvos ir Jono Me-
ko.

Pirmą kartą su Meko kūryba su -
sipažinau, kai jis buvo atvežęs į Či ka -
gą parodyti savo nufilmuotą apsilan -
kymą sovietinėje Lietuvoje. Ne tru -
kus po to dalyvavau buvusių Meko
draugų iš Kaselio pabėgėlių stovyk-
los privačiame pokalbyje. Jo metu
buvo dis ku tuojama apie Meką, jo
kuriamą me ną ir patį jo asmenį.
Ilgiausi ir, bent man, įdomiausi pasi-
sakymai bu vo apie tai, kas Mekui yra
menas. Man išsitarus, kad jo filme iš
kelio nės nėra nė puse žodžiu užsi-
minta apie sovietų okupacijos daro-
mą žalą ir priespaudą Lietuvai, paš-
nekesio dalyviai, kurie buvo keletą
metų su Meku artimai bendravę, tik
nusišypsojo. Pokalbyje vieni teisino
Me ką, kiti jį vadino paprastu „con-
man” (savotišku apgaviku).

Yra vieša paslaptis, kad, Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę, tiek Lie-
tuvos visuomenei, tiek ir jai va do-
vaujantiems asmenims trūksta svei-
ko supratimo, atskiriant pelus nuo
grūdų iš visko, kas ateina iš Vakarų.
Todėl ir gavosi komiškas vaizdas –
Amerikos lietuvių šalpos organizaci-
jos rinko aukas Lietuvai paremti. A.
a. veterinaras gy dy tojas Leonas
Kriaučeliūnas pastatė ir pa dovanojo
Lietuvai vieno milijono dolerių ver-
tės veterinarinę ligoninę. Lietuvių
Fondas, jo nariams suti kus, paskyrė
Lietuvos švietimui pus antro milijono
dolerių. Tačiau maždaug to kią pat
sumą, kiek Amerikos lie  tu viai paau-
kojo Lietuvai remti, Mekas sugebėjo
išgauti iš Lietuvos.

Kas sako, kad lietuvių gyveni-
mas nėra įdomus? Apart lietuvių,
auko jančių ir dirbančių Lietuvai,
atsiranda ir tokių, kurie sugeba iš jos
išvilioti milijonus. Tai yra lyg pasa -
kėčios „Varna, lapė ir sūris” įgyven-
dinimas. Lapė, matydama varną me -
dyje savo snape laikančią sūrį, pra -
dėjo ją meiliai kalbinti ir girti jos
nepaprastai gražų balsą, kol varna,
neatsispyrusi gražiems žodžiams,
pradėjo krankti, ir iš jos snapo iškri-
to sūris to tik ir laukiančiai lapei.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

ATVĖRĖ AKIS

Pasirodo,  aš visą  laiką klydau,
ma nydamas, kad iš Lietuvos emig -
ruoja žmonės, negalėdami išlaikyti
sa vo šeimų, dėl blogos ekonominės
pa dėties. Klausiau nesąmo nių, ku-
rias kalba kai kurie neatsa kin gi Lie-
tuvos žmonės, kad ir toks Al gimantas
Matulevičius, kuris drįsta tvirtinti,
kad šiuolaikinėje Lietuvoje yra daug
badaujančių, kad benamiai knaisio-
jasi šiukšlių dėžėse ir pan. 

Su pratau, kad tai – didelis melas.
Pasi rodo, didžioji dauguma emig-
rantų yra tinginiai, ieškantys leng-
vesnių dar bų, padarę nusikaltimus ir
pan. Juk mes iškovojome Nepri klau -
somybę, ir Lietuvoje teisingumas ir
moralė trium fuoja. Juk normalus
žmogus, nors ir pusę tiek uždirbda-
mas, tikrai neemigruos. Ir tokie dar
nori antros pilietybės... 

Dabar laisvi Lietuvos žmonės su
di džiuliu aktyvumu renka geriau-
sius iš geriausių į valstybės Seimą,
kurį kadaise savo kūnais apgynė. Tai
ne ta rybinė Aukščiausioji Taryba,
kurioje visi buvo kyšininkai, kolabo-
ran tai, savo tautos išdavikai ir nė vie -
no doro žmogaus. Dabartiniai be galo
są žiningi tautos atstovai, rūpinda -

miesi Tėvynės ateitimi, perima visas
geriausias vertybes iš Va karų, ne
taip, kaip, tarkime, dabarti niai veng-
rų tautos valdantieji, kurių svaičioji-
mai yra nepriimtini Europos Sąjun -
gai,  nes jie nori pasikėsinti  į šven-
čiausias žmogaus teises, primesda-
mi  seniai at gyvenusias ir okupacijos
laikais tole ruotinas nuostatas, kad
santuoka gali ma tik tarp vyro ir mo-
ters. Mes bai giame atsikratyti mums
primestų so vietinių vertybių, mūsų
ateitis – Europos Sąjungoje. Taip
man akis atvėrė vienas iš mūsų Lie-
tuvai brangaus Seimo narių Andrius
Šedžius. Jis – tikras patriotas, žmo-
gus, nebijantis pasakyti Lietuvos
žmonėms tikrą tiesą. Per TV3 laidą
,,Paskutinė ins tancija” jis drąsiai
pareiškė, kad daugiau nei 50 proc.
Lietuvos žmo nių uždirba ne mažiau,
kaip jis – 10,000 eurų (apie 13,000 dol.
arba  apie 35,000 Lt per  mėnesį).  Ma-
nau, supratote mano ironiją. O kaip
norėtųsi, kad tai būtų tikrovė. 

Tauta tik to ir yra verta, kokius at-
s tovus į valdžią išsirenka. Tokių kaip
Šedžius Seime, deja, yra dauguma. Jų
ir tik jų moralė ir teisingumas vieš-
patauja Lietuvoje. Beje, Še džius yra iš-
rinktas pagal partinius sąra šus, tad
klausimas būtų, ar tauta dar ilgai tole-
ruos tuos partinius sąrašus? Atei nan-
čiuose rinkimuose jų neturė tų būti.

Gediminas Kairys
Mokena, IL

NATO pažanga ir
nauji iššūkiai

LR PREZIDENTĖ 
DALIA GRYBAUSKAITĖ

Klaidos atitaisymas
Dėl redakcijos kaltės Romualdo

Kriaučiūno straipsnyje ,,Prisimintos
katalikų skerdynės Meksikoje” (,,Drau-
gas”, 2012 m. gegužės 5 d.) įsivėlė
klaida. Antras sakinys turėjo būti:
,,Urnos apačioje lotynų kalba išgra-
viruoti žodžiai: ‘Christus Vincit.
Christus Regnat. Christus Imperat’
(‘Kristus nugali. Kristus valdo. Kris-
tus įsako’).” Atsiprašome autoriaus.
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Seime vyksta svarstymai dėl
Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 38 straipsnio patikslini-

mo. Siūloma tokia formuluotė: ,,Šei-
ma yra visuomenės ir valstybės pag-
rindas. Šeima sukuriama sudarius
santuoką. Santuoka sudaroma laisvu
vyro ir moters sutarimu. Šeima taip
pat kyla iš motinystės ir tėvystės.
Valstybė saugo ir globoja santuoką,
šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.”

Primenu, kad poreikis tikslinti
Konstitucijos 38 straipsnį atsirado po
to, kai Konstitucinis Teismas (KT)
nusprendė, kad iš dabartinio Kons-
titucijos teksto neplaukia būtinas ry-
šys tarp santuokos ir šeimos, ir visi
įstatymai ar koncepcijos, kur šeima
tapatinama su santuoka, esą priešta-
rauja Konstitucijos dvasiai. Po tokio
sprendimo kilo tikra pasipiktinimų
banga. Nuostabą dėl tokio sprendimo
išsakė ir kai kurie buvę KT nariai,
taip pat žmonės, dalyvavę derinant
galutines Konstitucijos teksto formu-
luotes. Pasirodė net perspėjimų, kad
KT peržengė savo kompetencijos ri-
bas ir pradėjo ne ginti Konstituciją,
bet ją perrašyti.

Aistroms kiek nurimus pradėta
ieškoti konstruktyviausio kelio iš
paradoksalios padėties, kai išsiskiria
tautos, kurios valią turi įkūnyti

Konstitucija, ir šios valios saugotojo
– KT – nuomonės. Nuspręsta surašyti
Konstitucijos dalį apie valstybės po-
žiūrį į šeimą ir santuoką, kad net KT
teisėjams nekiltų abejonių.

Tiesa, ir vėl teko susidurti su
audringa kai kurių parlamentarų
reakcija. Ypač verta dėmesio social-
demokrato Vytenio Andriukaičio
nuomone, jog net jei Konstitucijos pa-
taisa bus priimta, KT paprasčiausiai
ją panaikins, nes ji neatitiks bendros
Konstitucijos dvasios. Supraskime,
ne tauta ar jos atstovai, bet KT nariai
turi tarti galutinį žodį, kaip Lietuvos
teisės aktuose bus suvokiama šeima. 

Kitą tipinį kontrargumentą Kons-
titucijos 38 straipsnio patikslinimui
išsakė liberalas Algis Kašėta, kuris
teigė, jog visiems pabodo ginčai dėl
šeimos sąvokos, daug svarbiau ne są-
vokos, bet realus gyvenimas ir tai,
kad esą Konstitucija keičiama prieš

Seimo rinkimus tėra politinis triu-
kas. Tikrai sutinku su Kašėta, kad
ginčai dėl šeimos apibrėžimo perne-
lyg užsitęsė. Tačiau kaltė dėl to dau-
giausiai tenka būtent liberalams ir
socialdemokratams, niekaip negalin-
tiems susitaikyti su dar praėjusioje
kadencijoje priimta Valstybine šei-
mos politikos koncepcija, kurioje pa-
teiktas aiškus šeimos apibrėžimas,
kuris, mano įsitikinimu, atitinka
daugumos Lietuvos žmonių šeimos
sampratą. Beje, kai koncepcija buvo
tvirtinama Seime, jo darbui toną
uždavė būtent socialdemokratai.

Kai KT nusprendė pateikti savo
versiją, kaip Lietuvos teisės aktuose
turėtų būti apibrėžiama šeima, pa-
aiškėjo, kad ji gerokai skiriasi nuo to,
kaip dauguma mūsų esame įpratę su-
vokti šeimą. Tad natūraliai kilo klau-
simas: ar mus tenkina toks teisinio
elito atstovų aiškinimas?

KT sprendimas buvo naudingas
tuo, kad prisiminėme, jog Konstitu-
cija yra mūsų visų valios išraiška,
sutarimas, ant kokių pamatų mes no-
rime kurti savo valstybę. Jei mums
pradeda atrodyti, kad pamatai yra ne
tokie, kokių norėtume, mes turime
juos keisti, o ne paprasčiausiai dū-
sauti, jog viskas ne taip.

Gyvename svarbaus lūžio metu,
kai bandome suprasti, ką reiškia ne
kovoti už laisvę su pavergėjais, bet,
naudodamiesi turima laisve, tapti
visaverčiais savo valstybės šeiminin-
kais. Jei Seimas sugebės patikslinti
Konstitucijoje pateiktą šeimos api-
brėžimą, kitos kadencijos parlamen-
tarams bus aiškesnės gairės, kokia
valstybės politika šeimos atžvilgiu
turėtų būti, ir galbūt išvengsime nau-
jų diskusijų dėl pačios šeimos sąvokos.

Lygiai taip pat būtų puiku Kons-
titucijoje patikslinti ir KT vaidmenį,
nes šiandien nėra aiškios jo kompe-
tencijos ribos – tautos valios gynėjas
turi polinkį tapti tautos auklėtoju ir
elgtis kaip valstybės suverenas. KT
yra pernelyg svarbi institucija, ir
negalima rizikuoti jos geru vardu,
leidžiant jai veltis į savo esme poli-
tinius, o ne teisinio pobūdžio spren-
dimus.

Lrt.lt

Kodėl reikalingas 
Konstitucijos 38-ojo 
straipsnio patikslinimas?
ANDRIUS NAVICKAS

Gegužės mėnesį Lietuva turės
galimybę susipažinti su Vals-
tybės sau  gumo departamento

(VSD) ataskaita, bylojančia apie 2011
m. nuveiktus mūsų saugumiečių dar-
bus. Bent jau taip viešojoje erdvėje
pareiškė Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos ko miteto pirmininkas
Arvydas Anu šaus kas. 

Bet ar išvydę ataskaitą, nenusi -
vilsime? Juk greičiausiai perskaity -
sime tik keletą nieko nepaaiškinan -
čių bendrų frazių apie nuolat stipri-
namą na cionalinį saugumą. Vis dėlto
perskai tyti baigiamą rengti sau gu -
mietišką ataskaitą verta bus bet ko -
kiu atveju. Kas ką besakytų, tai – ne -
abe jotinas žingsnis į priekį. Mat iki
šiol dar nie kas iš oficialių Lietuvos
pa reigūnų nėra garsiau užsiminęs,
jog ir visuo menė turi teisę bent šį tą
žino ti apie saugumietiškus reika-
lus. 

Suprantama, ataskaita apie VSD
veiklą praėjusiais metais netaps
vieša nuo pirmojo iki paskutiniojo
puslapio. Vi suomenei bus prieinama
tik jos dalis. Kitaip, žinoma, ir negali
būti. Slaptosios tarnybos negali at -
skleisti visų savo planų ir tikslų. Su
slap ta ir visiškai slapta informacija
galės susipažinti tik išrinktieji, pa -
vyz džiui, slaptąsias tarnybas kon-
troliuojantys Seimo nariai iš Nacio -
nalinio saugumo ir gynybos komite-
to. Tokia tvarka egzistuoja visose de -
mokratinėse, padoriose visuomenėse.
Ta čiau egzistuoja ir dar viena dile-
ma: ar galima aklai pasitikėti viskuo,
kas viešojoje ataskaitos dalyje numa-
tyta paskelbti? 

Seimo NSGK pirmininkas turįs
asmeninį internetinį puslapį, kuria -
me skelbia savo įžvalgas. Ten šiuo
metu paskelbtas straipsnis ,,VSD vie -
šai pateiks duomenis dėl sekimo mas -
tų”, kuriame autorius polemizuoja
su Europos Komisijos (EK) 2011 m.
paskelbta ataskaita, tvirtinančia, jog
Lietuvos slaptosios tarnybos masiš-
kai įrašinėja, klausosi, analizuoja sa-
vo piliečių pokalbius, taip pat ir tele-
foninius. EK tvirtino, jog 2008 m. Lie -
tuvos teisėsauga net 85,300 kartų
krei pėsi į įvairių komunikacijų ope -
 ratorius dėl duomenų apie skambi-
nusiuosius pateikimo. Skaičiai ne tik

įspū dingi, bet ir bauginantys. Ar tik -
rai Lietuvoje tiek daug nusikaltė lių,
kyšininkų, užsienio šalių žvalgybų
agentų, kurių pokalbiai turėtų būti
žinomi mūsų operatyvinėms tar -
nyboms?

