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Čikaga (,,Draugo”
info) – Vasario 10 d. Čika-
gos Jaunimo centre su -
reng tu Amerikos lietu-
vių tarybos (ALT) Lie -
tuvos Nepriklausomybės
95-ių metų minėjimu
pra sidėjo Vasario 16-ajai
skirti renginiai Čikagoje
ir jos apylinkėse. ALT’o
minėjime dalyvavo Lie -
tu vos Respublikos gen.
konsulas Čikagoje Ma -
rijus Gudynas, LR gar-
bės konsulai Stanley Bal -
zekas jaunesnysis ir dr.
Jonas Prunskis, iš Wash -
ing ton, DC atvyko JAV
Valstybės departamento
Šiaurės Europos ir Bal -
tijos reikalų skyriaus di -
rektorius Dereck Hogan. 

Šio minėjimo metu
prisiminta ir JAV senatoriaus Charles J. Kersten Kon -
grese įkurto komiteto 60-oji sukaktis. Apie 1953 m. įkurto
Kersten komiteto veiklą, kuri atskleidė sovietinės okupa-
cijos žiaurumus Baltijos kraštuose, ir jo suvaidintą itin
svarbų vaidmenį visus 50 metų Amerikai nepripažįstant

Lietuvos okupacijos kalbėjo teisininkas ir ekonomistas
Pranas Jurkus bei Al gimantas Kėželis, Kersten komiteto
veikloje dalyvavęs kaip vertėjas.

Meninę programą atliko Lietuvių operos choras, diri-
guojamas Jūratės Grabliauskienės.

Kovotoja už laisvę: 
Jūratė Kazickaitė – 6 psl.

ALT’o minėjimu prasidėjo Vasario 16-osios renginiai 

• Benediktas XVI
nepasitraukia – 2

• Valdžios cinizmas – 3
• Vaizdiniai ir sapnai – 3, 11
• N. Velo: Išmokti mylėti Lie -

tuvą – 4
• California lietuvius

sudomino knyga apie
sovietmečio Vil nių – 5

• Naujos knygos Lietuvoje – 6
• Šventadienis – 8
• Tragiško likimo poetas K.

Jakubėnas – 8
• Keleiviai (2) – 9
• Lietuvos diplomatija

1938–1939 metais – 10

Iškilmės prasidėjo sugiedojus Amerikos ir Lietuvos himnus. Jono Kuprio nuotr.

Popiežius paskelbė apie savo
pontifikato pabaigą 

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Popiežius Benediktas XVI paskel-
bė, jog šio mėnesio pabaigoje ketina baigti savo pontifikatą ir atsista-
tydinti. Vatikano naujienų tarnyba pareiškė, jog tokio sprendimo
priežastis – popiežius jaučiasi fiziškai nepajėgus visaverčiai atlikti
Petro įpėdinio vaidmenį. Kardinolas Joseph Ratzinger popiežiumi
buvo išrinktas 2005 m. pabaigoje, po popiežiaus Jono Pauliaus II mir-
ties. Atsistatydinimas yra numatytas Bažnyčios Kanonų kodekse, ir
tokių atvejų Bažnyčios istorijoje yra buvę, tačiau tai pirmasis popie-
žiaus atsistatydinimas Naujaisiais laikais.

J. Ratzinger popiežiumi tapo 78-erių metų amžiaus ir tapo
vyriausiu popiežiumi išrinktu kardinolu per visą Bažnyčios istoriją.
Šiuo metu popiežiui 85-eri, ir jis jau kurį laiką skundėsi sveikatos
problemomis. 

Metų tolerancijos 
žmogumi tapo 

S. Parulskis

Kaunas (BNS) – Vasario 9 d. Kaune
„Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę”
paskelbė 2012 m. tolerancijos žmogų – juo
tapo rašytojas Sigitas Parulskis. Ap do va no -
jimą jis gavo už savo knygą „Tamsa ir part -
neriai” (,,Alma littera”), kurioje nagrinėja-
ma žydų genocido Lietuvoje tema. S. Pa -
rulskis buvo tradiciškai apdovanotas Ed -
mun do Frejaus sukurtu atminimo me daliu
ir diplomu. Tolerancijos žmogus Lie tuvoje
paskelbtas jau vienuoliktą kartą. Šis titulas
suteikiamas žmogui, savo veiksmais, viešu
pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš
ksenofobijos bei antisemitizmo, kitamin-
čių, kitatikių bei kitataučių per sekiojimą,
pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir
radikalizmo apraiškas visuomeniniame
Lie tuvos gyvenime. 

Vasario 13 d. prasideda Gavėnia
Vatikanas (Vatikano radijas) – Vasario 13 d. Pelenų diena prasi-

deda Gavėnia. Popiežius Benediktas XVI  priminė, kad Gavėnios lai-
kas yra skirtas nuplėšti kaukę gundymams, kurie kalba mumyse.
Tikrą ramybę ir džiaugsmą galima atrasti tik atsivėrus šviesai ir
nuoširdžiai išpažinus savo kaltes Dievui. Svarbu nuolat eiti Atgailos
sakramento, ypač Gavėnios metu, kad kiekvienas galėtų priimti iš
Viešpaties atleidimą ir sustiprėtų atsivertimo kelyje. Kartu Gavėnia
– krikščionių pasninko laikotarpis prieš Šv. Velykas, skirtas Kristaus
kančiai ir mirčiai prisiminti.



Europos�politikai,�ypač�vyriausybių
nariai,�vis�dažniau�savo�pareigų�netenka
dėl� universitetų� suoluose� įvykdyto� pla-
gijavimo.�Kaip�praneša� ,,The�Wall�Street
Journal”,� vasario� 9� dieną� atsistatydino
Vokietijos� švietimo� ministrė� Annette
Scha�van,�mat�neseniai� internete�pasiro-
dė� užuominų� (su� įrodymais),� jog� jos
1980�metais�parašytas�doktorinis�darbas
(beje,� pavadinimu� ,,Asmuo� ir� sąmonin-
gumas”)� buvo� nusirašytas.� Ministrė� ne�-
teko�ir�kėdės,�ir�nesąžiningai�užtarnauto
filosofijos�mokslų�daktarės� laipsnio.�Tie�-
sa,�buvusi�ministrė�pažadėjo�jai�daktarės
laipsnį�suteikusį�Heinrich�Heine�universi-
teto� Filosofijos� fakultetą� paduoti� į� tei-
smą,�bet�tuo�greičiausiai�siekiama�visuo-
menėje�pasėti�abejonę,�jog�gali�bū�ti�įsi-
vėlusi�klaida.�Universiteto�vadovybė�gal-
voja�kitaip.�Tai� jau�ne�pirmas�kartas,�kai
Vokietijos� valdžios� pareigūnas� ne�tenka
kėdės�dėl�plagijavimo.�2011�me�tais�atsi-
statydinti� buvo� priverstas� ir� tos� šalies
gynybos�ministras�Karl-Theodor�zu�Gut�-
ten�berg.� Jis�savo�pareigų� ir�akademinio
laipsnio� neteko� dėl� tos� pačios� prie�žas�-
ties�kaip�ir�Schavan.�

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė

Popiežiaus Be ne -
dikto XVI žinia
apie atsista ty di -

ni mą daugumai buvo
tarsi žaibas iš giedro
dangaus. Kita vertus,
tenka pripažinti, jog
jau kurį laiką pats po -
piežius leido suprasti,
kad svarsto tokią gali-
mybę. Be to, kaip tei-
gia Benediktas XVI, jo
amžius ir sveikatos būklė jau neleidžia atlikti Petro įpė-
dinio tarnystės taip, kaip derėtų.