Savo straipsnyje Seimo NSGK
vadovas ramina visuomenę. Su-
prask, EK pateikti duomenys apie te-
lefoni nių pokalbių pasiklausymus
iškreipti dėl skaičiavimo metodikos.
Tik pa manyk, EK pateikė net penkis
kartus padidintus skaičius! Gal ir
apsiriko EK, pateikdama tokius duo-
menis. Klys tame visi, gali suklupti ir
EK na riai. Tačiau tokiais atvejais
visuomet norisi bent jau pasiteirauti:
o kas užtikrins, jog Lietuvos teisė-
sauga drau ge su lietuviškais ,,džeim-
sais bondais” mums nepateiks į kitą
pusę pakreiptos ataskaitos? Tiksliau
ta riant, kaip mums žinoti, jog oficia-
liai Lietuvos pusės pateikiami skai-
čiai – dirbtinai nesumažinti? 

Seimo NSGK pirmininkas apgai -
lestauja, esą apie VSD vyrauja iš -
anks tinė neigiama nuomonė, todėl jis
prisipažįsta, kad, ruošdamasis išslap -
tinti dalį ataskaitos apie 2011 m.,
Seimas siekia sumažinti nepasitikė -
jimą ,,šia svarbia Lietuvos žvalgybos
institucija”. Gerai, kad mūsų parla-
mentarai bent jau prieš būsimuosius
rinkimus susirūpino ,,išties smuku-
siu VSD įvaizdžiu”. Bet kokiais bū -
dais bus bandoma sustiprinti visuo -
menės pasitikėjimą savais saugumie -
čiais? Pagražintomis ataskaitomis
įvaizdžio nepagerinsime, vien tik
vie šų ataskaitų neužteks. Reikia kon-
kre čių nuopelnų, pavyzdžiui, sugau-
tų užsienio šnipų. Bent vieno. Bent
jau tokio lygio, kokio lygio agentus
pajėgios sugauti Estijos slaptosios
tarnybos. O gal norima pasakyti, kad
tokių šnipų, kurie veikė Estijoje, bet
vis tik buvo Estijos kontržvalgybos

sučiupti, Lietuvoje nėra nė vieno?
Internetiniame Anušausko pus-

lapyje esama ir daugiau rašinių, ana -
lizuojančių Lietuvos saugumo reika -
lus. Straipsnyje ,,Energetinio saugu-
mo tema netinka politiniam populiz-
mui” Seimo NSGK vadovas apgai -
lestauja, jog Rusija apie mus sklei-
džia daug neteisingos informacijos:
Vakarai neturėtų pasitikėti Lietuva,
Vakarai neturėtų skubėti investuoti į
Lietuvą, nes lietuviai su sipainioję is-
toriniuose vertinimuo se, be to, turime
akivaizdžių bėdų dėl ne va netinka-
mo elgesio su tautinė mis mažumomis. 

Taip, Rusija skleidžia neteisingą
informaciją, meluoja, iškreipia tik -
 ruo sius faktus. Tiesa ir tai, kad Ru-
sija turi vis mažiau galimybių daryti
mums neigiamą įtaką tiesiogiai. Ta -
čiau Rusija kenkia netiesiogiai, ap-
linkiniais keliais. Ir dar neži nia, kas
Lietuvai pavojingiau – atvi res nė ar
labiau paslėpta dvikova. Ypač aki-
vaizdu, kad Kremlius skleidžia nepa-
sitikėjimą būsimais Lietu vos energe-
tiniais projektais. 

Seimo NSGK vadovas minėtame
straipsnyje pabrėžė, kad, neužtikri-
nus informacinio fono, tas fonas bus
pažeistas, ir energetiniai projektai
gali įstrigti dėl sukurto visuomenės
nepasitikėjimo. Labai taiklus paste-
bėjimas. Džiu gu, jog pripažįstamas
žiniasklaidos vaidmuo. Tačiau čia
įžvelgiu didelę dviprasmybę, kai žo-
džiai skiriasi nuo darbų. Viena ver-
tus, pripažįstama, jog politiniam,
ekonominiam ir kul tū riniam valsty-
bės saugumui užtik rinti reikalingas
palankus informacinis laukas, kita
vertus, nė žodžiu ne užsimenama, kad
valdančioji Konser vatorių-krikščio-
nių demokratų partija, atvedusi Anu-
šauską į Seimą, pa darė viską, kad lie-
tuviška žiniasklaida būtų apkrauta
kuo didesniais, daž nusyk sunkiai pa-

keliamais mokes čiais. Vadinasi, įta-
kingoms finansi nėms grupuotėms ir
holdingams ne norintys parsiduoti
lietuviškieji leidiniai arba bankru-
tuoja, arba vegetuoja, arba, nematy-
dami kitos išei ties, puola vykdyti ne-
žinia kieno politinius užsakymus.

Pastaruoju metu pastebiu, kad
apie energetinius projektus rašančių
gerai arba neutraliai yra gerokai ma -
žiau negu rašančių blogai”, – savo
straipsnyje įrodinėja Anušauskas. O
kas dėl to kaltas? Kalti valdantieji,
savosios žinia sklaidos neatleidę nuo
mokesčių. Dabar, tiesa, 21 proc. pri-
dėtinės vertės mo kes tį (PVM) žada-
ma mažinti iki 9 proc. Bet per pas-
taruosius trejetą metų, kol Lietuvą
valdė konservato riai  krikščionys de-
mokratai ir galiojo drastiški mokes-
čiai žiniasklaidai, bankrutavo arba
susitraukė itin daug leidinių. Be to,
tie 9 proc., kuriuos žadama palikti,
vis tiek dar labai dideli, palyginti su
Da nija, kur žiniasklaidai netaikomi
jo kie PVM. Tad lietuviška ži nia s-
klaida, ta, kuri bando išlaikyti bent
šiokią tokią nepriklausomybę, kuri
rūpinasi ne vien skandalingomis sek -
so ar žmogžudysčių istorijomis, bet ir
egzistencinėmis tautos problemomis,
priversta skursti. Ji nepajėgi, net jei
ir labai norėtų, deramai rūpintis ,,tei -
giamais informaciniais fonais”. 

Tie, kurie planavo ir tebeplanuo-
ja prieš Lietuvą įvai riausio pobūdžio
dezinformacinius bei propagandi-
nius karus, tikriau siai labai džiūga-
vo, kai valdančioji Lie tuvos koalicija,
vadovaujama prem jero Andriaus Ku-
biliaus, nuspren dė prispausti žinias-
klaidą, kelis kartus drastiškai padi-
dindama mokes čius. Dabar, kai
svarstoma galimybė sumažinti mo-
kesčius, mūsų nedraugai džiūgauja
mažiau, bet vis tiek dar džiūgauja.
Mat suvokia, jog valstybės reikalais
norinti rūpintis lietuviška žinias-
klaida vis dėlto nebus pajėgi tvir čiau
atsistoti ant kojų, mokėdama ir tą 9
proc. mokestį. Be to, viliasi, jog kai
kurie leidiniai, net ir sumažinus mo-
kesčius, jau nebeatsigaus. Tad val-
dančiųjų ašaros dėl ,,neigiamo infor-
macinio lauko” kai kada primena
kro kodilo ašaras.

Krokodilo ašaros
GINTARAS VISOCKAS



jos dosnią 10,600 JAV dol. paramą.
Buvo perskaitytas garbės  narės,

Lietuvos vyčių fondo atstovės Lee
Moore pranešimas. Pranešta, kad
vyks metinis rankraščio konkursas.
Šis padalinys taip pat nusprendė
finan siškai paremti įvairias labdaros
organizacijas ir kultūrinę veiklą.

Vidurio  centro apygardos kuopų
pirmininkai papasakojo apie savo
kuopų praėjusių šešių mėnesių veik-
lą. Du delegatai buvo išrinkti atsto-
vauti Lietuvos vyčių Vidurio centro

rajonui šių metų suvažiavime, kuris
vyks Seven Springs, Pennsylvania,
rugpjūčio mėn. 1–4 d.  

Vidurio centro rajono veiklos
įver tinimo komiteto pirmininkas
Jur  gis Mikalauskas pasiūlė dvi kan-
didates Anne Louise Tucker (Dayton,
Ohio 96-tos kuopos narę) ir Patricia
Zyren, (Detroit, Michigan 102-os kuo-
pos narę), žymeniu už jų nuopelnus
savo kuopai ir Vidurio centro rajo -
nui. Jos bus apdovanotos žymeniu
šių metiniame  rudens suvažiavime.

Buvo  pranešta, kad kitas rudens
Vidurio centro regiono suvažiavimas
vyks š. m. rugsėjo  mėn. 21–23 d. Jį
glo  bos 96 kuopa, veikianti Dayton,
Ohio. Posėdis baigtas malda, kurią
sukalbėjo Jurgis Mikalauskas.

Vakarieniavome ,,Hungarian
Rhap sody’’ restorane, Southgate, MI.
Džiaugėmės, kad kartu su mumis da -

lyvavo mūsų dvasios vadas kun. Gin -
taras Antanas Jonikas. Jis turėjo ge -
rą progą iš arčiau susipažinti su Vy -
čių atstovais, daugiau sužinoti apie
šią garbingą organizaciją. Buvo ma -
lo nus vakaras ir laikas nepastebimai
greitai prabėgo.

Sekmadienį, gegužės 6 d. savait-
galio užbaigimo šv. Mišios buvo au-
kojamos Šv. Antano parapijos koply-
čioje. Lietuvos vyčių dvasios vadas
klebonas kun. Jonikas atnašavo šv.
Mi šias už gyvus ir mirusius Lietuvos
vyčius. Giesmes giedojo 96-tos kuo-
pos vyčiai iš Dayton, Ohio, Michael ir
Norma Petkus ir Elenutė Mikalaus -
kaitė, vadovaujami Mary Agnes Mi -
ka lauskaitės. Mary Agnes Mikalaus -
kaitė taip pat grojo gitara. Gražiai
prie jų prisijungė parapijos vargo -
nininkas Erik Bak. Taip pat giedojo
seselė Zosė Strakšytė ir Juliegha No -
ruševičiūtė. Šv. Raštą anglų kalba
skai tė Lietuvos vyčių Vidurio centro
rajono pirmininkas Michael Petkus,
lietuvių kalba – Šv. Antano parapijos
tarybos pirmininkas Antanas Strak -
šys. Savo pamoksle kun. Jonikas
svei kino atvykusius Lietuvos vyčius
ir džiaugėsi šios kilnios organizaci-
jos nuostabiu darbu, skirtu Lietuvos
žmo  nėms. Aukas prie altoriaus nešė
Detroit 102 kuopos pirmininkė Patri -
cia Zyren ir šių eilučių autorė.  Po šv.
Mišių buvo kalbama Švč. Mergelės
Marijos litanija.

Po Mišių vyčiai ir parapijiečiai
susirinko parapijos salėje prieš pie -
čiams. Vidurio centro rajono pirmi -
ninkas Petkus dėkojo 102 kuopos
pirmininkei Zyren, jos komitetui ir
nariams už nuoširdų priėmimą ir
vaišes. Palinkėjo visiems geros kelio -
nės grįžtant į namus. Turėjome
progą nusifotografuoti su mūsų apy-
gardos ir 102-tos kuopos dvasios vadu
kun. Joniku. Jis gražiai atsisveikino
su vi sais ir palinkėjo vėl susitikti
rudens suvažiavime šių metų rugsėjo
21–23 d. Dayton, Ohio! 

Regina Juškaitė-Švobienė – gar-
bės narė ir ryšių su visuomenės ko mi -
teto pirmininkė.
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Amb. Ž. Pavilionis, kalbėdamas šventėje, sakė, kad Baltimore ir Washington, DC lietu-
viai, tarp jų ir ambasada Washington, jaučiasi kaip viena šeima.

Š. m. gegužės 4–6 d. Lietuvos vy -
čių 102 kuopa, veikianti Detroit, Mi -
chigan, prie Šv. Antano parapijos,
glo bojo Lietuvos vyčių Vidurio cen-
tro rajono pavasario suvažiavimo sa -
vaitgalį. Suvažiavime dalyvavo 15
vyčių iš dviejų kuopų – Dayton, Ohio
ir iš Detroit, Michigan. 

Gegužės 4 d., penktadienį, vaka-
re vyko susipažinimo vakaras, vaišės
ir gausi loterija ,,Sleep Inn’’ viešbu-
čio susirinkimo salėje, Lincoln Park,
MI. Priėmime dalyvavo gražus būrys
sve čių ir vietinių vyčių. Nuotaika
buvo pakili ir linksma. Buvo malonu
pasi svečiuoti ir pasišnekučiuoti su
seniai matytais bičiuliais. 102-os kuo-
pos pir mininkė Patricia Zyren ir šio
sa vaitgalio suvažiavimo komitetas
pa svei kino visus delegatus ir palin-
kėjo gero savaitgalio mūsų Michigan
pa dangėje.

Gegužės 5 d., šeštadienį, ryte po
pusryčių delegatai ir vietiniai vyčiai
važiavo į Detroit Pewabic Museum,
kur apžiūrėjo įvairių meno dirbinių
parodas.   

Po trumpos, bet įdomios išvykos
pietavome viešbutyje. Po pietų per-
traukos ,,Sleep Inn’’ viešbučio salėje
vyko sąskrydis. Posėdį atidarė ir jam
vadovavo Vidurio centro rajono pir -
mininkas Michael Petkus. Invokaciją
sukalbėjo Jurgis Mikalauskas, 96-tos
Dayton, Ohio kuopos narys. 102 kuo-
pos pirmininkė Zyren pasveikino vi -
sus atvykusius ir dar kartą  palinkė-
jo gero savaitgalio, linksmos vieš-
nagės ir sėkmingo posėdžio. Protoko-
lo sek retorės garbės narės Pranciš-
kos Pet kuvienės ir iždininkės Anne
Louise Tucker pranešimai buvo pri-
imti vien  balsiai be pataisų.

Michael Petkus supažindino su
Lie tuvos vyčių šimtmečio suvažiavi-
mo komiteto vykdomais planais. Lie-
tu vos vyčių organizacijos šimtmečio
suvažiavimą yra numatyta ruošti
2013 m. liepos 25–28 d. Naujosios Ang -
lijos rajone, arti Boston, Quincy, Mas-
sachusetts. Suvažiavimui parinktas
,,Marriott” viešbutis.

Garbės narė Pranciška Petkuvie -

nė, Šv. Kazimiero gildijos apygardos
atstovė, skaitė pranešimą, gautą iš
gar bės nario, šio padalinio komiteto
pirmininko Jono Mankaus. Neseniai
bu vo gauta didelė auka iš Teresės
Mažeikos, 3-ios kuopos, Philadelphia,
PA, narės palikimo. Taip pat praneš-
ta, kad kun. Petras Borkauskas iš Šv.
Andriejaus parapijos Šv. Kazimiero
gildijai nusiuntė  6,540 dol. už 654 už -
prašytas šv. Mišias. Nuo praeitų
metų jau užprašyta per tūkstantis šv.
Mi šių.