Pastarasis pareiškimas gali stebinti tuos, kurie
popiežiaus tarnystę vertina tik pagal paskelbtus doku-
mentus, parašytas knygas. Net ir sulaukęs 85-erių metų
amžiaus, Joseph Aloisius Ratzinger (Benediktas XVI) iš -
lieka vienas iškiliausių šių laikų teologų. Jo erudicija,
skvarbus intelektas ir maldos dvasia sudaro nepaprastai
galingą dvasinį užtaisą. Kita vertus, būtent tai popiežiui
padeda priimti netikėtų, bet labai svarbių sprendimų.

Būta daug kalbų, kad sunkiai sergančiam popiežiui
Jonui Pauliui II derėtų atsistatydinti. Jo fizinės negalios
vis labiau apsunkino jo viešąją veiklą, tačiau šis pontifi-
kas liudijo, jog ir kančia yra sudėtinė mūsų gyvenimo
dalis, kurios nevalia vengti, kuri nuskaidrina. Jonas
Paulius II visam pasauliui liudijo, kad jokia liga negali
sugriauti žmogiškojo orumo. Priešingai, žmogiškas silp-
numas leidžia visa jėga švytėti Dievo stiprybei.

Tačiau kiekvienas popiežius turi savo misiją ir uni-
kalų liudijimą. Benediktas XVI, nors kitaip, nei dažnai
teigiama, nuosekliai plėtojo savo bičiulio Jono Pauliaus

II pontifikato palikimą, tačiau vengė būti kartotojas ir
visada ieškojo naujų spalvų bei sąskambių. Benedikto
XVI sprendimas atsistatydinti – tai Dievo pamoka Baž -
nyčiai, kurią turime priimti ir apmąstyti. Tai jokiu būdu
nėra paprasčiausia žinia, kad popiežius turi būti stiprios
sveikatos ir būtinai energingas. Veikiau tai pripažini-
mas, kad kiekviena tarnystė yra priemonė, o tikslas –
uni kalus kiekvieno žmogaus sekimas Jėzumi Kristumi –
ar būtum popiežius, ar eilinis parapijietis. Nė vienas
negalime sureikšminti savęs ir manyti, kad esame nepa-
keičiami. Kiekvienas esame raginamas prisiminti mal-
dos galią ir malonę.

Šiandien per anksti spėlioti, ar popiežiaus Benedikto
XVI pontifikatas ir visas gyvenimas turės tokį pat povei-
kį, kaip XIII a. popiežiaus Celestino V, vienuolio, kuris
galiausiai nusprendė, kad iš popiežiaus tarnystės turi
grįžti atgal prie maldos vienumoje. Tačiau tikiu, kad toks
Benedikto XVI apsisprendimas sukrės bei privers susi-
mąstyti ir gausius jo kritikus. Kartu tai nuosekli popie-
žiaus žinia, kad šiandien pasaulį gelbsti šventumas, įsi-
kūnijimas. Benediktas XVI paskelbė ne tik apie atsistaty-
dinimą, bet ir apie tai, kad nuo šiol yra pasiryžęs tarnau-
ti Dievui ir artimui maldos gyvenimu. Kitaip sakant,
popiežius nepasitraukia iš pareigų, jis žengia dar žingsnį
į priekį tikėjimo kelionėje – melstis už kiekvieną sielą. 

Spėju, kad Benediktas XVI sąmoningai pasirinko,
kad konklavos laikas sutaptų su gavėnia. Tai kiek netikė-
tas, bet labai prasmingas kvietimas apsivalyti Tikėjimo
dykumoje. Prieš kiek mažiau nei pusmetį paskelbęs kvie-
timą žengti per tikėjimo vartus, Benediktas XVI savo gy -
venimu liudija, kad krikščionio gyvenimas yra nuolatinė
kelionė ir nesibaigia tarnyste, nes tik pats Jėzus Kristus
yra šios kelionės galutinis taškas.

Naujaisiais laikais nė vienas popiežius nesiryžo atsi-
statydinti, nors yra likę liudijimų, jog apie tai labai rim-
tai svarstė tiek Paulius VI, tiek Jonas Paulius II. Be -
nediktui XVI apsispręsti veikiausiai padėjo jo pirmtako
Celestino V, kurį jis ne kartą pagarbiai minėjo, pavyzdys.
Nors popiežius Celestinas V greitai po mirties (1296 m.)
buvo kanonizuotas ir jo liturginis minėjimas jau beveik
septynis amžius, nuo 1313 metų, kasmet švenčiamas viso-
je Katalikų Bažnyčioje, o Šv. Petro Celestino liturginė
šventė švenčiama gegužės 19 d., tačiau šio popiežiaus
sprendimas atsistatydinti sukėlė įvairiausių reakcijų.
Štai žymusis Dantė net skyrė šiam šventajam vietą pra-

gare, išvadindamas jį
bailiu.

Būsimas popie-
žius, vienuolis eremi-
tas Petras iš Moronės
(Pie tro Angelerio) gi -
mė Molizės regione
1209 m., tačiau didžiąją
savo 87 gyvenimo metų
dalį praleido kaimyni-
niame Abrucų regione.

Dar paauglys įstojo į benediktinų vienuolyną, o po metų
pradėjo eremito gyvenimą Sulmonos apylinkių kalnuose,
kad ir su neilgomis pertraukomis visą gyvenimą iki
popiežystės gyveno kaip at si skyrėlis. Atsiskyrimu, atgai-
la, malda, tyla, susilaikymu, itin griežtu pasninku ir kito-
mis kūno marinimo prak tikomis Petras iš Moronės siekė
dvasiškai tobulėti ir aukotis. Įšventintas kunigu Romoje
sugrįžo į atšiaurius Abrucų kalnus netoli Sulmonos, kur
garsėjo gyvenimo šventumu ir netrukus susilaukė gau -
sių pasekėjų. Nors jis sau rinkosi eremito dalią ir troško
visą lai ką būti visai atsiskyręs nuo visuomenės, ta čiau
savo pasekėjams vienoje Moronės kal no grotoje pastatė
bendruomeninio gyvenimo Šv. Dvasios vienuolyną. Šis
vienuolynas laikėsi benediktinų regulos, bet nuo jo
nepriklausė. Kai iškilo grėsmė, kad vienuolynas bus pri-
jungtas prie kitų benediktinų vienuolynų, Petras
Moronietis ryžosi jį išgarsinusiam žygiui pėsčiomis pas
popiežių Grigalių X ir įtikino pastarajį, jog vienuolynas
turi likti savarankiškas.

Kai 1294 m. Perudžoje susirinkę kardinolai paskelbė,
kad Petrą iš Maronės išrinko popiežiumi, jam pačiam tai
buvo didelis smūgis, nes jis jau kuris laikas gyveno pasi-
traukęs į vienumą kalnuose, kur buvo praktiškai nutrau-
kęs visus ryšius su išoriniu pasauliu.

Petras Moronietis sutiko būti popiežiumi tik paklus-
damas Viešpaties valiai. Tačiau jis netrukus įsitikino,
kad viduramžių pontifikas – tai politinių intrigų sūkury-
je gyvenantis žmogus, kuriam nebelieka laiko maldai
gyvenime ir nuolat tyko pavojus tapti figūrėle įtakingų
kardinolų galios žaidimuose. Popiežystė Petrui pasirodė
ne ta našta, kuri tikrai skirta Dievo, ir jau po pusmečio jis
paskelbė atsistatydinąs. Naujasis popiežius įkalino Petrą
kalėjime, kur jis ir baigė savo žemišką kelionę melsda-
masis. Panašu, kad kalėjime Petras jautėsi kur kas pato-
giau nei pontifiko soste.

Aišku, kiekvienas palyginimas ar panašumas turi
savo ribas. Benedikto XVI pasitraukimą vargu ar kas drįs
įvertinti kaip bailumą. Gerokai skiriasi Bažnyčia XIII a.,
kai valstybės ir Bažnyčios susiliejimas buvo pasiekęs
aukščiausią tašką Vakaruose, ir Bažnyčia XXI a. pradžio-
je, kai jai tenka grumtis su galingomis sekuliarizmo ban-
gomis. Tačiau tiek anuomet, tiek dabar malda išlieka
galingiausias kiekvieno krikščionio ginklas. 

Bernardinai.lt
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Redakcijos žodis

LAIŠKAI 

Benediktas XVI 
nepasitraukia
ANDRIUS NAVICKAS

NESLĖPKITE JAUNIMO 
KATALIKIŠKOS VEIKLOS!

Kokia tema katalikams šiomis dienomis yra aktua-
liausia? Tai – negimusių kūdikių žudymas čia, JAV, vyk-
domas 40 metų, ir Lietuvoje – jau 60 metų. Praeityje dar
buvo teisinamasi, kad negimęs kūdikis nėra žmogus.
Dabar patobulintas ultragarsas aiškiai rodo negimusio
kūdikio veido išraiškas, šypseną. Įrodyta, kad negimęs
kūdikis jaučia skausmą. 

Todėl didelė studentų dalis pakeitė savo nuomonę į
abortus ir dabar pasisako už gyvybę. Abortų šalininkai
pa keitė savo argumentus ir dabar teigia, kad tai išimtinai
moters sveikatos ir mo terų teisių klausimas.

Kasmet Washington, DC vyksta didžiulės jaunimo
demonstracijos ,,Už gyvybę”. Šįmet sausio 25 d. pažymė-
ta abortų įteisinimo JAV 40-metis ir 50,000.000 abortų
aukų! Susirinko pusė milijono žmonių, dauguma – jauni-
mo. Deja, Amerikos žiniasklaida šias žinias slepia ir cen-
zūruoja, melavo, kad susirin ko tik keletas tūkstančių. 

„Draugo” pirmame puslapyje sausio 29 dieną
paskelbtos net dvi nuotraukos, mininčios žydų žudynes,
vykusias Europoje prieš 60 metų Ant rojo pasaulinio karo
metu. Bet niekur nepaminėta da bar taikos metu masiš-
kai finansuojami ir šaltakraujiškai vykdomi negi musių
kūdikių žudymai. Kodėl „Drau gas” neiškelia dabartinių
gyvybinių klausimų? Prašau, neslėpkite jaunimo katali-
kiškos veiklos! Įveskite skyrių „Už gyvybę”.                     

Linas Sidrys, MD
Palos Hills, IL

Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti – tai
Dievo pamoka Bažnyčiai, kurią turime priimti ir
apmąstyti. (...) tai pripažinimas, kad kiekviena
tarnystė yra priemonė, o tikslas – unikalus kiek-
vieno žmogaus sekimas Jėzumi Kristumi – ar
būtum popiežius, ar eilinis parapijietis. 



I
Vaizdinys – tai tokia pradinė pro-

jekto būsena, kai kuriantysis (archi-
tektas, rašytojas, politikas, etc.)
bando įsivaizduoti, netgi pajusti savo
kūrinį, tarsi tas jau būtų sukurtas.
Rašytojas pasivaikšto būsimo roma-
no veikėjų kambariuose; architektas
apsigyvena savo namo vizijoje, pažiū-
ri pro langą, pasiklauso kaimynų bar-
nių už sienos; politikas nusikelia į
ateities Lietuvą ir pamato, kaip jo priimti sprendi-
mai pakeitė Lietuvos žmonių gyvenimą, vykstantį
po dvidešimties-trisdešimties metų. 

II
Ar būta bandymų sukurti tolimos Lietuvos

vaizdinį? Artimos Lietuvos scenarijų lyg ir buvo:
modernūs prekybos centrai, NATO, Europos
Sąjunga. Šie vaizdiniai jau įsikūnijo, o kas toliau? 

Šiek tiek pasidarbuota ir tolesnės ateities link-
me, bandant apibrėžti esmingesnius būsimos (gali-
mos) Lietuvos bruožus – drąsioji, žalioji, ameriko-
niškoji, baltiškoji, krikščioniškoji, gintaro lašo for-
mos... Bet tarsi neregėjome visuminio projekto,
kuris (it kompiuterinis žaidimas) leistų toje atei-
ties Lietuvoje pagyventi ir pajusti, kokie šioje būsi-
moje valstybėje žmonių santykiai, kaip ten veikia
švietimas, kokia kultūra ir t. t. 

Gal pajudėti iš Lietuvos mirties taško padėtų
investicija į strateginį kompiuterinį žaidimą
„Ateities Lietuva”? Sėdėtų Seime politikai ir žais-
tų sau Lietuvą, jei tuo metu svarstomas įstatymo
projektas nelabai įdomus... Pabandytų, tarkime,
koks nors sveikatos apsaugos ministras Vytenis
Andriukaitis kompiuteryje nacionalizuoti priva-
čią mediciną ir pažvelgtų, kaip tai paveikia
Lietuvą po dvidešimties metų. Arba kultūros
ministras Šarūnas Birutis pabandytų padėlioti,
kokia kultūra ir kaip gali paveikti orios, sąmonin-
gos Lietuvos atsiradimą. Be chamų ir be baudžiau-
ninkų...

III
Kažkada su bičiuliais pabandėm Vilniuje

įsteigti „Užupio kino centrą”. Tąsyk teko nemažai
pasiginčyti su valdžiažmogiais bei kitais skepti-
kais, manančiais, jog Vilniui tokio kultūrinio cent-
riuko nereikia ir niekad nereikės, nes žmonės
neturi už ką pavalgyti, mokyklų langai nesanda-
rūs ir t. t. Argumentai buvo tokie įtikinami, jog
Užupio kino centro sumanymo kaipmat buvo atsi-
sakyta. Tiesa, vėliau ją truputį kitokiu („Jono
Meko vizualiųjų menų centro”) pavidalu įgyvendi-
no Artūras Zuokas.

Anuomet, vykstant diskusijoms ir aršiems
aptarimams, Jonas Mekas parašė viešą laišką, ku -
riame buvo ir šie žodžiai:

„Užupio Kino Centro” steigimo būtinumas?
Niekas pasauly tikrai nėra būtina... Gali atiduoti
pinigus ubagams, gali nusipirkti automobilį arba
juos pragerti. Gali gyventi 24 valandas sėdėdamas
prie televizoriaus. Gali gyventi be poezijos, be Tėve
Mūsų, be Čiurlionio. Taip, nėra nieko būtino žmo-
gui, kuris rūpinasi tik savo kulnais. (...) Manęs
klausė: ,,Kas galėtų iš įžymių, įdomių J. Meko drau-
gų atvykti į ‘Užupio Kino Centro’ atidarymą”? La -
bai sunku į šį klausimą atsakyti, nes daugelis iš tų,
kuriuos aš kviesčiau į atidarymą šiemet, Užupio
kino centro atidarymo metais jau bus Danguje,
Skaistykloje ar dar kitur. Jeigu pakviestume miru-
sius, tai tikrai norėčiau pakviesti vyskupą Valančių
– jo kriaučiukas yra laisvės ir humoro pavyzdys.
Gediminą – jis primintų Užupio Centrui ir Vilniaus
miestui, kad Vilniaus išvis nebūtų, jeigu jis nebūtų
jo susapnavęs, taip kaip dabar „Užupio Kino Cent -

ro” kūrėjai sapnuoja; šventą Teresę, ji
papasakotų, kiek ji vienuolynų sukū-
rė, pati viena, valdžiai priešinantis,
jos neremiant; Orvidą su Mikučiu – jie
pa šventintų Užupio Centrą ir primin-
tų: „Nebūkit taip perdaug rimti.” 

IV
Cituotame laiške Mekas smagiai

priminė karalių Gediminą, kuris
mėgdavęs sapnuoti ir tuo būdu įsi-

vaizdavęs ateities Lietuvą. (Ypač kai Lizdeika
išaiškindavęs, ką koks sapnas reiškia...) Be abejo,
naivu tikėtis, kad ir nūdienis premjeras, vos tik ką
susapnavęs, bėgtų pas vyriausią Lietuvos raganą
ar raganių, o paskui leistų įsakymus, padedančius
savo premjeriškam sapnui tapti tikrove. Tačiau
susirinkti būrelį architektų, rašytojų, diplomatų,
mokytojų, mokslininkų, futurologų ir kartu su jais
įsivaizduoti būtų visiškai pravartu. Gal nuo to ir
galėtų prasidėti tikroji premjerystė? Idant premje-
ra būtų kuo sėkmingesnė.