Apygardos ryšių su visuomene
atstovė, garbės narė ir šių eilučių
auto rė pranešė, kad nuolat aprašo ir
išsamiai spaudoje informuoja apie
Lietuvos vyčių apygardos rudens ir
pavasario sąskrydžius, metinį visuo-
tinį narių suvažiavimą. Buvo praneš-
ta, kad šiuo metu JAV ir Kanadoje
vie ši Šiaulių vyskupijos vyskupas
Eugenijus Bartulis. Gerbiamas sve -
čias iš Lietuvos aplankė Detroit ir
Southfield, Michigan, lietuvius, abie -
jose lietuviškose bažnyčiose aukojo
šv. Mišias. 

Taip pat kalbėta apie Šiaulių pas-
toracinio centro ir kurijos darbus.
Jei darbai vyks taip, kaip planuoja-
ma, pastoracinis centras ir kurijos
statyba bus užbaigta šį rudenį. Vis
dar trūksta lėšų padengti statybos
išlai das. Šiaulių vysk. Bartulis padė-
kojo Lietuvos vyčiams už organizaci-

TeLkiNiai

Lietuvos Respublikos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilio-
nis gegužės 13 d. Maryland val-

stijos Catonsville mieste pasveikino
seniausią Baltimore JAV Lietuvių

Bendruomenę. Ambasadorius jai
taip pat perdavė LR Seimo pirminin-
kės Irenos Degutienė sveikinimus.
Sveikinimai perduoti Baltimore lie-
tuviams Catonsville mieste šven-

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių Vidurio centro rajono 
pavasario suvažiavimas

Vyčiai su savo dvasios vadu kun. Joniku.

Catonsville,�MD

Ambasadorius pasveikino seniausią JAV lietuvių bendruomenę
čiant 40-tąjį Baltimore lietuvių festi-
valį, kuris jau daugelį metų iš eilės
yra pripažintas „geriausiu etniniu
festivaliu Maryland valstijoje”. Šį
garbingą vardą vietos lietuviams pri-
minė ir šventę sveikinę Maryland
valstijos bei Baltimore apskrities
atstovai. 

Pavilionis, kalbėdamas šventėje,
sakė, kad Baltimore ir Washington,
DC lietuviai, tarp jų ir ambasada Wa-
shington, jaučiasi kaip viena šeima.
,,Visas šventes mes švenčiame kartu,
Washington politikos ir diplomatinio
korpuso atstovai nuolat vaišinami
Baltimore pagamintais lietuviškais
patiekalais, mūsų vaikai mokosi vie-
noje šeštadieninėje Kristijono Done-
laičio lietuvių mokyklėlėje. Sveikinu
jus, kad net 40 metų sugebėjote gar-
sinti Lietuvą Amerikoje savo žymiuo-
ju festivaliu”, – sakė ambasadorius. 

Pavilionis priminė, kad šiame

Baltimore lietuvių festivalyje 2010 m.
lankėsi ir Seimo pirmininkė Degu-
tienė. Festivalyje šoko Baltimore ir
Washington tautinių šokių grupės,
festivalio svečiai galėjo pasigrožėti
lietuviško meno dirbiniais, pamatyti
senosios Lietuvos ginkluotės parodą,
paskanauti tradicinių lietuviškų val-
gių ir atsigaivinti lietuvišku alumi. 

Baltimore mieste veikia seniau-
sias lietuvių etninis knygynas, kuris
2008 m. paminėjo 100 metų sukaktį,
taip pat vieni seniausių JAV Lietuvių
namai, kurie greitai minės savo 90-
metį. Baltimore mieste lietuvių išei-
viai pradėjo kurtis jau XIX a. pabai-
goje, dar 1885 m. Baltimore buvo
įkurta pirmoji lietuvių organizacija
,,Šv. Jono Neponuceno draugystė”,
kuri 1887 m. įsteigė pirmąją Baltimo-
re mieste lietuvių katalikų Šv. Al-
fonso parapiją. 

LR ambasados JAV info
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Lietuvos vadovę prie PLC pasitiko protestuotojai su plakatais.
Džojos Barysaitės nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė apie pas-
kutinį kartą, berods, 1999 me-

tais įvykusią viešnagę Čikagoje ma-
žai ką prisimena. ,,Tik atsimenu, kad
vežiausi daug dėžių, nes per Čikagą
krausčiausi į Lietuvą. Atsimenu lie-
tuvių centrą, bažnyčią ir kad kažkur
apačioje, rūsyje, valgėme”, – gegužės
18 dieną Pasaulio lietuvių centre
(Lemont, IL) susirinkusiems JAV lie-
tuvių organizacijų atstovams pasako-
jo Lietuvos valstybės vadovė. 

Šį kartą viešnagė Čikagoje Gry-
bauskaitės atmintyje greičiausiai
išliks ilgiau. Ne tik todėl, kad, pasak
jos pačios, 25-asis NATO viršūnių
susitikimas, vykęs gegužės 20–21 die-
nomis ir kuriame ji dalyvavo, yra
simboliškas, nes ,,būtent JAV mes
turime [žengti] labai rimtą žingsnį į
karinį ir net politinį Baltijos šalių
regiono užtikrinimą”, bet ir dėl ne-
malonios akistatos su Drąsiaus Ke-
džio šalininkais, laukusiais prezi-
dentės ir jos delegacijos atvykstant į
PLC. Nors tarp Čikagos lietuvių in-
ternetu platintame kvietime buvo ra-
ginama susirinkti ,,Tylos akcijai”,
deja, Drąsiaus Kedžio sesers Nerin-
gos Venckienės šalininkai tylėti arba
nesiruošė, arba nesugebėjo. Lietuvos
vadovę protestuotojai pasitiko ne tik
su plakatais (,,Prezidente, Jūs išda-
vėte tautą”, ,,Už laisvą nuo klanų
Lietuvą” ir pan.), bet ir su šūksniais
,,Gėda”, ,,Lietuva, būk laisva”, kai
kurie iš jų net bandė sutrukdyti eis-
mui ir sustabdyti prezidentę vežusį
automobilį. 

Jei toks Venckienės rėmėjų el-
gesys ir kiek sugadino Grybauskai-
tės nuotaiką, susitikusi su JAV lietu-
viškų organizacijų atstovais ji to
neparodė. Susirinkusius ji patikino:
,,Visada malonu grįžti į Ameriką, nes
čia 1990 metų pradžioje teko mokytis,
dirbti Lietuvos atstovybėje Washing-
ton, DC.” 

Čikagoje toks prezidentės susi-
tikimas su JAV lietuviais surengtas
pirmą kartą. Jam pasirinktas ne
atviras susitikimas su plačiąja Čika-
gos visuomene, o uždaras, su pakvie-
timais. Pasak Grybauskaitės, prie
tokio sprendimo prieita, siekiant ap-
rėpti kuo daugiau lietuviškų organi-
zacijų, kad pakviestieji atstovautų
kuo didesniam Čikagos ir jos apy-
linkių žmonių skaičiui. 

Tai daryta net žinant, jog bus ir
nepatenkintųjų tokiu sprendimu.
(Tuo įsitikino ne tik prezidentė, bet
ir susitikime dalyvavę lietuviai, po

renginio skynęsi kelią pro neretė-
jančią protestuotojų minią.) ,,Be jo-
kios abejonės, – užbėgdama už akių
galimoms replikoms iš salės, sakė
Lietuvos prezidentė, – bus daug nepa-
sitenkinimo, kad ne visi pateko.” 

Sprendžiant iš dalyvių atsiliepi-
mų, tokia dialogo forma su Grybaus-
kaite pasiteisino – lietuviškų organi-
zacijų atstovai nesidrovėjo klausti
apie Lietuvos vidaus (energetika,
krašto apsauga, medicinos sistema ir
kt.) ir užsienio politiką, ypač domė-
josi Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos ir
Rusijos santykiais, Europos Sąjunga
ir ekonomine krize, klausė, kuo jie ir
jų atstovaujamos organizacijos Ame-
rikoje galėtų padėti Lietuvai. Nebuvo
apeita ir Lietuvos visuomenę bei už-
sienyje gyvenančius lietuvius su-
skaldžiusi Garliavos istorija ir su ja
susiję protestai, kuriuos Lietuvos
valstybės vadovė pakomentavo taip:
,,toks atsitiktinumas, kad įvykiai
Lietuvoje [į susitikimą PLC] pakvietė
ir protestuotojus, bet ką darysi. Ir jūs
gyvenate demokratinėje valstybėje,
ir mes. Visi turi teisę į savo nuomonę
ir priimkime tai kaip demokratinę
realiją”. 

Komentuodama gegužės 17 die-
nos įvykius Garliavoje ji sakė: ,,Jei
galėčiau pasakyti, kur yra teisybė,
kas yra teisus, būčiau seniai tai sut-
varkiusi. Deja, nuo pat pradžių visa
istorija buvo sudėtinga ir sugadinta
teisėsaugos tyrėjų. (...) Kai dabar
mėginama prašyti, kad aš nurodi-
nėčiau teismui arba atšaukčiau teis-
mo sprendimą, aš tokių konstituci-
nių galių neturiu. (...) Tai, kad abi pu-
sės pradėjo dalinti mergaitę kaip
daiktą, kad abi pusės neleido nei
vienai, nei kitai džiaugtis mergaite,
manau, yra kaltos abi pusės, t. y. gi-
minės, kurios mergaitę pradėjo nau-
doti kaip politinį būsimų rinkimų
atributą. Aš tiesos neturiu, jei žino-
čiau, taip ir elgčiausi. Bet kviesti ne-
vykdyti teismo sprendimo aš nega-
liu.”

Susitikime dalyvavę lietuviai ne-
nuvylė – jų klausimai parodė, jog
jiems rūpi ne tik savo ar jų kaimyno
kiemo reikalai. Žinoma, buvo ir
tokių, kurie į susitikimą ėjo ne tiek iš
pirmų lūpų išgirsti prezidentės nuo-
monę, o vildamiesi su ja įsiamžinti
nuotraukoje. Ir tokie nebuvo nuvilti –
susitikimui pasibaigus Grybauskaitė
mielai bendravo ir fotografavosi su
atvykusiaisiais.

Lietuvos valstybės vadovė atvi-
rai ir geranoriškai atsakinėjo į visus
jai iškeltus klausimus, nepamiršusi
pasinaudoti proga susirinkusiems

Nepaisant
protesto,

susitikimas
su 

Lietuvos
Respublikos 
prezidente 

įvyko
padėkoti už išsaugotą ir tebesaugo-
mą lietuvybę Amerikoje, ragindama
toliau nepasiduoti, o galinčius ir no-
rinčius – aktyviai dalyvauti Lietuvos
gyvenime. ,,Kartais užsienyje randi
patriotizmo ir optimizmo daugiau
nei namuose, – pastebėjo ji. – Matyt,
iš toli matote tik tai, kas gerai, ir
tikite į tai, kas gerai. O mes namuose
kartais pernelyg perlenkiame lazdą
ir matome tik tai, kas blogai, ir
nesugebame įvertinti to, ką turime.” 

Grybauskaitė iš PLC tuščiomis
neišvyko. Juozas Polikaitis, JAV LB
XIX Tarybos prezidiumo pirminin-
kas, jai įteikė gėlių puokštę, LR gar-
bės konsulas St. Petersburg, FL Stan-
ley Balzekas, jn. – gražiai papuoštą
įrankį laiškams atidaryti. Lietuvių
skautų sąjungos Garbės teismo pir-
mininkas v.s. fil. Gintaras Plačas Vy-
dūno fondo vardu padovanojo Vydū-
no fondo knygą, skirtą Fondo 55-
mečiui. Nuo jo neatsiliko Lietuvių
Fondo valdybos pirmininkas Marius
Kasniūnas, Grybauskaitei įteikęs
neseniai LF 50-mečio proga išleistą
trečią LF istorijos tomą. O štai LSS
Tarybos pirmininkas/LSS Pirmijos
pirmininkas v.s. fil. Gintas Taoras
Lietuvos vadovę pakvietė nepasi-
didžiuoti ir atvykti į jubiliejinę
Amerikos lietuvių skautų stovyklą
,,Viltis”, kuri vyks 2013 m. rugpjūčio
7–17 d. Camp Manatoc, Peninsula,

Ohio. Grybauskaitė to nepažadėjo,
užtat patikino, jog būtinai užsisakys
,,Draugą”.

Kalbėdama apie būsimą NATO
viršūnių susitikimą, Grybauskaitė
sakė, jog šis susitikimas yra sim-
boliškas, nes būtent Jungtinėse
Amerikos Valstijose Lietuva turės
žengti ,,labai rimtą žingsnį į karinį ir
net politinį Baltijos šalių regiono
užtikrinimą”. Paskutiniame savo
vedamajame ,,JAV lietuvių tylos pus-
valandis su D. Grybauskaite” (,,Drau-
gas”, 2012 m. gegužės 20 d.) suabejo-
jau, ar Lietuvos prezidentės būsimos
viešnagės planai Čikagoje lietuvių
atžvilgiu nekalba jos nenaudai. Le-
mont įvykęs susitikimas su Grybaus-
kaite buvo ne tik įdomus, bet ir nau-
dingas abiem pusėms, bandant ge-
riau pažinti vieniems kitus, suprasti,
kas mums rūpi, ką skauda. 

JAV prezidentas Barack Obama,
gegužės 20 dieną NATO susitikime
taręs atidarymo žodį, išsakė viltį, jog
NATO narės ir ateityje rinksis Či-
kagą savo susitikimams. Norisi ti-
kėti, jog, nepaisant protestuotojų,
Lietuvos prezidentė ir ateityje nesi-
bodės atvykti į Čikagą ir mielai susi-
tiks su vietos lietuviais. 

Ištraukas iš susitikimo su LR
prezidente Grybauskaite skaitykite
artimiausiame ,,Draugo” numeryje.

DALIA CIDZIKAITĖ

LR prezidentė Grybauskaitė dėkojo JAV  lietuviams už išsaugotą lietuvybę, ragindama ir toliau ją išlaikyti.
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Esu dėkingas miestui už tai, kad parodė, kaip gyventi nenoriu

– Dariau, kodėl jūs nuspren dė -
te palikti gerą darbą, gyveni mą
mieste bei pradėti visai kitokį gy -
venimą arčiau gamtos?

– Nuo ankstyvos vaikystės mylė-
jau gamtą, grožį, ramybę, tylą ir arti -
mus nuoširdžius santykius su kai -
my nais. Studijuojant tai gal kiek už -
mir šau, bet apsigynus bakalauro
laip snį ir pradėjus studijuoti magis-
trantūroje senos svajonės ir vaikys-
tės meilė gamtai vis stiprėjo. Sėdint
įstaigoje vadovo kėdėje ir stebint už
lango švie čiančią saulutę, kildavo no-
ras bėgti į lauką, būti gryname ore,
dirbti kažką prasmingo. Tai, kas pa-
sauliui ir gamtai duotų naudos. No-
rėjosi padėti žmo  nėms, o ne sėdėti
tarp popierių su draugu kompiu-
teriu.