V
O įsivaizduojant Lietuvos kūrimą, manding,

būtų galima pradėti ir nuo „antrojo galo”, nuo
džiugiosios fazės, kai į Lietuvą plūste plūsta kaž-
kada ją palikę piliečiai, nes Lietuva yra sėkmin-
giausių pasaulio valstybių dešimtuke, kur gyven-
tojų laimės indeksas nebetelpa į jokius laimės
parametrus. (Skeptikas pasakytų, kad ir dabar
taip yra, tačiau šiuo atveju kalbama apie kitą kraš-
tutinumą.) 

Lietuva turi nepriklausomą energetiką, nes
vis dėlto laiku susiprato, jog savos skalūno dujos
yra žymiai pigiau, negu grobuoniškomis kainomis
perkamos rusiškos. O padarius šį žingsnį (panašiai
kaip ir Lenkijoje bei kitose sąmoningose Europos
valstybėse, taip pat turinčiose šią galimybę), galų
gale atsiranda galimybių klestėti: kelti atlygini-
mus, mažinti mokesčius, investuoti į švietimą, kul-
tūrą... Netgi padėti skurstančiai Rusijai, kuri,

Jei reikėtų prisiminti, ką pastaruoju
me tu įdomaus parodė Lietuvos televizi-
jos, išskirčiau vieną paskuti niųjų žur-

nalistės Agnės Skamara kai tės vestų LRT
laidų. Omenyje turiu „Aktualijų studiją”,
kurioje svarstyta, kodėl Lietuvoje sparčiai
mažėja darbingo amžiaus žmonių. Turime
didžiausią piktžolių puokštę: milžinišką
emigra ciją ir menką gimstamumą. Šios dvi
blogybės sukūrė dar vieną bėdą – šalyje
mažėja tų, kurie geba dirbti ir užsidirbti. 

Ši niūri ateitis byloja, jog ilgainiui dirbantie-
siems teks vis daugiau ir įtempčiau plušėti, o rea-
lus jų uždarbis nuolatos mažės. Mat dirban čiajam
iš savo algos reikės vis daugiau atseikėti pinigų
savimi pasirū pinti nebepajėgiančiųjų išlaikymui.
Tad kuo daugiau dirbsime, tuo mažiau uždirbsime.

Pavojaus varpais skambina pats Lietuvos pra-
monininkų konfederacijos prezidentas Robertas
Dargis, už sakęs specialius tyrimus „šiuo gyvybiš-
kai svarbiu klausimu”. Ateitis – klaikiai nepalan-
ki. Prabėgs dar keliolika ekonominiu požiūriu
nedėkingų metų, ir Lietuvoje dirbančių žmonių
bus tiek mažai, kad jie, kad ir kaip besiplėšytų, vis
tik nepajėgs išlaikyti visų, kuriuos civilizuotoje
valstybėje privalu išlaikyti.  

Beje, daug sykių pačiais įvairiausiais lygiais
svarstėme, ką privalome nuveikti, jei nuoširdžiai
norime su mažinti milžinišką emigraciją ir tu rėti
gausesnes nei dabar šeimas. Diskutavome, ginčijo-
mės, kūrėme planus, bet juk neišsiaiškinome, ką
privalu keisti ir tobulinti. Kokių skau džių pasek-
mių sulauksime, jei elgsimės taip, kaip elgiamės
iki šiol, tarsi puikiai suvokiame. Tačiau, apart
skaudžių pasekmių konstatavimo, nė žingsnio į
priekį. Beje, ginčydamiesi dar ir susipykome, kib-
dami vienas kitam į atlapus. Negalėjome nesusi-
pykti. Juk pa sirinkome itin neveiksmingą – abipu -
sių kaltinimų ir priekaištų – kelią. To dėl bendrų
vardiklių paieškos šian dien – dar sunkesnės. Kon -
ser vatoriai kaltina socialdemokratus, šie priekaiš-
tauja konservatoriams, o visuomenė jau nebetiki
nei vienais, nei kitais. Galbūt net įtaria politikus
vadovaujantis slaptais karteliniais susitarimais:
„anoje kadencijoje jūs pasidžiaugėte valdžia,
dabar leiskite ramiai valdžios privilegijomis pasi -
mė gauti mums”.

Prisiminkime kad ir kariškus reikalus.
Kadaise socialdemokratas, krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas konservatorių buvo kal-
tintas per brangiai Lietuvos kariuomenei nu pir kęs
karinių laivų. Bet kai konservatoriai atėjo į val-
džią, tuometinė KAM vadovė Rasa Juknevičienė
pa reiškė esą nieko pakeisti neįma noma, ir sando-
ris nebuvo nei atšauktas, nei panaikintas. Ne se -
niai aplin kybės pasikartojo. Social demo kratai
keiksnojo konservatorius be reikalo pirkus specia-
liosios paskirties sraigtasparnius. Bet, atėję į val-
džią, kai rieji tik skėstelėjo rankomis: ką nors keis-
ti vėlu, esą pirkimo sutartys – nebeatšaukiamos. 

Tad atidžiai į Lietuvos gyvenimą žvelgiantys
po litikos apžvalgininkai bei žurnalistai turi teisę
būti pesi mistais. Pesimizmas – neišvengiamas. Ne -
spėjus išnarplioti vieno Gor dijaus mazgo, susipy-
nė naujas. Lietuva vis labiau panašėja į pensinin-
kų šalį. Kartas nuo karto ten ka šnekučiuotis su
svečiais iš musulmoniškų šalių. Lietuvoje besi -
svečiuojantys Azerbaidžano, Turki jos, Kazachs ta -
no, Libano piliečiai prisipažįsta mūsų gatvėse pa -
sigendantys jaunų žmonių. Stambule, An karoje,
Alma-Atoje, Baku, Beiruto gatvėse jaunimo gausu,
jie ten šurmuliuote šurmuliuoja. Lietuvoje at -
virkščiai – vyrauja vyresniojo amžiaus žmonės.
Šis Lietuvos bruožas vis ryškesnis. Tai – tarsi Lie -
tuvos viziti nė kortelė.

Beje, kai kurie mūsų šalį lankantys musulmo-
nai pabrėžia, jog daug vaikų savo šeimose jie augi-
na ne tik meilės, bet ir pragmatizmo skatinami.
Musulmonai, auginantys vos ke letą vaikų, negali
tikėtis ramios senatvės. Mat tik keletas išaugintų
atža lų vargiai pajėgtų tėvams suteikti orią senat-
vę. Visai kita padėtis, kai šeimoje auga bent dešimt
vaikų. Jei vienam vaikui gyvenimas susiklos tys ir
ne itin palankiai, pusė bėdos – juk liks kiti.

Lietuvoje besisvečiuojantys musulmonai
klausdavo nustebę: nejaugi nesuvokiate, jog
gausioms šeimoms žymiai lengviau at laikyti
gyvenimo negandas nei toms, kuriose auga
vos keli vaikai? Jų aki mis žvelgiant, didžioji
Lietuvos šei mų – pažeidžiamos, negalinčios
mė gautis saugumo jausmu.

Žinoma, mechaniškai lyginti mu -
sulmoniškų nuostatų su lietuviško mis, euro-
pietiškomis tradicijomis  ne derėtų. Bet juk
tirti, lyginti, mo kytis – verta. Mes auginame

mažai vaikų, nes bijome finansinių nepri tek lių ir
skurdo. Mes nenorime turėti daug vaikų, nes
manome negalėsią jų deramai aprengti, pamaitin-
ti, išmokslinti. O musulmonai mano, jog tik gau-
sios šeimos gali tapti ekonomiš kai saugios.
Musulmonai vis dar skaičiuoja: didelė tikimybė,
jog iš dešimties ar dvylikos vaikų būrio bent keli
sugebės tapti sėkmingais verslininkais, moksli-
ninkais, politikais ar banki nin kais. Vadinasi, pasi-
ekę bent šio kių tokių aukštumų pajėgs lengvai
pasirūpinti ir tais šeimos nariais, kuriems men-
kiau pasisekė. Bet kuo šeimoje mažiau vaikų, tuo
mažiau tikimybių, jog kam nors iš jų pasi seks tapti
žinomais ir pasiturinčiais.

Gal ir Lietuvai pradėti vadovau tis tokia logi-
ka? Bet juk mes nesugebame susitarti net ten, kur
būtina su sitarti. Tik nereikia tvirtinti, esą politi-
niai bei ekonominiai susitarimai ir kitose šalyse
sunkiai pasiekiami. Be abejo, susitarti visiems
sunku. Bet juk kai kada reikia tartis būtent taip,
kaip... renkamas naujasis Popiežius. Atkreipkite
dėmesį: kol neišrenkamas naujasis Katalikų Baž -
nyčios vadovas, tol kardinolai neišsiskirsto. Jei tik
nebūtų griežtos nuostatos, draudžiančios „išsi -
vaikš  čio ti, kol nebus išrinktas”, dar neži nia, kokių
rinkiminių rezultatų su lauktume Vatikane. Tad
būtų labai gražu, jei panašiai dirbtų ir mūsų par-
lamentarai, prezidentai, ministrai. Kol nerasime
priešnuodžių emigracijai, menkam gimstamumui
ir darbingo amžiaus žmonių senėjimui, tol nepasi-
trauksime iš Seimo posė džių salės ir nė nesvajosi-
me apie sa vaitgalius, laisvadienius, taip pat ir va -
saros atostogas. 
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Sakoma, jog norint geriau su pras ti tekstus rei-
kia laiko. Reikia leisti, kad visa tai „susigulė-
tų”. Da bar norėtųsi perfrazuoti: kai kuriems

pokalbiams taip pat reikia laiko. Lai ko apmąstyti.
Šį pokalbį parengiau ne iš karto po pašnekesio.
Galvojau, kas čia svarbiausia. O svarbiausia čia –
nuoširdus rūpestis ir darbas. Ni co lás nustebino
pra bildamas sklan džia lietuvių kalba, taip pat savo
drą sa, ryžtu ir, žinoma, tuo, ką galima įskaityti šio
pokalbio pavadinime. 

– Vadovaujate Urugvajaus lie tuvių jaunimo ben-
druomenei, esa te Pasaulio lietuvių jaunimo są jun gos val-
dybos narys. Papasako kite apie šią lietuvybės skleidimo
vie tą Montevideo. Galbūt pavyktų bent trumpai apžvelg-
ti pagrindi nius metų įvykius, renginius?

– Dauguma lietuvių emigrantų dirbo
Urugvajaus skerdyklose. Čia netoli žmonės gyve-
no, įsikūrė ir Lie tuvių Bendruomenė. Ilgainiui lie-
tuviai pradėjo išeiti iš to rajono, tačiau Bendruo -
menė liko. Dabar joje yra apie 140 žmonių. Turime
savo aikštę, kurioje žaidžiame kėgliais, Bendruo -
menės valdybą, jaunimo sąjungą, dvi tautinių šo -
kių grupes: vyresniųjų „Ąžuolyną” ir mažųjų šo -
kių ansamb lį „Rintukus”. Taip pat veikia ir litua -
nistinė mokykla, į kurią susirenka me mokytis lie-
tuvių kalbos. Minime Kovo 11-ąją, tačiau mūsų
ben druo menei svarbiausia yra Vasario 16-osios
šventė. Šventės metu pasirodo mūsų šokių gru pės.
Po jos vyksta tra dicinė vakarienė. Šventė neretai
už sitęsia ir iki penktos valandos ryto. Tada pas
mus yra vasara. Naktys šiltos – apie dvidešimt pen-
kis šilumos, ir galime ilgai būti lauke. Švenčiame
ir Jonines, tačiau tada pas mus yra žiema, būna
šalta, kol užkuri laužą, daug laiko praeina. Ben -
druomenė susirenka švęsti ir Kalėdas. Metų pabai-
goje būna tradicinė vakarienė, ateina Kalėdų Se -
nelis, vaikai gauna dovanų.

Minime ir valstybės įkūrimo, Žal girio mūšio
datas. Mūsų bendruo menė susirenka kartą per sa -
vaitę. Kiek vieną šeštadienį šokti renkasi „Rin tu -
kai”, o sekmadienį re petuoja vy resnieji, taip pat
vyks ta lie tuvių kalbos pamokos. Mes bendruo -
menėje praleidžiame daug laiko, kartais per žiū -
rime šokių ansamblių pa sirody mų filmuotą me -
džiagą, geria me arba tą, kalbamės.

– Užsiminėte apie sekmadieni nę lituanistinę mokyk-
lą. Būtų la bai įdomu sužinoti, ko mokotės, kokią svarbą
ir vietą užima lietuvių kalba bendruomenėje?

– Turime vieną lituanistinę mo kyklą ir vieną
mokytoją. Ir mes sako me, kad tai – labai daug. Čia
jaučiama nostalgija lietuvių kalbai, nedaug kas iš
bendruomenės kalba lietuviškai, todėl yra labai
puiku paklausyti kalbos, kai atvyksta koks svečias
iš Lie tuvos. Užsiėmimai vyksta dvi valandas. Mes
mokomės tik kalbos, nes skaityti, analizuoti litera-
tūrą mums per sunku. Daug laiko prireikia šiek
tiek pramokti lietuviškai, nes mūsų ausiai kalba
yra sunki ir neįprasta. Kai pradėjau mokytis lietu-
vių kalbos mano, žodžių „gė́lė” ar „gėlė̃” reikš mės
buvo vienodos – reiškė augalą, ir kitaip būti nega-
lėjo. Geriausia kalbą išmokti pačioje Lietuvoje, nes
galime kiekvieną sekmadienį eiti į lituanis tinę
mokyklą, ruošti namų darbus, tačiau visą savaitę
vis tiek teks kal bėti ispaniškai, ir dėl to kalbą nėra
lengva išmokti, dažnai primiršti ją. Labai džiau-
giamės, kai kas nors gau na stipendiją mokytis Va -
sario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, arba Vy -
tauto Didžiojo universitete, Lietu voje, nes taip
žmo nės gali greičiau iš mokti lietuvių kalbą. Tai
bene vie nin teliai būdai, nes gyventi, mokėti už lie-
tuvių kalbos kursus, kelionę žmo gui iš Urugvajaus
yra brangu. Dau giausia mūsų valdybos narių lie-
tuvių kalbos mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje,
jeigu kalbėsime apie jaunesnius negu 45 metų žmo-
nes.

– Ar lengvai prigyja kiti mūsų tautiečiai Urugvajuje?
Ar daug lie tuvių dalyvauja kultūrinėje bei vi suomeninėje
bendruomenės veik  loje? Ką jiems reiškia Bendruo menė?

– Šiuo metu yra atvykusi viena panelė iš
Lietuvos. Ji čia savanoriauja. Aš su ja susipažinau
prieš išvykdamas į Lietuvą. Dar viena mergina
buvo atvykusi prieš Pasaulio jaunimo kongresą,
tačiau pastaruoju metu iš Lietuvos atvyksta mažai
žmonių. Mūsų bendruomenė yra toli nuo centro,
gal dėl to lietuviai neužsuka pas mus, nežino, kur
tiksliai esame įsi kū rę. Mes norėtume bendradar-
biauti su Lietuvos universitetais, pasikviesti žmo-
nių į Urugvajų. Norėtume, kad žmo nės pasidalintų
žiniomis apie kul tūrą, istoriją, padėtų tobulinti
mū   sų lietuvių kalbos žinias. Mums labai svarbu,
kad jaunoji karta su žinotų kuo daugiau apie lietu-
vių isto riją, kultūrą, tradicijas, kad ir tas pačias,
pavyzdžiui, Jonines.