– Ką veikiate šiuo metu?
– Esu laisvas lektorius. Tai reiš -

kia, kad keliauju po visus didelius ir
mažus Lietuvos miestelius ir  skaitau
paskaitas. Jų temos – pačios įvairiau-
sios, nuo šiaudinių namų, perma kul -
tūros (ekologinio ūkininkavimo ir
sąžiningo elgimosi su žeme) iki vedi -
nės psichologijos, natūraliu gynimo -
si metodu ir seniausios vedinės li te -
ratūros apžvalgos. Kur pakviečia, ten
ir važiuoju. Žmonės internete išgirdę
paskaitų įrašus kviečiasi vis į naujas
vietas. Birželio 5–12 dienomis savaitę
viešėsiu Čikagoje ir skaitysiu paskai -
tą. Tai bus pirmos mano paskaitos ne
Lie tuvoje.

– Ko jus gamta išmokė apie gy -
venimą?

– Gamta nemeluoja, ji tikra, ji gy -
va. Gamtoje visi laikosi ciklų ir dės-
nių, t. y. sveikos gyvensenos taisyk-
lių. Tik žmogus galvoja, kad gali
daryti ką nori ir kada nori. Keltis ir
eiti mie go bet kada, taip pažeidžiant
normalų smegenų darbą ir išbalan-
suojant psi chiką. Gamtoje viskas
harmoninga, ir ji nevartoja daugiau
nei jai reikia. Gamtoje viskas atsista-

to – tai save pa laikanti sistema. Ste-
bėdami gamtą mes daug galime pasi-
mokyti, ypač natūralaus gyvenimo ir
sveiko dienos režimo.

– Papasakokite plačiau apie
savo eilinę dieną.

– Šiltuoju metų laiku miegu lau -
ke, miegmaišyje po žvaigždėmis, jei
žiema – mediniame namuke. Keliuosi
4 val. r., šoku į šaltą kūdrą, jei esu
mieste apsilieju vėsiu dušu ir po to
porą valandų pamedituoju. Anksty -
vas rytas tam labiausiai tinka, mat
iki 6 val. ryto galima labai veiksmin-
gai susikaupti, būtent meditacijai ar
mantrai. Po to darau lengvą mankš -
telę, valandėlę skiriu  buvimo už ana-
pus literatūrai ir apie 8 val. ryto val-
gau vegetariškus pusryčius.

Po to – dienos darbai: rašau
straip snius, ruošiu paskaitas ir va -
žiuoju jų skaityti (dažniausiai kas-
dien turiu po paskaitą). Paskaitos –
ma no tikras pašaukimas, todėl esu
labai lai mingas, kad darau tai, kas
man patinka.

– Savo internetinėje svetainėje
jūs apibūdinate save kaip tiesos
ieškotoją. Ko jūs išmokote dirbda -
mas savo naująjį darbą ir medituo-
tamas?

– Laimė nepriklauso nuo išori -
nių sąlygų. Ji yra kiekvieno žmogaus
širdyje, tik tas duris reikia atidaryti
pačiam ir ją išleisti. Kai tikimės, jog
laimę suteiks išoriniai šaltiniai tik
giliau klimpstame į materializmo liū -

ną. Darbas, pinigai, mašina, namas
nesuteiks ilgalaikės laimės, jei prieš
gaudamas nebuvai laimingas. Visa
lai mė – mumyse, tad ją patirti reikia
ra maus proto, reikia  kasdienės me -
 di tatyvinės praktikos. Meditacijos,
maldos ar mantros? Šiuo metu aš
asmeniškai naudoju japa meditaciją.
Kai protas nurimsta, galima išgirsti
savo širdies balsą, suvokti pasaulį
kitomis akimis. Kai šaltinis vidinis,
o ne išorinis, laimės iš jūsų niekas
neatims, ji bus laisva. Laisva laimė.

– Jūs gyvenate ekobendruo -
menėje. Ar galėtumėte papasako ti
daugiau apie savo gyvenimą joje.

– Patirtis nuostabi. Įdomūs ir
lais  vi savo mintimis ir pasaulėžiūra
žmonės, kurie brangina gamtą ir šil-
tus kaimyniškus santykius. Nuosta -
bu. Ekobendruomenės, mano many-
mu, svarus raktas sprendžiant dau-
gumą šiuolaikinės visuomenės užda -
vinių, susijusių su ekologija, maistu,
edukacija ir žmonių sveikata. Eko -
bendruomenėje lengva ir įdomu.
Kiek   vienas savo žemėje turi ekolo giš -
ką sodą ir daržą. Žmonės statosi šiau-
dinius namelius ir planuoja būsi mus
bendrus projektus; pvz., mokyklos –
darželio steigimą ateityje, kai ben d -
ruo menė pakankamai išsiplės. Po
įtampos ir šurmulio miesto eko ben d -

ruomenė buvo tarsi rojus, kur gali
atgauti sveikatą, pailsėti nuo miesto
bėgimo ir pradėti sau kelti svarbiau-
sius gyvenimo klausimus, kurių
šiaip sau neužduodi, nes tam nėra
laiko. Kai kurios užsienyje esan čios
ekobendruomenės jau išsilaiko pa -
čios save, dauguma reikalingų pro-
duktų užsiaugina patys. Tai mažina
priklausomybę nuo sistemos ir didi-
na žmonių pasitikėjimą savo jėgomis.

– Labai smagu matyti, kad
jūsų paskaitos pritraukia tiek
daug jau nų klausytojų. Kaip ma-
note, kodėl jūsų paskaitos juos
domina?

– Žmonėms jau nusibodo bepras-
mis gyvenimas, dauguma ieško po -
kyčių ir gilesnės prasmės gyvenime.
Gyvename visuomenėje, kur dvasi -
nės vertybės buvo prarastos, tačiau
jos – natūralus žmogaus poreikis.
Ma  nau žmonės, ypač jauni, ieško.
Juos netenkina atsakymai, kuriuos
jiems pateikia mokymo sistema, tė -
vai ir vi suomenė. Jie tame nebe ran -
da prasmės ir motyvacijos kurti bei
džiaug tis.

Aš tiesiog dalinuosi savo pasau -
lė žiūra ir mintimis, net pats stebiuo-
si, kai kartais į mano neprivalomą
pas kaitą ateina daugiau nei šimtas
žmo nių. Dauguma jų – vyresni, išsi -
la vi nę, su didesne patirtimi. Galvoja,
ką aš jiems pasakysiu. Bet atveri šir -
dį, kalbi nieko neslėpdamas, atvirai
apie tai, ką išgyvenai ir išgyveni, ir
viskas labai puikiai susidėlioja.

Žmonės pasiilgę nuoširdumo ir
atvirumo. Dviveidiškumas ir pelno
sie kimas visiems atsibodęs. Daugu -
ma jau suvokė, kad pinigai taip pat –
ne gyvenimo tikslas, o tik įrankis
aukš tesniems tikslams pasiekti. Man
patinka Ghandi posakis: „Mano gy -
ve  nimas – mano Žinutė.” Manau to -
dėl, kad pasakoju tai, kuo gyvenu, ir
yra priežastis, kodėl žmonės ateina į
ma no paskaitas. Jie pasiilgę optimiz-
mo, spindinčių akių ir nuoširdaus be
dirb tinio pagražinimo pokal bio. Aš,
kaip ir visi žmonės, nesu to bu las ir
darau daug klaidų, bet skir tingai nuo
daugelio, jų nebijau ir drą siai jas
sakau kitiems, kad nereiktų jų kar-
toti. Manau svarbiausia, ypač jau-
niems žmonėms, yra atrasti savo pa -
šaukimą, tikrą aistrą. Tik dirbdamas
darbą, kuris tau teikia dvasinį pasi -
ten kinimą, gali tobulėti kaip asme -
nybė. Žinoma, kasdienė meditacija
taip pat yra būtina gyvenant šitam
pami šu siam skubėjimo ir varžybų
pasau lyje. Ramus protas tampa ne -
įkainojamas.

Kalbino
Vesta  Zavistauskaitė

Susitikimų su Dariumi tvarkaraštis 

Birželio 6 d., trečiadienis,  6 val. v. privatus vakaras laisva tema. Būtina
registracija

Birželio 7 d., ketvirtadienis, 6 val. v. privatus vakaras. Klausimai ir atsaky-
mai anglų kalba. Būtina registracija

Birželio 8 d., penktadienis,  7 val. v.  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
paskaita ,,Sėkmė, karjera, pinigai ir mūsų mintys”

Birželio 9 d., šeštadienis, 1 val. p. p.  Pasaulio lietuvių centre paskaita
,,Sveikata, mityba, dienos režimas”

Birželio 10 d., sekmadienis 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre paskaita
,,Moters ir vyro santykiai. Šeima”

Daugiau informacijos galima gauti el. paštu EsuJumsUSA@gmail.com
arba tel. 630-550-9531

Čikagos lituanistinė mokykla baigė savo 20-uosius gyvavimo metus. Mokyklos
mokytojai turi gražią tradiciją – pasibaigus mokslo metams susirinkti draugėn,
atšvęsti mokslo metų pabaigą, pasikalbėti, pabendrauti. Ne išimtis ir šie metai. Ge-
gužės 20 d. susirinkę ČLM mokytojai palinkėjo vieni kitiems gražių vasaros atos-
togų ir atsisveikino iki rudens.                                                    Mindaugo Rupšo nuotr.

Kaune gyvenęs 26 metų Darius Ražauskas naktinio klubo vadovo kė dę
iškeitė į gėlėtas Dzūkijos pievas. Me tęs darbą ir patogų gyvenimą mies te, vai-
kinas išvažiavo gyventi į kaimą. Čia jis kol kas neturi net nuolatinės pastogės
ir miega dažniausiai tiesiog pievoje po atviru dangumi, tačiau Darius tikina,
kad yra laimingas ir laisvas.

Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga pristato ,,Draugo” skaityto-
jams Darių ir kviečia į susitikimus su juo. Birželio 9–10 dienomis Pasaulio
lietuvių centre „lai mės mokytoju, šven čių vedėju, lektoriumi, ekobend ruomenės
nariu ir tie siog žmogumi” save pristatantis Da rius Ražauskas iš Lietuvos
skaitys paskaitas.

Darius Ražauskas.                                                                      Asmeninio albumo nuotr.
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Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga (ES) įspėjo išrinktąjį Serbijos
prezidentą Tomislav Nikolič keisti
Kosovo politiką. ,,Serbijos įstojimo į
ES sąlyga yra pastebimas ir ilgalai-
kis santykių su Kosovu pagerėji-
mas”, – savo sveikinimo laiške nauja-
jam prezidentui rašo Europos Vado-
vų Tarybos pirmininkas Herman
Van Rompuy ir Europos Komisijos
vadovas Jose Manuel Barroso.

Serbijai vadovaujant T. Nikolič,

kuris iš ekstremisto tapo europiečiu,
šalies politika buvusios jos Kosovo
provincijos atžvilgiu vargu ar keisis.
Jis visada pabrėžė, kad Serbija atsi-
sakys Briuselio, jei šiandien savaran-
kiško Kosovo pripažinimas bus sąly-
ga šalies narystei ES. Buvusi Serbi-
jos Kosovo provincija ilgai buvo lai-
koma kliūtimi Serbijos kelyje į Euro-
pą. ES savo viršūnių susitikime kovo
pradžioje nusprendė suteikti Serbijai
šalies kandidatės statusą. 

D. Medvedev patikino JAV prezidentą
Rusijos užsienio politikos tęstinumu

Lietuvos buriuotojai –
pasaulio čempionato auksas!

V. Putin paskelbė naują Rusijos Vyriausybę 

Čikaga (ELTA) – Gegužės 20 d.
Čikagoje prasidėjus NATO viršūnių
susitikimui, vyksta ir protestų akci-
jos. Keli šimtai demonstrantų  gegu-
žės 19 d. išėjo į pagrindines miesto
gatves, kilo susirėmimai tarp protes-
tuotojų ir policijos pareigūnų, suim-
ta 18 žmonių. Dauguma  gegužės 19 d.
vykusių demonstracijų buvo nedide-
lės ir ramios, tačiau vėliau protestuo-
tojai įsisiautėjo.

,,Mes norime, kad pasaulis su-
telktų dėmesį į NATO – organizacija
nebėra svarbi ir nebeturi manda-
to”, – sakė akcijos ,,Užimk Čikagą”
atstovas, kritikavęs sustiprintas poli-
cijos pajėgas. 

NATO viršūnių susitikimai daž-
nai pritraukia daugybę antikarinių
aktyvistų ir globalizacijos priešinin-
kų. Čikagos forumas šiuo atžvilgiu
netapo išimtimi. Į miestą suvažiavo
tūkstančiai aktyvistų, kurie protes-
tuoja prieš karinę NATO kampaniją

Afganistane, taip pat prieš ekonomi-
nę ir socialinę nelygybę pasaulyje.

ES įspėja naująjį Serbijos prezidentą

Čikagoje vyksta protestai

Washington, DC (BNS) – Rusi-
jos ministras pirmininkas Dmitrij
Medvedev per Didžiojo aštuoneto
(G8) susitikimą užtikrino JAV prezi-
dentą Barack Obama, kad Rusija po
to, kai Vladimir Putin dar kartą buvo
išrinktas prezidentu, ir toliau išlai-
kys užsienio politikos tęstinumą.

D. Medvedev teigimu, didžiau-
sias dėmesys susitikime buvo skirtas
Rusijos ir JAV santykių atnaujinimo
klausimams. ,,Esu patenkintas dis-
kusijomis. Tai reiškia, kad Rusijos ir
Amerikos pokalbis tęsiasi”, – teigė D.
Medvedev.

Rusijos premjeras dalyvavo G8
viršūnių susitikime vietoj V. Putin.
Rusijos prezidentas pranešė, kad dėl
naujos vyriausybės sudarymo nega-
lės atvykti į susitikimą. 

Tuo tarpu JAV prezidentas  tei-
gia, kad Europos valstybėms būtina
dėmesį sutelkti į naujas darbo vietas
ir ekonomikos augimą. Kalbėdamas

G8 priklausančių šalių susitikime B.
Obama teigė, kad JAV yra įsitikinu-
sios, jog Europa sugebės įveikti iššū-
kius.

Prancūzijos, Vokietijos, JAV, Di-
džiosios Britanijos, Italijos, Japoni-
jos, Kanados ir Rusijos vadovų susi-
tikimas vyko gegužės 18–19 d. Camp
David, JAV. G8 susitikimo metu šalių
vadovai aptarė įvairius klausimus,
įskaitant energetikos saugumą, kli-
mato kaitą, padėtį Irane, Afganistane
ir Šiaurės Korėjoje. 