Žmonės labai noriai dalyvauja veikloje, mums
patinka bendrauti, organizuoti renginius, susipa-
žinti su kitais žmonėmis. Žinoma, kai ku riems
žmonėms nesuvokiama, ką mes veikiame toje ben-
druomenėje, ar kur yra Lietuva, ir išvis kam
mums to reikia, kai kiekvienas turi savo šei mas,
darbus ir pan. Sulauki įvai rių reakcijų. Atsimenu,
kartą išvadino gėjumi, nes man patinka šokti tau-
tinius šokius, bet į tokius žmones ne kreipi dėme-
sio. Ben druomenė yra kaip antra mama. Šeimos
atsiveda sa vo vaikus šokti, ir jiems tai tampa neat-
siejama gy venimo dalimi. Taip tampi bendruome-
nės na riu.

– Šokate tautinių šokių ansamblyje „Ąžuolynas”.
Kaip pavyksta suburti žmones į kolektyvą ir pritraukti
jau nimą? Kaip pastatote šokį?

– Pavyksta suburti labai paprastai: žmonės
ateina, pabando šokti, jiems patinka ir jie pasilie-
ka. Aš šok ti pradėjau būdamas 16 metų. Mūsų šo -
kių kolektyvui vadovauja Gustavo Martínezas.
Šokių grupės vadovas geras, linksmas žmogus. Jei -
gu nori me pastatyti naują šokį, turime jį pa matyti,
peržiūrime daug videoklipų ir taip bandome at -
kurti. Daug laiko prireikia, kol pastatome šokį,
nuo lat reikia domėtis šokiais. Mūsų šokių gru pė
buvo du kartus nuvažiavusi į Argentiną. Ten pasi-
rodėme, mus ge rai, šiltai priėmė.

– Labai įdomu, iš kur gaunate tokių spalvingų tauti-
nių drabu žių?

– Vienas iš bendruomenės narių siuvo tradici-
nių spalvų, modelio tautinius kostiumus, tačiau,
deja, mirė. Jis mus taip aprūpino drabužiais, jog
užteks dar labai ilgai, ir nebijome, kad koks drabu-
žis suplyš ar panašiai.

– Turbūt sekate naujienas, svarbiausius įvykius
Lietuvoje. Kokia ta Lietuva yra Jūsų akyse? Ar dažnai čia
apsilankote?

– Lietuva man yra protėvių žemė. Ma no šeima
yra kilusi iš Ispanijos ir iš Kroatijos. Mano šeimo-
je yra kilu sių iš Lietuvos, tačiau aš neturiu lie -

tuvių kraujo. Atėjau į Lietuvių Bend ruomenę
prieš maždaug aštuoniolika metų. Pirmiausia
nuėjau dėl kėglių komandos, pradėjau žaisti lietu-
vių komandoje. Ten susipažinau su daug žmonių,
ypač susidraugavau su tais, kurie kūrė Bendruo -
menę. Aš iš jų daug sužinojau apie Bendruomenę,
o svarbiausia – apie Lietuvą. Supratau, kiek daug
reikia dirbti dėl bendruo menės. Vėliau buvau pa -
kviestas būti Lietuvių Bendruomenės valdybos na -
riu, paskui – Jaunimo sąjungos na riu, prisijun-
giau prie šokių grupės. Iš vyresniųjų išmokau,
kaip mylėti Lie tuvą. Man labai patiko lietuvių kul -
tūra, buvo įdomu sužinoti apie istoriją. Kai mane
pamatė iš kitų bendruo menių, sakė: čia lietuvis, ir
viskas. Lie tuvoje dažnai prisimenama, kad netu-
riu lietuvių kraujo, tačiau Urug vajuje tai nesvar-
bu. Svarbiausia, ar tu myli Lietuvą, ar nori dirbti
dėl Bendruomenės. Galbūt keista, kai ne turintis
lietuvių šaknų ateina į tautinius šokius, tačiau
Urugvajuje to kių žmonių pasitaiko, ir mes visus
juos kviečiame. Lietuvoje apsilankau dažnai, jei
viskas bus gerai, čia ban dysiu gyventi.

– Su kokiomis problemomis šiuo metu susiduria
Bendruome nė? Ko jai reikia?

Didžiausia problema kalbos ne mo kėjimas. Net
kai susirenka daug bendruomenių, visi mes kalba-
me skir tingomis kalbomis: Brazilija – portugališ-
kai, JAV, Kanada – angliš kai, kitos Pietų Amerikos
šalys – ispa niškai, todėl mums reikia nutarti, ko -
kia kalba kalbėsime. O taip no rėtųsi visiems kal-
bėti lietuviškai, bet tai neįmanoma. Norėtųsi, kad
kuo daugiau jaunų žmonių kalbėtų lietuviškai, o
paskutinis žmogus, kuris bu vo išvykęs į Vokietiją,
mokėsi ten prieš penkerius ar šešerius metus. Per
tokį laiką neatsirado nė vieno, kuris išmoktų lie-
tuvių kalbą. Manau, vieneri metai kalbos studijų
Lietuvo je ar Vokietijoje prilygsta de šimčiai metų
Urugvajuje. Ir tai nepriklauso nuo mo kytojo.
Bendruomenei reikia didesnio dėmesio, didesnės
Lietuvos motyvacijos bendradarbiauti.

– Ir pabaigai. Kokie ateities planai? Kokie projektai
laukia Bendruomenės? Ko siekiama ir tiki masi?

– Dabar svarbiausia – suorganizuoti Vasario
16-osios šventę. Vieną Bendruomenės atstovą nori-
me išsiųs ti į Londoną, į Pasaulio jaunimo kongre-
są. Jau dabar pradėjome galvoti, kaip atvažiuoti į
šokių šventę Lietu voje, kuri vyks 2014 metais.
Mums rei  kia surasti rėmėjų, tinkamai pasi ruošti.
Planuojama, kad atvykti galė tų šešiolika žmonių.
Mes labai nori me atvykti, nes iki šiol mūsų šokių
grupė Lietuvoje dar nebuvo. Šiais metais mūsų šo -
kių grupei bus 45-eri.

Parengė Deimantė Bandzevi čiūtė

Bernardinai.lt
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TELKINIAI

Montevideo,�Urugvajus

Nicolás Velo: Išmokti mylėti Lietuvą

Nicolás Velo Nuotrauka iš N. Velo asme ninio archyvo



Balzeko lietuvių kultūros muziejus Jūratę
Ka zickaitę išrinko 2012 Metų žmogumi. O
štai internetiniame puslapyje Women se -

news.org neseniai paskelbtame straipsnyje Ka zic -
kaitė pateko tarp septynių vadovaujančius vaid-
menis pasaulyje užimančių mote-
rų, kurios aukojosi ir vis dar auko-
jasi, kad pagerėtų moterų ir vaikų
gyvenimas visame pasaulyje. 

Dar būdama vaikas, Jūratė
Ka   zickaitė su tėvais 1940 me tais
pabėgo iš komunistinės Lie tuvos.
Jau tada ji išsiugdė gilią pa garbą
politinei laisvei. Suaugusi J. Ka -
zickaitė naudojosi saviraiškos
lais ve, kovodama už mergaičių ir
moterų teises visame pasaulyje.
Kaip buvusi Moterų pabėgėlių ko -
misijos valdybos narė, o šiuo metu
– dabartinė komisarė, ji aplankė
Bosniją, Kosovą, Af ganistaną ir
Ruandą, kad atkreiptų kitų dėme-
sį į moterų ir mergaičių padėtį bei galimybes tose
šalyse. J. Kazickaitė nuo 2005 iki 2009 m. taip pat
buvo ,,Womens eNews” valdybos narė. 

Tik baigusi studijas Trejybės koledže, J. Ka -
zickaitė tapo savanore mokytoja Kenijoje. Dirb da -
ma su mergaitėmis Kenijos kaimelyje ji netruko
su prasti, kad moterys yra bendruomenės stubu-
ras. Jeigu joms būtų lengviau gauti išsilavinimą ir
susilpnėtų tradicija, draudžianti mergaitėms mo -
kytis mokykloje, jos galėtų vesti savo kaimelius į
naują rytojų. „Jos yra lemianti jėga”, – sako J. Ka -
zickaitė, ypač pabrėždama žodį „lemianti”.

Šiuo metu J. Kazickaitė aktyviai remia organi-
zaciją ,,Eve Ensler’s V-Day” ir jos programą ,,City
of  Joy”, skirtą kongoliečiams, patyrusiems prie -
var tavimus. Drauge su E. Ensler, ji keliavo po Kon -
go Demokratinę Respubliką. 1967 m. kaip nepri-
klausoma žurnalistė J. Kazickaitė atvyko į Viet -
namą, kur pati asmeniškai patyrė diskriminaciją –
kariuomenės pareigūnai neleido moterims žurna-

listėms dalyvauti pavojinguose karo veiksmuose.
Sugrįžusi į Jungtines Amerikos Valstijas ji pradė-
jo rašyti agentūrai „Associated Press” apie moterų
judėjimą. „Aš supratau esanti viena iš jų, – sako ji.
– Feminizmas yra tiesiog moters teisė pasirinkti

savo gyvenimą ir likimą.”
2008 m. sugrįžusi į savo gimtąją Lie -

tuvą, J. Kazickaitė dirbo su Tarp tau ti -
niu moterų spaudos fondu, organizuo -
da ma pirmąjį jaunų žurnalisčių iš
buvusių sovietinių respublikų suvažia-
vimą. Daugiau kaip 40 dalyvių laisvai
diskutavo apie žurnalistų vaidmenį
visuomenėje, tarėsi, kaip vadovauti po -
kyčiams, vykstantiems redakcijose, ap -
tarė žurnalisčių įvaizdį šiose naujose
ša lyse. Būdama Kazickų šeimos fondo
prezidentė, ji parėmė daug švietimo ir
socialinių organizacijų Lietuvoje. 

Apsukusi ratą, šiandien J. Kazic -
kaitė ieško kelių, kaip padėti mokyto-
jams atokiuose Kenijos regionuose, nes,

įsitikinusi ji, moterų ir mergaičių
švietimas ir jo kėlimas besivystan-
čiose šalyse yra svarbus viso pasau-
lio pažangai.

* * *
Straipsnyje glaustai apibūdin-

tos ir likusios šešios pasižymėjusios
moterys. 

Margot Franssen yra pavyzdin-
ga verslininkė, bendrovės ,,Body
Shop” padalinio Kanadoje vadovė.
Jos bendrovė yra paaukojusi dideles
sumas kovai už moterų teises, ji pati
vadovauja daugybei feministinių
organizacijų Kanadoje. 

Deloris Jordan daugiausia pasi-
žymėjo rūpybos ir teisingumo srity-
se. Pasinaudojusi savo sūnaus sporti-
ninko Micheal Jordan šlove padėjo

skurstantiems Kenijos vaikams ir moterims.
Lankėsi Kenijoje, yra kelių knygų autorė, vadova-
vo labdaros organizacijoms. 

Musimbi Kanyoro – drąsos pavyzdys – daugiau
nei 30 metų vadovavo tarptautinėms nevyriausybi-
nėms organizacijoms, įvairiems fondams ir labda-
ros programoms. Šiuo metu ji vadovauja Tarp tau -
tiniam moterų fondui (didžiausiai tokio pobūdžio
or ganizacijai pasaulyje). 

Gry Larsen – lyčių lygybės diplomatė – dirbda-
ma Norvegijos užsienio reikalų viceministre kovo-
ja už moterų teises. Ji pasisako už lyčių lygybę Af -
rikoje, organizuodama diskusijas Jungtinėse Tau -
tose. 

Heidi Lehmann – saugumo kūrėja – 15 metų
vadovavo politinėms organizacijoms, padėjo kurti
įvairias programas, kovojančias su agresija prieš
moteris Azijoje, Afrikoje ir JAV. Šiuo metu ji yra
Moterų saugumo komandos direktorė Tarp tau ti -
niame pabėgėlių komitete. 

Christine Mau – prieš smurtą kovojančiųjų di -
ri gentė – dirba grafinio dizaino srityje moterų kos -
metikos bendrovėje ,,Kimberly-Clark”. Ji kuria
rek lamas, pasisakančias prieš moterų seksualinę
prievartą.

Parengta pagal Womensenews.org
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San�Diego,�Los�Angeles,�CA

California lietuvius sudomino knyga apie sovietmečio Vilnių

California vietos lietuvių kvietimu lan-
kėsi dvylikos knygų autorė, bendraau-
torė ir sudarytoja Inga Liutkevičienė.

Ji tautiečiams pristatė savo knygą „Déjà vu
Vilnius 1974–1990”. Tai knyga apie vilniečių
gyvenimą ir sovietmečio Vilnių pagal pačios
autorės prisiminimus ir to meto miesto vado-
vo Algirdo Vileikio pasakojimą, iliustruota
archyvinėmis nuotraukomis. Su knygos au -
tore susitikti panoro San Diego ir Los An -
geles lietuviai.

San Diego mieste knyga pristatyta kame-
rinėje aplinkoje – ten gyvenančių lietuvių Li -
šauskų namuose, kur susirinko būrelis vie-
tos lietuvių. Tuo, kaip mes gyvenome ir išgy-
venome sovietinėje santvarkoje, kaip atrodė
Tarybų Lietuvos sostinė ypač domėjosi Ame -
rikoje gimusi, bet puikiai lietuviškai kalban-
ti nuoširdi Lietuvos patriotė poeto Bernardo
Brazdžionio anūkė Dalytė Brazdžionytė-Lo -
vett.

Į knygos pristatymą Los Angeles Šv.
Kazimiero lietuvių bažnyčios parapijos salė-
je suvažiavo apie pusšimtis tame mieste
gyvenančių lietuvių. Dauguma jų vadina-
mieji trečiabangiai – žmonės, tėvynę palikę
per pastaruosius du dešimtmečius, Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę. Tačiau tarp žiūro-
vų buvo ir tų, kurie su tėvais į Vakarus pasi-
traukė Antrojo pasaulinio karo metu ar net
sovietmečiu, bei žmonių, kurių gimtinė –
Jungtinės Amerikos Valstijos.

Renginio organizatoriai pasistengė salė-
je atkurti vėlyvojo sovietmečio dvasią. Sce -
noje kabojo tuo metu labai populiarus gobe-
lenas, kuriame išausti senieji Vilniaus bokš-
tai, buvo įrengtas improvizuotas poilsio kam-
pelis, apstatytas to meto stiliaus baldais,

švie tė šviestuvas. Salė buvo paversta tų laikų
populiariausia Vilniaus kavine „Neringa”.

Specialiai vakarui parengtas valgiaraš-
tis skelbė, kad tai kavinė „Neringa”, esanti V.
Lenino prospekte 23, Vilniuje, Lietuvos TSR.
Siūlyta „Neringos” salotų, silkės su svogū-
nais, karštųjų patiekalų skiltyje puikavosi
įrašai – „Kijevo” kotletas su garnyru, viščiu-
kas „Tabaka”, žuvies kotletas „Teftelis” su
garnyru, saldžiųjų – ledai su sirupu, tortas
„Jaunystė”, pyragėlis „Beze”, gaiviųjų gėri-
mų – beržų sula, limonadas „Buratinas”.

Žiūrovai įdėmiai klausėsi pasakojimo
apie knygą, taip pat apie gyvenimo sovietme-
čiu ypatumus, susidomėję žiūrėjo Domo
Petronio sukurtą filmuką apie anuometinį
Vilnių, kurį palydėjo karštais plojimais.