JAV prezidentas pranešė, kad bu-
vo sudarytas naujas aljansas dėl
maisto saugumo bendradarbiaujant
su Afrikos valstybių vadovais ir pri-
vačiu sektoriumi. Tačiau didžiausias
dėmesys buvo skirtas euro zonos kri-
zei. B. Obama pripažino, kad Euro-
pos padėtis  kur kas sudėtingesnė nei
Amerikos. Grupė vadovų teigė suta-
rę, jog pasaulio stabilumui svarbu
stipri ir darni euro zona. 

Lietuvoje siūloma steigti ,,Google” atstovybę

Kaunas (ELTA) – Į 65-ąją Pasau-
linės sveikatos organizacijos (PSO)
asamblėją Ženevoje drauge su kitais
Lietuvos atstovais išvyksta ir Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto
kancleris profesorius Vilius Jonas
Grabauskas. 

Delegatai iš 200 šalių Ženevoje
numato patvirtinti ir naujus Europos
regiono komitete išrinktus PSO Glo-
balinės vykdomosios tarybos narius,
tarp kurių yra kaunietis prof. V. J.
Grabauskas. Naujai sudarytos Globa-
linės vykdomosios tarybos posėdis
vyks gegužės 28–29 dienomis.

Ilgametis šios institucijos eks-

pertas prof. V. J. Grabauskas sakė,
jog PSO yra specializuota Jungtinių
Tautų (JT) sistemai priklausanti or-
ganizacija. PSO struktūra apima še-
šis regionus. Skirstymas priklauso
nuo sveikatos problemų, kurios įvai-
riuose pasaulio kraštuose labai ski-
riasi. Europos regionui priklauso 53
šalys – PSO narės.

Prof. V. J. Grabauskas yra kar-
diologas, Ženevoje vadovavo PSO Lė-
tinių neinfekcinių ligų kontrolės pro-
gramai, PSO ėjo Lėtinių neinfekci-
nių ligų kontrolės departamento di-
rektoriaus pareigas. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos atsto-
vė Gintarė Scheidt tapo Vokietijoje
vykusio pasaulio ,,Laser Radial”
jachtų klasės buriavimo čempionato
nugalėtoja. 29-erių metų olimpinė vi-
cečempionė surinko 50 baudos taškų
(atmetus du prasčiausius rezulta-
tus). Antrą vietą užėmė kinė Lijia
Xu. Jos sąskaitoje – 60 baudos taškų.
Bronzos apdovanojimą pelnė suomė
Sari Multala (70 b. tšk.). G. Scheidt
11-ajame plaukime gegužės 20 d. at-
plaukė penkta, o 12-ajame – aštunta.
Iš viso dalyvavo 133 buriuotojos.

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimir Putin paskelbė nau-
ją Vyriausybę, sustiprindamas savo
įtaką ekonomikos sektoriuje ir apri-
bodamas ministro pirmininko Dmit-
rij Medvedev galią vykdyti pertvarkų
politiką. 

Įtakingas V. Putin sąjunginin-
kas Igor Šuvalov liko ministro pirmi-
ninko pirmojo pavaduotojo pareigo-
se, jis atsakingas už ekonomikos poli-
tiką, o Anton Siluanov ir toliau eis fi-
nansų ministro pareigas. V. Putin
taip pat sutvirtino savo įtaką saugu-
mo struktūroms, palikdamas Anato-
lij Serdiukov gynybos ministro parei-
gose, o Sergej Lavrov – užsienio rei-
kalų ministro pareigose.

46-erių D. Medvedev, kuris po V.
Putin grįžimo į Kremlių buvo paskir-
tas premjeru, žadėjo imtis ekonomi-

kos augimą skatinančios ir privatiza-
cijos politikos, kad Rusijos ekonomi-
ka nebepriklausytų nuo naftos. Į nau-
josios Vyriausybės sudėtį taip pat pa-
teko keli naujesni veidai, kurie ėjo
pareigas valdant D. Medvedev.

Arkadij Dvorkovič paskirtas vie-
nu iš šešių vicepremjerų, jis bus at-
sakingas už energetiką ir pramonę –
šiam sektoriui jis turėjo mažai įtakos
būdamas D. Medvedev patarėju eko-
nomikos klausimais. Energetikos mi-
nistru paskirtas Aleksandr Novak –
buvęs finansų viceministras. V. Putin
naujuoju ekonomikos ministru pa-
skyrė vyriausybės veteraną Andrej
Belousov. Tai ženklas, kad V. Putin
nori tiesiogiai kontroliuoti ekonomi-
kos politiką, atsakomybė už kurią
paprastai tenka ministrui pirminin-
kui.

Kinijos disidentas atskrido į JAV
Vilnius (BNS) – Valstybinė duo-

menų apsaugos inspekcija dėl
,,Street View” projekto veiklos Lietu-
voje JAV interneto milžinei ,,Google”
siūlo įsteigti atstovybę Lietuvoje. Ki-
tu atveju tokiam projektui įgyven-
dinti Lietuvoje trukdo teisinės kliū-
tys. Artimiausiu metu numatomas
susitikimas su ,,Google” atstovu iš
Didžiosios Britanijos Simon Meehan,
atsakingu už viešąją politiką ir san-
tykius su vyriausybėmis. 

Pagal Lietuvoje veikiančius įsta-
tymus, įmonė, kuri yra įsteigta ir vei-
kia už Europos Sąjungos ribų, as-
mens duomenis Lietuvoje tvarkyti
gali tik turėdama atstovą – padalinį

arba atstovybę. Inspekcija pastebi,
jog šiuo atveju „Google” yra įsteigta
JAV.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis paprašė inspekciją peržiū-
rėti priimtą sprendimą, draudžiantį
Lietuvoje interneto milžinės ,,Goog-
le” vykdomą ,,Google Maps Street
View” projektą – iš specialių automo-
bilių fotografuoti vaizdus daugelyje
Lietuvos miestų. Iš nuotraukų būtų
sukurtas panoraminis gatvių vaiz-
das ir taip būtų galima virtualiai ke-
liauti po Lietuvą. Dėl ,,Street View”
paslaugos kai kuriose šalyse kilo tei-
sinių ginčų. 

Kaunietis išrinktas PSO Globalinės 
vykdomosios tarybos nariu

Washington, DC (BNS) – Kini-
jos žmogaus teisių aktyvistas Chen
Guangcheng atskrido į New York
miestą JAV. Aklas Kinijos disidentas,
praėjusį mėnesį pabėgdamas iš na-
mų arešto ir apsistodamas JAV am-
basadoje Beijing, sukėlė diplomatinę
krizę.

Ch. Guangcheng teigė, kad Kini-
ja su situacija susitvarkė ramiai ir
santūriai. Tačiau disidentas pareiškė
susirūpinimą dėl represijų jo šei-
mai. ,,Atsakomieji veiksmai Šandon-
go provincijoje nesusilpnėjo, o mano
teisė studijuoti buvo atidėliojama.
Mes tikimės, jog bus atliktas kruopš-
tus tyrimas”, – teigė disidentas, kal-

bėdamas apie provinciją, kurioje jam
buvo skirtas namų areštas. Aktyvis-
tas padėkojo JAV pareigūnams ir sa-
vo šalininkams už pagalbą ir teigė,
kad į JAV atvyko atgauti fizinių ir
dvasinių jėgų. 

Ch. Guangcheng, kuris yra ak-
las, žinomas dėl kovos už žmogaus
teises. Jis apkaltino Kinijos pareigū-
nus, kad šie pagal vieno vaiko politi-
ką Šandongo provincijoje 7,000 mote-
rų privertė pasidaryti abortus arba
sterilizaciją. Aktyvistas taip pat pa-
dėjo ūkininkams teisiniuose ginčuo-
se dėl žemės ir reikalavo geresnio
neįgaliųjų gydymo.

Demonstrantai Čikagos gatvėse.  
Manto Ivanausko nuotr.



Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus ta-
rė: „Eikite į visą pasaulį ir skelb-
kite Evangeliją visai kūrinijai.

Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbė-
tas, o kas netikės, bus pasmerktas.
Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano
vardu jie išvarinės demonus, kalbės
naujomis kalbomis, ims plikomis
rankomis gyvates ir, jei išgertų mirš-
tamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės
rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.”
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus
buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Die-
vo dešinėje. O jie iškeliavę visur skel-
bė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir
jų žodžius patvirtinant ženklais,
kurie juos lydėjo. (Mk 16, 15–20)

Kristaus Žengimo į dangų iškil-
mė (Šeštinės) tradiciškai švenčiama
Velykų laiko šeštos savaitės ketvirta-
dienį, lygiai 40 dienų po Velykų (Lie-
tuvoje ji keliama į septintą Velykų lai-
ko sekmadienį, kad tikintiesiems bū-
tų lengviau joje dalyvauti.) Ką Bibli-
joje ir liturgijoje norima perteikti
pasakymu, kad Jėzus „įžengė į dangų
ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje” (žr. „Ni-
kėjos-Konstantinopolio simbolį”)?

Beveik visose tautose dangus su-
prantamas kaip dievybės gyvenamoji
vieta. Taip pat ir Šventajam Raštui
būdinga ši erdvinė kalbėsena: „Garbė
Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė
jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14).
Atėjus Apšvietos epochai, ši „dan-
gaus” religinė reikšmė pateko į krizę.
Šiuolaikiniam žmogui dangus yra
erdvė, kurioje juda mūsų planeta ir
visa Saulės sistema, bet nieko dau-
giau. Vienas sovietų astronautas, su-
grįžęs iš kosminio skrydžio, pareiškė:
„Skraidžiau ilgai kosmose, bet niekur
nesutikau Dievo.”

Tad yra svarbu paaiškinti, ką
suvokiame mes, krikščionys, kai sa-
kome: „Tėve mūsų, kuris esi danguje”
arba kai sakome, jog kažkas „nuėjo į
dangų”. Biblija prisitaiko tokiais
atvejais prie žmonių kasdienės kalbos
(beje, tai darome ir šiandien, mokslo
amžiuje, kai sakome, jog saulė „kyla”
arba „leidžiasi”), tačiau ji gerai žino
ir moko, kad Dievas yra danguje, že-
mėje ir kiekvienoje vietoje.

Vadinasi, dangus religine prasme
yra ne vieta, bet būsena. Kalbant apie
Dievą, taip pat dangų ar rojų, bepras-
miška sakyti: viršuje ar apačioje,
aukštai ar žemai. Mums trūksta žo-
džių tai nusakyti. Pavyzdžiui, paban-
dykime nuo gimimo aklam žmogui
pasakyti, kas yra spalvos. Taip nutin-
ka ir mums, kai kalbame apie am-
žinąjį gyvenimą, kuris yra anapus
laiko ir erdvės.

O ką reiškia Jėzus „sėdi Dievo
Tėvo dešinėje”? Kadangi žmonėms
pasodinti ką nors savo dešinėje reiš-
kia parodyti jam didžiausią pagarbos
ženklą, šio papročio idėja perkelta į
dvasinius dalykus. Norėdami kuo
labiau išryškinti tą garbę, kurią gavo
Jėzus Kristus ir kuri jį iškelia kaip
žmogų virš visų kūrinių, Bažnyčios
tikėjimo išpažinime sakome, kad jis
sėdi savo Tėvo dešinėje. Taip pat ir
žodis ,,sėdėti” čia atspindi ne kūno
padėtį, bet išreiškia tvirtą ir pastovų
turėjimą karališkosios galios ir bega-
linės garbės, kurią Jėzus Kristus gavo
iš savo Tėvo. Nes, kaip sako apaštalas,
Dievas Tėvas „prižadino Kristų iš
numirusių ir pasodino danguose savo

dešinėje, aukščiau už visas kunigaikš-
tystes, valdžias, galybes, viešpatystes
ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik
šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, ir
visa jam palenkė po kojų” (Ef  1, 20–22).

Šio sekmadienio liturginė šventė
taip pat primena, kad į dangų pakel-
tame Kristuje žmogus įžengė į naują
ir neregėtą Dievo artybę, dabar am-
žiams atrasdamas vietą Dieve. Nes,
kaip matėme, žodžiu „dangus” žymi-
ma ne vieta už žvaigždžių, bet kai kas
iškiliau – pats Kristus, dieviškasis
Asmuo, visiškai ir visiems laikams
prisiimantis žmogystę, tas, kuriame
amžiams suvienyti Dievas ir žmogus.
Ir prie dangaus priartėjame arba į
dangų įžengiame tiek, kiek priartė-
jame prie Jėzaus ir su juo susivieni-
jame. Dėl šios priežasties šiandienė
Žengimo į dangų iškilmė kviečia mus
į glaudžią bendrystę su mirusiu ir pri-
sikėlusiu Jėzumi, neregimai esančiu
kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Turėdami tai prieš akis, supran-
tame, kodėl evangelistas Lukas sako,
kad, Jėzui įžengus į dangų, mokiniai
grįžo į Jeruzalę „džiaugsmo kupini”
(Lk 24, 52). Jie džiaugiasi, kad tai, kas
įvyko, buvo ne atsiskyrimas: jie dabar
tapo tikri, jog nukryžiuotas ir prisikė-
lęs Kristus yra gyvas ir kad jame am-
žiams atsivėrė vartai į amžinąjį gy-
venimą. Kitaip tariant, įžengimu pra-
sideda ne Kristaus laikinas pasišali-
nimas iš pasaulio, bet nauja, galutinė
ir nepanaikinama jo buvimo forma, jo
dalyvavimo karališkojoje Dievo galy-
bėje galia. Jiems, mokiniams, padrą-
sintiems Šventosios Dvasios galios,
teks užduotis leisti pajusti jo buvimą
liudijant ir skelbiant.

Viešpaties Žengimo į dangų iškil-
mė turėtų ir mus pripildyti giedrumo
bei entuziazmo kaip apaštalus, kurie
„džiaugsmo kupini” grįžo nuo Alyvų
kalno. Lygiai kaip jie, mes irgi, atsi-
liepdami į „dviejų vyrų baltais drabu-
žiais” (Apd 1, 10) kvietimą, turėtume
ne stoviniuoti žiūrėdami į dangų, bet,
vadovaujami Šventosios Dvasios, vi-
sur skelbti išganingą žinią apie Kris-
taus mirtį ir prisikėlimą. Mus lydi ir
guodžia jo paties žodžiai, kuriais
užbaigiama Evangelija pagal Matą:
„Ir štai aš esu su jumis per visas die-
nas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28, 19).

Istorinis Kristaus prisikėlimo ir
įžengimo į dangų pobūdis padeda
mums suvokti ir suprasti transcen-
dentinį ir eschatologinį Katalikų
Bažnyčios būvį: ji gimė ir gyvena ne
tam, kad užimtų „pranykusio” Vieš-
paties vietą; priešingai, ji egzistuoja
ir vykdo savo misiją, kad perteiktų
Jėzaus, besidarbuojančio kartu su
savo Dvasia, neregimą buvimą. Kitaip
tariant, Bažnyčia visų pirmiausia gy-
vena ir darbuojasi ne dėl dabar „ne-
sančio” Jėzaus sugrįžimo, bet kad
skelbtų jo šlovingąjį buvimą istoriniu
ir egzistenciniu matmeniu. Nuo Jė-
zaus įžengimo į dangų dienos kiek-
viena katalikų bendruomenė, keliau-
dama žemėje, artėja prie mesijinių pa-
žadų, teikiamų Dievo žodžio ir maiti-
namų savo Viešpaties kūno ir kraujo,
išsipildymo. Būtent toks yra būvis
Bažnyčios, kuri, pasak Vatikano II Su-
sirinkimo, „pasaulio persekiojama ir
Dievo guodžiama, tęsia maldininkės
kelionę, skelbdama Viešpaties kryžių
ir mirtį, iki jis ateis” („Lumen gen-
tium”, 8).

Delfi.lt
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7 Šv. Velykų sekmadienis arba Šeštinės

Neregimai esantis

šveNTaDieNis

BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

sveikaTa

Richard E. Nisbett su penkiais
ki tais mokslininkais šiais me-
tais žurnale ,,American Psy -

chologist” (nr. 2) pa skelbė išsamią
studiją apie naujus at radimus inteli-
gencijos srityje. No riu kai kuriais jų
radiniais čia pasidalinti. 

Studijos pradžioje jie prisimena
1994 m. išleistą kontroversinę knygą
,,The Bell Curve”, susilauku sią daug
dėmesio ne tik akademinia me pasau -
lyje, bet ir žiniasklaidoje. Nuo to
laiko praėjo 18 metų, susikaupė
naujų mokslinių duomenų.

Aprašant biologinius veiksnius,
cituojamos studijos, rodančios, kad
kūdikiai, žindantys motinos pieną,
iš sivysto greičiau, ir jų inteligencijos
vidurkis yra 6 taškais aukštesnis nei
kitų kūdikių, maitintų gamyklose
pa ruoštu pienu. Šis inteligencijos
skirtumas išlieka ir subrendus. 

Įdomūs ra diniai susiję su įvai-
kinimu. Tokių vaikų inteligencija
yra maždaug 18 taškų aukštesnė nei
jų sesučių ar bro  liukų, likusių su sa-
vo motina ar tėvais. Pastebėta, kad
įvaikinantys tėvai dažniausia yra
aukštesnės so cioekonominės klasės
nei įvaikinto vaiko tėvai. Tad išvada
– socialinė aplinka ir ekonominė
padėtis svarbi vaikų protiniam vys-
tymuisi. Pažan gios programos, skir-
tos priešmokykliniams vaikams iš
žemesnių socio ekonominių klasių,
turi teigiamos įta kos jų protiniam
augimui. Tačiau ta įtaka su laiku tar-
si dingsta, nes jų aplinka lieka var-
ginga. Rasta, kad įtam pa yra didesnė
žemas pajamas turinčiose šeimose ir
jų gyvenamuo se rajonuose. Taip pat
žinoma, kad žema įtampa pakelia
mokyklinio am žiaus vaikų susival-
dymą ir padidina jų imlumą moks-
lui.

Kūno mankšta, ypač vyresnio
amžiaus sulaukus, yra svarbi proti -
niam lygiui palaikyti. Tai ypač saky -
tina kalbant apie gebėjimą planuoti,
daryti sprendimus ir susivaldyti.
Ras ta, kad asmeninė atmintis (svar-
bių dalykų atmin tis) silpnėja su am-
žiumi. Palyginus kraštus, kur išėji-
mo į pensiją amžius skiriasi,  rasta,
kad asmeninė atmintis yra arti  mai
susijusi su išėjimu į pensiją. Kuo
anksčiau išeinama į pensiją, tuo
anksčiau ima prastėti asmeninė at -
mintis. Kitaip tariant, pasilikimas
dar be pristabdo atminties prastėji -
mą. Cituojama studija, kur rasta, kad
vieneri metai darbe Alzheimer ligos
galimybę nustumia šešias savaites į
priekį.

Rasta, kad inteligencijos lygis
kyla su istoriniu laiku, apimančiu
bent 100 metų. Tyrinėti duomenys

buvo kaupti iš 30 kraštų. Rasta, kad
išsivysčiusiuose kraštuose XX a.
pradžioje inteligencija kilo po tris
taškus kas dešimtmetį. Dabar spar -
čiai besivystančiuose ,,trečiojo pa-
saulio” kraštuose inteligencijos vi -
durkis sparčiai kyla. Kilimas nėra be
ribų. Pastebėta, kad Skandinavijos
kraštuose viršūnė lyg ir pasiekta. Pa-
ste bėtas mažas nukritimas. 1917 m.
JAV inteligencijos lygis buvo labai
pana šus į šių laikų lygį besivystan-
čiuose kraštuose. Pastaraisiais me-
tais ati džiai studijuojamas ryšys tarp
inteli gencijos ir smegenų struktūros
bei funkcijos. Visa tai daryti įgalina
pažengusi technologija. 

Skaitytojams gali būti įdomu in -
teligencijos panašumai ir skirtumai
tarp įvairių grupių. Prieš 16 metų in -
teligencijos skirtumas tarp baltųjų ir
juodųjų Amerikoje buvo 15 IQ taškų.
Tada buvo prieita prie išvados, kad
genetiniai skirtumai nėra labai  reikš-
mingi. Panaši išvada siūloma ir da-
bar.  Dauguma skirtumų aiškinami
turimais skirtumais aplinkoje. Taip
pat rasta, kad didelė dalis Afrikos kil-
mės gyventojų turi europietiško
kraujo, o tai apsunkina kategoriškų
išvadų da rymą. Atkreiptinas dėme-
sys į radinį, kad juodųjų inteligenci-
ja mažėja su vaikų amžiumi. Ketur-
mečiai juodo sios rasės vaikai nuo
bal tųjų yra atsilikę tik 5 inteligenci-
jos taškais. Pasiekus 24 metų amžių,
tas skir tumas jau siekia 17 taškų. Tai
pa remia teiginius, kad aplinka yra
la bai svarbus veiksnys protiniam
vys ty muisi. Reikia pastebėti, kad pa-
lyginti su baltųjų padėtimi su laiku
juodųjų aplinka darosi vis skurdes -
nė. 

Įdomūs skirtumai rasti inteli-
gencijoje tarp azijiečių ir baltųjų.
Azijos kilmės žmonių inteligencija
yra  maždaug tokio pat lygio, kaip ir bal-
tųjų, tačiau jų gaunami SAT (moks-
linio žinių ir pasiruošimo) rezultatai
ge res ni nei baltųjų. Manoma, kad čia
įta kos turi motyvacijos skirtumai.
Azi jos kilmės vaikai ir jaunimas jau
vi durinėje mokykloje ima sunkes-
nius kursus. Vienoje studijoje kinų
kilmės amerikiečiai, pasirinkdami
profesiją verslo vadybos ar techno-
logijos srityse, viršijo baltuosius 62
proc. Daroma išvada, kad Azijos kil -
mės jaunuoliai stropiau išnaudoja sa -
vo sugebėjimus. Rytų Azijos šalių kil -
mės žmonės yra stipriai veikiami
Konfucijaus filosofijos, teigiančios,
kad inteligencija yra sunkaus darbo
vaisius. 

Pagaliau prieiname prie žydų
inteligencijos. Priimta, kad aškena -
zės genties Rytų Europos žydų pali -
kuonių inteligencija yra 7–15 taškų
aukštesnė nei baltųjų nežydų Ang -
lijoje ir JAV. Aprašomoje studijoje sa -
koma, kad aukštesnė žydų inteligen-
cija vis dėlto iki galo neišaiškina žy-
dų pasise kimo: pro fesorių skaičius
garsiuose JAV universitetuose, JAV
Aukščiausiojo teis mo administraci-
joje, Nobelio premijų gavime ir kt. 

Straipsnį baigsiu savo pamėgtu
posakiu, kad nelabai svarbu, kiek
inte ligencijos kas turi, daug svar-
biau, kad tai, ką turime, tinkamai
naudotume ir pakinkytume žmonijos
labui. Čia mano aptarta studija šio
posakio svarbos tikrai nesumenki-
na.

Nauji�atradimai�inteligencijos
studijose

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 30

Pag rin dinė diskusijų tema – ES
patirtis, prabėgus vieniems metams
po di džiau sios plėtros.

Aš pabrėžiau, kad nesutarimai
dėl Konstitucijos pristabdė ES integ -
ra cijos procesus, bet tai nėra mir ti ną
pavojų kelianti krizė. Pavojingiau,
kad kai kurios ES narės elgiasi ego-
istiškai ir nesolidariai, nori gauti
naudos kitų bendrijos šalių sąskaita.
Tu rėjau galvoje tai, kad vakar Ber-
lyne Gerhardas Schröderis, susitikęs
su Vladimiru Putinu, pasirašė dujo-
tie kio iš Rusijos į Vokietiją tiesimo
Bal tijos jūrą sutartį, apeinant Balti-
jos šalis ir Lenkiją. Tai vienašališkas
po litinis sprendimas, kuriuo igno-
ruo ja mos kitos ES narės. Net ir eko-
nomi niu požiūriu šis projektas kai-
nuos brangiau nei mūsų siūloma
„gintari nė trasa” – tiesiant dujotiekį
sausu ma.

Vakar, sužinojęs apie pasirašytą
G. Schröderio ir V. Putino susitari-
mą, paskambinau Vokietijos prezi-
dentui Horstui Köhleriui ir išsakiau
mūsų nusivylimą. Jis pritarė mano
nuomo nei. Beje, ir anksčiau, kalbė-
damas Len kijos „Solidarumo” 25-me-
čio mi nė ji me, H. Köhleris rėmė mūsų
poziciją. Per vakarykštį mūsų pokal-
bį už siminiau, kad gal dar būtų gali-
ma iš naujo kelti dujotiekio tiesimo
klau simą po Vokietijos parlamento
rinki mų, jei juos laimėtų dešinieji ir
kanc lere taptų Angela Merkel. H.
Köhleris tokios galimybės neatmetė.

Apie vakarykštį Berlyno susi-
tarimą kalbėjau ir šiandien Kryni co -
je per spaudos konferenciją. Pa brė -
žiau, kad šis sandoris pažeidžia ne
tik Baltijos šalių, bet ir Lenkijos inte -
resus.

Šiandien man į Krynicą paskam-
bino Ukrainos prezidentas Viktoras
Juščenka. Jis trumpai apibūdino po -
litinę padėtį savo šalyje, kai iš prem-
jero posto buvo atleista Julija Tymo -
šenko. Kaip ir buvo galima laukti, ki -
lo krizė. Tačiau V. Juščenka garanta-
vo, kad politinė įtampa nepalaidos
Oranžinės revoliucijos laimėjimų,
par  lamento rinkimai bus surengti
demokratiškai bei skaidriai ir Ukrai -
nos orientacija į Vakarus nesusilp-
nės. Sutarėme, kad apie tai dar pa -
sikalbėsime Niujorke per Jungti nių
Tautų sesiją.

Šia informacija netrukus pasida -
lijau su Aleksanderiu Kwaśniews -
kiu. Vis dėlto abu manome, kad po li -
ti nė padėtis Ukrainoje nėra stabili.
Ne abe jojame, kad daug kas Rusijoje
tuo labai džiaugiasi.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Žinoma, man nebuvo netikėta ži -
nia, kad Gerhardas Schröderis ir Vla -
dimiras Putinas pasirašė susitarimą
tiesti dujotiekį Baltijos jūros dugnu,
nors šis sumanymas pavojingas ir
gam tosaugos požiūriu, ir, apeinant
 Estiją, Latviją, Lietuvą bei Lenkiją,
didina mas šių šalių energetinis pažei-
džiamumas. Vis dėlto pasijutau šiek
tiek apgautas ir asmeniškai, nes Vo-
kieti jos kancleris, mums susitikus jo
kan celiarijoje, išklausęs ma no argu-
mentus, kokias grėsmes mums kelia
„Nord Stream” projektas, dar mėgino
gud rauti, aiškindamas, kad jis nebu-

vo informuotas apie Baltijos šalių
nerimo priežastis. Tačiau ir tiesiogiai
išgir dęs šią informaciją nė kiek ne -
pakeitė savo pozicijos. Aišku, politi -
koje naivu būtų tikėtis didelio nuošir-
dumo. Susitarimą tiesti dujo tiekį Bal -
tijos jūros dugnu, nepaisant Baltijos
šalių ir Lenkijos prieštaravimo, lėmė
Vokietijos verslo ir, matyt, asme ni niai
tuomet kanclerio kadenciją bai gian-
čio G. Schröderio interesai – juk jis
tapo šį projektą įgyvendinančio kon-
sorciumo akcininkų komi teto pir mi-
ninku, gaunančiu didžiulę algą.

Darėme, ką galėjome. Projektui
vieningai priešinosi visos trys Balti jos
šalys ir Lenkija, mus parėmė Šve dija,
todėl dar turėjome vilties, kad su  veiks
Europos Sąjungos solidarumo princi-
pai ir susitarimas su Rusija bus per -
svarstytas, juolab Vokietijoje netru-
kus pasikeitė politinė valdžia. Deja,
kanc lerė Angela Merkel, nors ir nero-
dė tokio entuziazmo dėl dujoti e kio
kaip G. Schröderis, keisti savo pirm-
tako sutarties su Maskva nesi ėmė.
Vokie tijos verslo interesai ir jai buvo
svar besni nei kaimynų prieštaravi-
mai.

2005 metų rugsėjo 10 diena,
Vilnius. Seimas susirinko į rudens
sesiją. Šį kartą nenorėjau vykti į jos
atidarymą ir sakyti sveikinimo kal-
bos (nėra ir tokios tradicijos), nes
var gu ar daug kuo galima džiaugtis
vertinant šios kadencijos parlamento
darbą. Vis dėlto mane įtikino, kad
ver ta Seimo nariams priminti, kokie
svarbūs uždaviniai jų laukia, ko tiki-
si Lietuvos žmonės. Kalbėjau labai
trumpai – tik 5 minutes.

2005 metų rugsėjo 13 diena,
Niujorkas. Niujorke prasideda 60-oji
Jungti nių Tautų sesija. Šis viršūnių
susitikimas skirtas organizacijos
šešiasdešimtmečiui ir bus aptaria-
mas 1,000 tikslų įgyvendinimas. At -
vyksta daugiau kaip 150 valstybių va -
dovų, todėl mano dienotvarkėje nu -
ma tyta ir daug dvišalių susitikimų.

Kelionė vyko be jokių nuotykių,
tik, nusileidus Niujorke, oro uoste
dėl gausybės skrydžių ir tikro dele-
ga cijų antplūdžio teko gerokai lauk-
ti, kol pavyko išvažiuoti. Dėl to pavė-
la vo me į šiandien vakare surengtą
pre zidento George’o W. Busho pri-
ėmimą. Paaiškėjo, kad buvome ne
vieninte liai nespėję laiku atvykti.

2005 metų rugsėjo 14 diena,
Niujorkas. Neapsakoma apsauga.
Ma ne saugo 7 asmenys. Niujorko gat -
vėmis sunku judėti, o prie Jungtinių
Tautų būstinės iš viso beveik neįma -
noma privažiuoti. Išvažiavęs iš vieš -
bučio anksčiau, nei reikėtų įprasto -
mis sąlygomis, į JT pastatą atvykau
laiku.

Po JT generalinio sekretoriaus
Kofi Annano sveikinimo pasisakė
JAV prezidentas George’as W. Bu shas.
Jis buvo sutiktas mandagiai, bet pa-
brėžtinai šaltai. Kažkaip buvo nejau-
ku, kai plenarinių posėdžių sa lė je,
kurioje sėdėjo apie tūkstantį de  le  ga -
tų, įėjus G. W. Bushui, nepasigirdo
jokių plojmų. Niekas neplojo ir jam
kalbant. Tik pasibaigus kalbai, salėje
pasigirdo santūrūs, sausi plojimai.
Tokiu būdu didelė dalis delegatų
aiškiai demonstravo savo neigiamą
požiūrį į karą Irake. Bus daugiau.

Kasmet paskutinį balandžio šeš-
tadienį Černiachovske (Įsrutyje) Ka -
ra  liaučiaus krašto moksleiviai susi -
renka į lietuvių kalbos šventę – kal-
bos olimpiadą. Šiemet joje dalyvavo
53 lietuvių kalbos ir etnokultūros be -
simokantys vaikai. Olimpiada sie-
kiama žadinti norą kalbėti ir ben-
drauti lietuvių kalba, ugdyti teigia-
mą po žiū rį į jos mokymąsi, siekti,
kad mo ki niai susidarytų lietuvių
kalbos žinių ir įgūdžių sistemą, kad
bendraudami lietuviškai patirtų tei-
giamų emocijų.  Taip pat patikrinami
lietuvių kalbos mokėjimo – kalbėji-
mo, skaitymo ir gra matikos – įgūdžiai.

Olimpiada vyko pagal Kalinin -
gra do srities švietimo ministerijos
įsakymu patvirtintus nuosta tus.  Da -
ly viai buvo paskirstyti į keturias am -
žiaus grupes. Kiek vienas iš jų dekla-
mavo lietuvių autorių eilėraštį,  o
6–11 klasių moksleiviai turėjo atlikti
lek sikos ir gramatikos testą. Šių me -
tų olimpiada buvo skirta 150-osioms
poeto ir dramaturgo Maironio meti -
nėms. Todėl ji prasidėjo nuo litera -
tūros ir muzikos kompozicijos ,,Gra-
ži tu, mano brangi tėvyne…”, kurią
pri statė Vilniaus Stalo teatro akto-
riai.  Atvykusius į kalbos šventę šil-
tai svei kino Černiachovsko indus-
trinės-pe da goginės kolegijos direk-
torė Elena Komarnickaja, Kalining-
rado srities švietimo ministerijos
ekspertė Irina Zajceva, Lietuvos
Respublikos Užsie nio reikalų minis-
terijos Užsienio lie tu vių departa-
mento specialistė Auš ra Dumbliaus-
kienė, LR konsulato So vetske kon-
sulė Liuda Kleimionova, LR gene-
ralinio konsulato Kaliningra de kul-
tūros atašė Romanas Senapė dis, Vil-
niaus rajono Nemenčinės vi du rinės
mokyklos vyresnioji mokytoja Laura
Juškauskienė.

Kol vertinimo komisijos tikrino
olimpiados užduotis, dalis vaikų tu -
rėjo galimybę stebėti Stalo teatro
spek taklį ,,Mano miestas” (režisierė
Saulė Degutytė), kiti dalyviai aplan -
kė Černiachovsko miesto minėtinas
vietas. Tuo tarpu lietuvių kalbos ir

etnokultūros mokytojai aptarė aktu-
alius darbo klausimus, numatomus
mokytojų asociacijos renginius.

Olimpiados baigiamojoje dalyje
nugalėtojai buvo apdovanoti diplo-
mais, visi dalyviai ir mokytojai – pa -
dėkos raštais ir dovanėlėmis, kurias
paruošė LR URM Užsienio lietuvių
departamentas ir konsulė Sovetske
Liuda Kleimionova. Geriausiai pas-
sirodė: Ana Egorova (2 klasė, Gu -
rievs ko Noihauzeno vaikų ir jauni-
mo centras, mokytoja Irena Tiriuba);
Edgaras Berencas (6 klasė, Jasnoje,
Kaukėnų vidurinė mokykla,  moky-
toja Aldona Bursteikienė);  Zoja Ser-

vi daitė (8 klasė, Kaliningrado, Kara -
liau čiaus internatinė mokykla-licė-
jus, mokytojas Algirdas Karmilavi-
čius) ir Aurelija Krylova (10 klasė,
Černia chovsko, Įsruties industrinė
pedago ginė kolegija, mokytoja Ona
Drusei kai tė Ruževičiūtė). Įdėtas mo-
kytojų triūsas nenuėjo veltui, jų pa-
ruošti moksleiviai parodė geras lie-
tuvių kal bos žinias bei įgūdžius.
Svarbu, kad Kaliningrado srities
mokyklų vadovai sudaro sąlygas mo-
kiniams mokytis tėvų ir senelių kal-
bos. Pra laimėjusiųjų nebuvo, nes
nugalėjo lietuviškas žodis, nuo am-
žių skambėjęs tame krašte.

Pabaigoje olimpiados organizaci -
nio komiteto pirmininkas Aleksas
Bartnikas padėkojo visiems, prisidė -
jusiems prie šio renginio organizavi-
mo: Kaliningrado srities Švietimo
ministerijai, Černiachovsko indus-
trinės–pedagoginės kolegijos vadovy-
bei, LR URM, LR konsulams, Mažo -
sios Lietuvos lietuvių draugijai Čika -
goje, Kaliningrado srities lietuvių
nacionalinei kultūrinei autonomijai,
taip pat vertinimo komisijų nariams.

Aleksas Bartnikas – Kalinin gra -
do regioninės lietuvių kalbos mokyto-
jų asociacijos pirmininkas. 

Nugalėjo�lietuviškas�žodis
ALEKSAS BARTNIKAS
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Į tėvelio knygos šventę iš tolimosios Amerikos atvyko A. Gilvydžio sūnus Jaunutis Gil-
vydis su žmona Dalia.                                                                                   Autorės nuotraukos

Tėvo rankraščio istorija

„Šiandien mūsų renginyje telpa
vieno žmogaus – kupiškėno, agrono-
mo, tautininko, Seimo vicepirminin-
ko ir Prezidiumo nario Alfonso Gil-
vydžio gyvenimas, – kalbėjo Kupiš-
kio etnografijos muziejaus direktorė
Violeta Aleknienė. – Susirinkome
plačiau susipažinti su šio nepaprasto
likimo žmogumi, jo gyvenimu ir pa-
kalbėti apie neseniai Danieliaus Mic-
kevičiaus leidykloje išspausdintą
knygą.”

Muziejaus direktorei trumpai
apibūdinus knygą, pasidalinti prisi-
minimais apie tėvelį, savo vaikystę
paprašytas J. Gilvydis. Gražia, tai-
syklinga lietuviška kalba Jaunutis
pasakojo, kad tėvas savo prisimini-
mus rašyti baigė apie 1973 metus.
Paskui jis retkarčiais tik kažką savo
užrašuose papildydavo, pataisydavo,
ką buvo parašęs. Vėliau tuos užrašus
atidavė vyriausiai dukrai Aldonai.
„Sesuo tėvelio rankraščius perdavė
man saugoti. Prisiminimus labai

sunku buvo suskaityti, nes rašė ant
bet kokio nugriebto popierėlio – vie-
nas didelis, kitas mažas. Sudėtinga
buvo susigaudyti tuose raštuose. Vė-
liau nukopijavęs nusiunčiau rank-
raščius pasiskaityti į Čikagą Agro-
nomų sąjungai. Iš ten parašė, kad ap-
gailestauja, jog neturi pinigų išleisti
knygai. Mirus tėveliui po metų buvo
pasirodęs labai gražus straipsnis
laikraštyje. 

Po kiek laiko rankraščius paro-
džiau į JAV iš Lietuvos atvykusiam
kunigui Gintarui Jonikui. Jis pasa-
kė, kad čia labai įdomus dalykas, to-
dėl buvo suradęs leidėją Kupiškyje.
Kunigas pasiūlė į knygą įdėti medžia-
gos ir apie mano mamą. Taip ir aš
truputį prisidėjau prie knygos ne tik
rinkdamas duomenis apie mamą, bet
ir ieškodamas fotografijų. Viską su-
rinkęs atidaviau kunigui G. Jonikui,
kuris atvežė Kupiškin. Pernai, kai
vėl susisiekiau su kunigu, man pris-
tatė naują leidėją – Danielių Micke-
vičių. Jis ir išleido puikią knygą, už
kurią esu labai dėkingas”, – prisi-
minimais apie knygos kelią dalijosi
J. Gilvydis.

Išlaikyti lietuvybę – per kultūrą

Paprašytas prisiminti tėvelio
veiklą Detroit, sūnus Jaunutis sakė,
kad jo tėčiui nerūpėjo politika, todėl
apie tai labai nedaug jo pasisakymų.
A. Gilvydžiui svarbiausias rūpestis
atgimstančios tautos gerovė, žmogus.
Jis nepolitikavo, nedalyvavo politi-
nėse rietenose. A. Gilvydžio nuomo-
ne, geriausias būdas išlaikyti lietu-
vybę buvo supažindinti su lietuviška
kultūra – jis įsteigė kultūros klubą ir
jam pirmininkavo apie penkiolika
metų.

Susirinkusiems į knygos šventę
įdomu buvo sužinoti, kaip gerb. Jau-
nučiui pavyko nepamiršti gimtosios
kalbos. 

„Mano tėvas gimė Kikonyse, ta-
čiau niekada negirdėjau jo kalbant,

NIDA ŠULCIENĖ

Į gimtinę sugrįžo knygos puslapiuose
Prieš kelias savaites į ką tik įkurtuves atšventusį Kupiškio etnografijos

muziejų pulkeliais rinkosi vyresnio amžiaus kupiškėnai. Čia susipažinta su
žymaus mūsų kraštiečio Alfonso Gilvydžio knyga „Nuo Kikonių iki Detroito”. Į
šį renginį atvyko ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) gyvenantis A.
Gilvydžio sūnus Jaunutis Gilvydis su žmona Dalia.

Pasibaigus renginiui Jaunutis Gilvydis mielai pasirašinėjo knygoje, išleistoje tėvelio
atminimui.

kad yra kikonietis. Jis visada su pasi-
didžiavimu sakydavo, kad yra kupiš-
kėnas, nors kupiškėniškai nekalbėjo.
1940 m. birželio mėnesį buvo didelė
tautinė šventė, kur šoko, dainavo, ir
man, mažam vaikui, įstrigo dainos
posmelis, kurį iki šiolei atsimenu:
‘Tėtis pjova rugelius, baba rišo pėde-
lius. Nupjausma, surišma, į aruodus
sukišma.’ Kas tie aruodai ir pėdeliai,
tik užaugęs supratau. Gražios lietu-
viškos kalbos išmokau iš savo ma-
mos, nes jos tėtis buvo Antanas Jab-
lonskis – kalbininko Jono Jablonskio
brolis”, – pasakojo J. Gilvydis.

Svečio prisimintą vaikystės dai-
ną pagrojo „Kupkėmio” ansamblio
vadovė Alma Pustovaitienė. Rengi-
nio metu netrūko ir daugiau smagių
melodijų, svajingų dainų.

Jautė malonumą

„Jaučiu didelį vidinį pasitenki-
nimą išleisdamas gerą knygą, – sakė
knygos leidėjas D. Mickevičius. –
Dabar daugiausia leidžiamos knygos

apie kulinariją ir seksą. Istorinių,
etnokultūrinių knygų išeina labai
mažai. Man ši knyga buvo didžiulis
atradimas ir malonumas. Pats kny-
gos turinys diktavo tam tikrus spren-
dimus, kad ją būtų malonu paimti į
rankas. Knygoje labai nedaug patai-
symų, nes pats A. Gilvydis išsaugojo
labai gražią šnekėseną, todėl bijo-
jome ją sugadinti redaguodami teks-
tus.”

Pasak D. Mickevičiaus, ši knyga
moko, kad privalome turėti tik vieną
partiją – Lietuvą. Galima tik džiaug-
tis, kad į gimtinę žmonės sugrįžta ne
dėžutėse į žemę, bet savo dvasia pa-
mokydami mus,  kaip reikia gyventi.
„Gilvydžių šeima – puikus pavyzdys
mūsų šiandieniniam Seimui, kuris
negali nutarti, kas yra šeima. Jeigu
jie atsigręš į tokias šeimas kaip šioji,
klausimų nebekils”, – sakė D. Micke-
vičius.

Nida Šulcienė – savaitraščio
,,Kupiškėnų mintys” redaktorė.

Apie knygos leidybą pasakojo Danielius
Mickevičius.
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Latvijos�pilys�sulaukia�
vis�daugiau�lankytojų�iš�Lietuvos

Visai netoli nuo Lietuvos ir Lat -
vijos sienos yra keletas įspū-
dingų pra ėjusių amžių dvarų

ir pilių, ku rios sulaukia vis didesnio
lankytojų iš Lietuvos dėmesio. Ma-
žiau nei va landos prireikia nuo Pas-
valio miestelio pasiekti Rundalę ar
Bauskę, kur išlikę įspūdingi XVIII ar
net XVI am žiaus statiniai. Čia ypač
daug lietuvių apsilanko savaitga-
liais, kai apžiū rėti atstatytų rūmų ir
pilių atvažiuoja moksleiviai, užsuka
į Latvijos sos tinę Rygą važiuojantys
turistai, čia savo svečius, atskridu-
sius iš Amerikos, vis dažniau atsi-
veža aplinkinių Lie tuvos vietovių
gyventojai, nors ir ke lionė automo-
biliu iš Kauno ar Vil niaus trunka
mažiau kaip tris valandas.

Rundalės pilies ansamblis itin
įspūdingai atrodo pavasarį ir vasarą,
kai gėlėse skęsta šalia esantis di džiu -
lis parkas ir sodas. Rūmų kompleksą
ir sudaro baroko bei rokoko stiliumi
pastatyta pilis, rūmų ansambliui pri -
klauso sodininko namelis, smuklė ir
tarnų namas, ledo rūsys, arklidės bei
ūkiniai pastatai.

Rundalė yra valstybinės reikš -
mės istorinis paminklas, dabar prik-
lausantis Latvijos kultūros ministe-
rijai. Tai buvusio Kuržemės hercogo
Ernst Johan Biron vasaros rezidenci-
ja, statyta dviem periodais – 1736–
1740 ir 1764–1766 metais pagal gar -
saus italų architekto Francesco Bar -
tolomeo Rastrelli projektą. Pradėtos
statybos 1740 metais nutrūko, kai Ru -
sijos imperatorių šeimos narė Ana,
Biron žmona, netikėtai mirė, o pats
hercogas buvo ištremtas į Rusiją. Tik
po 20 metų Rusijos imperatorė Jeka -
terina II paleido jį į laisvę, grįžęs į
Rundalę hercogas tęsė pilies statybos
darbus. Vėliau pilį paveldėjo jo sūnus
Peter, 1795 metais Kuržemės valdymo
teises perdavęs Rusijos imperatorei

Jekaterinai Didžiajai. Šią pilį pado-
va nojo princui Platon Zubov, kuris čia
gyveno iki savo mirties. Vėliau pilis
dar kelis kartus keitė šeimininkus.

Pirmojo pasaulinio karo metais
čia buvo karo ligoninė, prieš Antrąjį
pasaulinį karą – nacionalinis istori-
jos muziejus. Vėliau čia buvo atida-
ryta mokykla, įrengti gyvenamieji
bu tai. Tik 1972 metais pilis pradėta
res tauruoti, atkurtas įspūdingas so-
das. Šis pastatas išties gerai išsilai-
kęs, jame – net 138 kambariai. Iki mū-
sų dienų atkurta daug puošnaus
vidaus detalių, laiptų, salių, kori-
dorių pa puo šimų. Pati įdomiausia –
prabanga spindinti Auksinė salė,
taip pat dva rininkų bei rūmų svečių
kambariai. Lankytojų dėmesio su-
laukia ir hercogo apartamentai.

Rundalės pilyje rengiami tarp-
tautiniai muzikos festivaliai, čia vei -
kia ir senovės meno tyrimų centras.
Prancūziškas parkas priešais pilį
apsodintas šimtais rožių, įvairiais
dekoratyviniais augalais. Pora valan -
dų šiame grožio kampelyje prabėga
nepastebimai.

Vos už 15 kilometrų (maždaug 9
mylių) nuo Rundalės – nedidelis
Bauskės miestelis, taip pat labai gar-
sus savo pilimi. Kryžiuočių ordino
pilis Mūšos ir Nemunėlio santakoje
buvo pastatyta dar XV amžiaus vidu -
ryje, vėliau sugriauta. 1580–1596 me -
tais priešpilio vietoje pradėta statyti
Kuržemės hercogo rezidencija, pati
turtingiausia ir geriausiai iki šių
die nų išsilaikiusi visoje Latvijoje.
Pilis itin nukentėjo Šiaurės karo
metu, kai 1706 metais ji buvo užimta
rusų ir susprogdinta bei vėliau neat-
statyta. Aplinkiniai gyventojai ply-
tas panaudojo savo gyvenamiesiems
namams statyti. 

Vėliau dalis griuvėsių buvo už -
konservuota, vyko archeologiniai ty -
rinėjimai. 1973 metais buvo nutarta
šią pilį, kaip vienintelę Latvijoje ma -
nierizmo epochos pilį atstatyti. Pilies
rekonstravimo metu aptikta daug
įdomių radinių, sutvarkytas buvęs
bokštas. Šis bokštas, jį statant kelis
kartus, griuvo. Dabar nuo bokšto at -
siveria plati Bauskės apylinkių paro-
da. 

Lankytojai gali apžiūrėti XVIII
amžiaus įtvirtinimų pylimus, ordino
pilies griuvėsius, taip pat visai nese-
niai atstatytą hercogų rezidenciją.
Brangiai kainavusius restauravimo
darbus didžiąja dalimi finansavo
Europos Sąjungos fondai. Vadina mo -
joje Naujojoje pilyje lankytojai gali
apžiūrėti parodą „Hercogų rūbai ir
aksesuarai 1562–1620’’, kuri pristato
tų laikų kostiumus, avalynę, auten-
tiškas ir atkurtas rūbų detales, pa -
puo šalus, galvos apdangalus, metali -

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rundalės rūmai ir įspūdingas prancūziškas parkas.                                                                                                                                                                                                  A. Vaškevičiaus nuotr.

nę drabužių laidynę.
Pilyje dirbantys gidai, pasipuošę

senoviniais kostiumais, pristato dva -
ro manierų, šokių, žaidimų ir muzi -
kos tradicijas, pasakoja apie pilyje
vy kusias šventes. Įdomu nusileisti į
pilies požemius, kur galima apžiūrėti
senovinių ginklų parodą. Daugelį ro -
dinių pilies muziejus įsigyja iš priva -
čių kolekcionierių ir aukcionuose –
jų sukaupta jau nemažai, tačiau dalis
pilies muziejaus salių dar tuščios.

Pradėjus atstatymo darbus, at-

sta tyti numatyta čia įrengti ir vieš-
butį svečiams, veiks ir maitinimo
įstaiga. Jau dabar kasdien, ypač sa-
vaitgaliais prie pilies būriuojasi tu-
ristų eilės – pilies apžiūrėjimas kai-
nuoja apie 6,5 dolerio. Čia galima įsi-
gyti įvairių suvenyrų, net monetų su
pilies at vaiz du. Nors pilies aplinka
mažiau įspūdinga nei Rundalėje, nė-
ra tokio parko, bet nuo apsaugos py-
limų at si veria gražus vaizdas į apy-
linkes. 

Didikų rūbai.

Prabanga spindinti Auksinė salė.

Senosios Bauskės pilies griuvėsiai ir Naujoji pilis.

Atstatyta Bauskės pilis.
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� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 23
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Balbieriškis” iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai”.

� Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 7 val. v.
Bal zeko lietuvių kultūros mu ziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chi ca go, IL) vyks
su sitikimas su Da riu mi Kučinsku, pia -
nistu, pedagogu, muzikologu, humanita -
ri nių mokslų daktaru. Jis skaitys pas -
kaitą ,,Lie tuviška muzika pianolai”. Tel.
pasiteiravimui 773-582-6500. Mo kes -
tis – 5 dol. 

� Atminimo dienos (Memorial  Day) iš -
kil mės Lietuvių tautinėse kapinėse
(8201 S. Kean Ave., Justice, IL 60458),
sekmadienį, ge gužės 27 d. prasidės 11
val. r. Kviečiame vi sus lietuvius dalyvau-
ti šio   se apei gose. Tel. pasiteiravimui
708-458-0638.

� Gegužės 27 d., 3:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje vyks iškil mingos šv. Mišios,
minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio
25-tąsias beatifikacijos metines. Mišio -
se dalyvaus garbingi sve čiai: Čikagos
arkivyskupas kardinolas Francis George,
OMI, Marijonų vicegenerolas kun. Jo -
seph Roesch, MIC, kun. dr. Tomas Mi -
liauskas ir kiti kunigai. Giedos jungtinis
choras, kurį sudaro meno ansamblis „Dai-
  na va”, Švč. Mer gelės Marijos Gimimo
parapijos, Pal. J. Ma tulaičio misijos, Le -
mont, Ci cero Šv. Antano parapijos ir
Švč. Mergelės Ma rijos Ne kal tojo Prasi-
dėjimo parapijos chorai. Dalyvaus muzi -
kas Ri čar das So kas bei solistė Giedrė
Sokienė. Po Mišių – šventinė va karienė
Beverly Coun try Club (8700 S. Western
Ave., Chicago, IL 60629. Pra džia 5:30
val. p. p., vakarienė – 6:30 val. v. Me -
ni nę programą atliks kom pozi torius ir
dai nų atlikėjas Algirdas Motuza, so listė
Loreta Janulevičiūtė, ansamblis ,,Tu ir
aš”. Pra šome iš anksto užsisakyti stalus
ir nusipirkti bi lie tus. Kaina asmeniui 35
dol. Daugiau informacijos: 773-776-
4600 (Audra).

� Šv. Kazimiero kapinėse prie Steigėjų

paminklo Atminimo die nos (Me morial
Day) šv. Mišias celebruos prelatas Jurgis
Šarauskas kartu su kitais kunigais ge gu -
žės 28 d., pirmadienį, 10:30 val. r. Gie -
dos Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos choras (vadovė Jūratė Luk mi -
nienė). 

� Šiemet tarptautinio dainų konkurso
,,Eurovizija” baigiamąjį koncertą New
York lietuviai per TV pirmą kartą galės
stebėti tiesiogiai Susivienijimo lietuvių
Ameri koje pastato vidiniame kiemelyje,
307 W. 30th St., Manhattan, New York
10001) gegužės 26 d., šeštadienį. Įėji-
mas nuo 2:30 val. p. p. Koncerto pra -
džia 3:30 val. p. p. Įėjimas – 10 dol.
Pla nuojančius dalyvauti prašoma pra -
nešti el. paštu events@nylithua nian.org

� Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žai-
dynės vyks gegužės 25–27 dienomis
New Jersey. Žaidynes ves New Jersey
lietuvių sporto klubas ,,Liepsna” kartu
su JAV LB Pietinio-Centrinio NJ lietuvių
bendruomene. Tel. pasiteirauti 732-
713-5108 arba e-paštu: zilvis_bub-
lis@yahoo.com.  Daugiau infor ma cijos
rasite tinklalapiuose www.salfass.org ir
www.launa.org

� Gegužės 27 d., 12–12:25 val. p. p.
„Seattle Center Exhibition Hall” (321
Mercer St.,  Seattle, WA 98109) vyk-
siančiame Šiaurės Vakarų festivalyje
šoks lietuvių tautinių šokių grupės ,,Lie -
tutis” ir ,,Lankas”. 

� Seattle Opera svečiuojasi sopranas
Aušrinė Stundytė iš Vokietijos. Gegužės
30 d. ji atliks  Cio-Cio-San vaidmenį G.
Puccini operoje  ,,Madama Butterfly”. 

� Sekmadienį, birželio 3 d., Apreiški -
mo parapijos bažnyčioje (259 North 5th
Street, Brooklyn, New York, 11211) šv.
Mišias Ateitininkų šeimų šventės proga
celebruos  vyskupas Gintaras Gru šas. Po
šv. Mišių bus vaišės Apreiškimo parapi-
jos salėje. Maistą ruošia Rimas Kezys,
vienas ,,The Avenue” užeigos savininkų.
Kviečiame atvykti visus parapiječius bei
svečius.

IŠ ARTI IR TOLI...

Tęsiant tradiciją pirmąjį birželio mėnesio penktadienį –  birželio 1 d. – LR gene -
ralinis konsulatas Čikagoje centrinėje miesto aikštėje Daley Plaza rengia festivalį
,,Lietuvos diena”. Be vidudienio kultūrinės programos, aikštėje vyks lietuviškos pro-
dukcijos, suvenyrų bei meno dirbinių mugė, bus prekiaujama tradiciniais lietuviš -
kais patiekalais.

Kviečiame verslininkus, rankdarbių kūrėjus, menininkus dalyvauti Lietuvą pris-
tatančiame renginyje Čikagos miesto širdyje. Dėl galimybės pristatyti ir prekiauti
savo kūriniais, paslaugomis arba lietuviška produkcija festivalio ,,Lietuvos diena”
Daley Plaza metu skambinkite LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai Oretai
Eidukytei tel. 312-397-0382, trump. nr. 200 arba rašykite el. paštu adresu
oreta.eidukyte@urm.lt 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvuose keletą dienų dirbo Hisashi Shi-
gematsu – Tokijo universiteto Graduate School of Arts and Sciences ma gistrantas.
Svečias maloniai nustebino puikiai kalbėdamas ir rašydamas lietuviškai. Jis teigė,
kad lietuvių kalbą išmoko norėdamas  tyrinėti šaltinius originalo kalba. H. Shige-
matsu apžiūrėjo LTSC centro archyvus bei muziejus, pačiau domėjosi Pasaulio lie-
tuvių archyve laikomais Kazio Škirpos rankraš čiais bei Lietuvių fronto bičiulių
archyvais. 

Kviečiame į festivalį ,,Lietuvos diena”

Šeštadienį, gegužės 19 d., Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų R. Riškus salėje
vyko ,,Egle’s Danceworld” studijos spektaklis ,,Čigoniukė Berta”, kuriame vaidino,
šoko, dainavo ne tik minėtos studijos šokėjai, bet ir svečiai dainininkai: Alde-
gunda,  Algirdas Motuza, Antanas Steponavičius, vaikų popchoras ,,Aš ir tu”, ak-
toriai Aušra Jasaitė-Paulauskienė ir Ramūnas Paulauskas. 
Laimos Apanavičienė nuotraukoje akimirka iš spektaklio. 

LSS Atlanto rajono 2012 m. skautų stovykla 
kviečia stovyklautojus

LSS�Atlanto�rajono�2012�m. skautų�stovykla�vyks�rugpjūčio�12–19
dienomis�Camp�Resolute (75�Hudson�Road Bolton,�MA�01749)�

Tel.�508-�779-2777

Nuoširdžiai kviečiame ir raginame visą  skautišką jaunimą Atlanto
rajone dalyvauti šioje stovykloje. Dainuosime, žaisime, draugausime ir tarp
draugu gilinsime savo skautų žinias. Stovyklautojai atvyksta rugpjūčio 12 d.
ne anksčiau kaip 12 val. p. p. ir, sutvarkę pastovykles, išvyksta rugpjūčio 19 d.
10:30 val. r.

Kiekvienas stovyklautojas turi užpildyti šias formas: • Stovyklos
Registracija • Personal Health & Medical Forms • LSS Release & Agreement •
Additional Health Information Form. Visas užpildytas formas kartu su
mokesčiu atsiųsti iki  š. m. liepos 15 d. stovyklos iždininkei Naida Šnipas-
Johnson adresu: 33 Turner St., Millis, MA 02054. Tel. pasiteiravimui 508-376-
1953. Čekiai rašomi Lithuanian Scouts Association, Inc. vardu.

Šiais metais  rugpjūčio 16–19 dienomis vėl veiks ir Jaunų šeimų pasto -
vyklė. Daugiau informacijos suteiks stovyklos vadovybė: ps. Romas Juo -
zelskis  tel. 978-750-8009 arba el. paštu rjuozelskis@comcast.net  ir ps. Naida
Šnipas-Johnson tel. 508-376-1953 arba el. paštas atlanto_rajonas@yahoo.com

Columbus, OH ir Cleveland, OH lietuviai gražiai pažymėjo Vasario 16-ąją. Nuot-
raukoje: Meninės programos atlikėjai ir vadovai (iš kairės): šokių mokytoja Eglė
Širvinskaitė, ,,Švyturio” vadovė Aušrinė Širvinskienė, solistė Virginija Bruožytė-
Muliolienė, pianistas Joseph C. Kolecki, šokių mokytojas Edvinas Vaičikauskas ir
šokių mokytoja Julija Newberry.                                                Viktoro Stankaus nuotr. 

LTSC valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis ir Hisashi Shigematsu AABS kon-
ferencijoje.                                                                                  Kristinos Lapienytės nuotr.