Knygos autorė pabrėžė, kad jai teko dalia
gyventi, praleisti gražiausius jaunystės me -
tus būtent tokios santvarkos Vilniuje, ir atsi-
prašė susirinkusiųjų už tai, kad myli ne tik
dabartinį, bet ir sovietmečio Vilnių.

Vakaras baigėsi visų iš atminties dai -
nuo jamos dainos žodžiais „Aš lauksiu prie
Vilniaus/Prie pasakų miesto…” ir autorės
kvietimu atvažiuoti į Vilnių išgerti puodelio
kavos, pavaikščioti senamiesčio gatvelėmis.

California lietuvių radijas parengė dvi-
dešimties minučių pokalbį su I. Liut kevi čie -
ne. Radijo darbuotojos Gražinos Grin ke vi -
čienės paklausta, ko norėtų palinkėti šioje
valstijoje gyvenantiems lietuviams, kny gos
autorė pasakė: „Jaustis laimingiems, daž-
niau parvažiuoti į Lietuvą ir visiems, kur be -
gyventų, dirbti ‘Vardan tos, Lietuvos’.”

Delfi.lt

Kovotoja už laisvę: Jūratė Kazickaitė

J. Kazickaitė, „Associated Press” žurnalistė, kalbina Libijos vadovą
Muam mar el-Qaddafi, 1973 m. lapkričio 21 d.

AP Photo/Harry Koundakjian nuotr.

Autorė su knyga. Delfi.lt nuotr.

Ingos Liutkevičienės knygos pristatymas San Diego. 
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Naujos knygos LietuvojeIš trumpametražių filmų mugės –
su geromis žiniomis

Vilniuje šeštadienį prasidėjo Užgavėnių – vienos ryškiausių ir įdomiausių tradicinių kalendorinių švenčių renginiai. Užgavėnių kaukės. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Tikėtina, kad artimiausiais me -
tais lietuviški trumpi filmai
pateks į tarptautinius kino fes-

tivalius Japo ni joje, Jungtiniuose Ara -
bų Emyra tuose, Meksikoje, Tailande,
Prancū zijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Slovė nijoje, Naujojoje Zelandijoje, Ki -
ni joje. Puoselėti tokias viltis leidžia
susidomėjimas lietuvių filmais Cler -
mont-Ferrand trumpametražių filmų
festivalio mugėje. Čia į juos atkreipė
dėmesį daugiau nei 70 tarptautinių
ki no renginių organizatorių, platin to -
 jų, televizijų atstovų. Jau aišku, kad
šiemet arba kitąmet speciali lie tu -
viškų filmų programa bus prista to ma
Brest (Prancūzija), svarbiau siuo se
Bul garijos ir Portugalijos tarptau -
tiniuose trumpametražių filmų festi -
valiuose.

Su tokiais džiugiais rezultatais
sugrįžo Lietuvos kino atstovai iš va -
sa rio 4–8 dienomis Prancūzijoje vy -
kusio trumpametražių filmų festi va -
lio mugės. Ten pirmą kartą lie tu vių
kinas buvo pristatomas nacio na li nia -
me stende.

Pasak Rimantės Daugėlaitės,
trum   pametražių filmų agentūros
„Lithuanian shorts” vadovės, Lie tu va
Cler mont-Ferrand festivalyje bu vo
naujokė, pirmoji iš Baltijos ša lių pri-
stačiusi savo filmus, todėl ne liko ne -
pastebėta.

„Festivalio mugės rengėjai ypač
džiaugėsi, kad tapome trum pamet ra -
žių filmų pasaulinės bendruo menės
dalimi. Mūsų stendą gausiai lankė ki -
no profesionalai, su pir muoju pa -
sirodymu festivalyje pasvei kino ir
Cler  mont-Ferrand miesto me ras. Tai
puiki reklama visai mūsų ša lies kino
pramonei”, – sakė R. Dau gėlaitė.

Lietuvos stendą aplankę kino fes -
tivalių rengėjai, televizijų atstovai ir
platintojai ne tik domėjosi Lietuvoje
kuriamais filmais ar jų stilistika,
tačiau ir bendradarbiavimo galimy -

bė mis. Lietuviai susitiko su didžiųjų
Europos televizijų ARTE (Vokietija),
,,Canal+” (Prancūzija), ,,TV3 Cata lu -
nya” (Ispanija) atstovais.

„Neabejoju, kad lietuvių trumpi
filmai vis plačiau ir plačiau pasklis
po pasaulį. Cler mont-Ferrand mugė je
surengtas penkių ryškiausių lie tuvių
filmų seansas buvo sėkmingas. Itin
daug teigiamų atsiliepimų sulau kė
festivalio konkursinėje progra moje
ro dyta Oksanos Burajos juosta „Liza,
namo!”. Jai numatoma ilga kelionė po
tarptautinius festivalius”, – džiaugėsi
„Lithuanian Shorts” pro jektų koordi-
natorė Marija Razgutė.

Per mugę buvo išdalyta keli šim -
tai „Lithuanian Shorts” katalogų su
pastarojo meto mūsų šalies kūrėjų
darbais, DVD filmų rinktinių.

Šiemet „Lithuanian Shorts” ko -
manda planuoja populiarinti lietu viš -
kus trumpus filmus ir Kanų kino fes-
tivalio „Short Film Corner” prog -
ramoje, aplankyti kitus trumpamet -
ra žių fil mų festivalius.

Apie „Lithuanian Shorts” 

,,Lithuanian Shorts” – tai 2012 m.
gegužės mėnesį įkurta trumpa met -
ražių filmų agentūra, kuri rūpinasi
Lietuvos trumpametražio kino sklai-
da užsienyje. Jos sumanymu jau vei -
kia speciali internetinė svetainė (lith -
uanianshorts. com), kurioje už sie nio
šalių festiva lių rengėjai gali surasti
informacijos apie mūsų ša lies kūrėjų
darbus.

„Lithuanian Shorts” išleido ir
trumpametražių filmų rinktinę – ka -
ta logą ir DVD, skirtą užsienio audito-
rijai. Šis leidinys leidžiamas kasmet,
platinamas užsienio kino festivaliuo-
se, mugėse, kino profesionalų kvalifi-
kacijos kėlimo kursuose.

lrytas.lt

Lietuvių delegacija Clermont-Ferrand festivalio mugėje.  
,,Lithuanian shorts” archyvo nuotr.

Lietuvos knygynus pasiekė an -
troji Didžiojoje Britanijoje gyve-
nančios jaunos lietuvių autorės

Vaivos Rykštaitės knyga „Kostiumų
drama”. Romanas kviečia pasinerti į
Lėjos, merginos iš Lietuvos, persi kė -
lusios gyventi į Londoną, ir jos su tik -
tų žmonių gyvenimą. Tai – ne tipiška
emigrantės istorija, kuri įtraukia net į
pogrindinį, anarchis tinėmis idėjomis
užsikrėtusį Angli jos sostinės pasaulį. 

Romaną skaitytojams pristato lei-
dykla „Alma littera”.

Romano veiksmas prasideda, kai
Lėja be jokios aiškios priežasties
atvyksta į Londoną. Tuomet ji net neį-
taria, kad šis didžiulis miestas ją įvi -
lios į netikėtų įvykių sūkurį. Vieną
dieną ji kaip benamė klaidžioja did-
miesčio gatvėse, kitą – apsigyvena su
nepažįstamais žmonėmis apleistame
name. Kartais ji valgo talpintuvuose
rastą maistą, kartais vaišinasi žąsų
ke pe nėlėmis prabangiuose restora-
nuose.

Per Lėjos patirtį atskleidžiami skirtingi Londono veidai – alterna tyvus
gyvenimo būdas skvotuose su bičiuliais, kurie įtartinais, dažnai visuomenėje
priimtas normas per žengiančiais būdais mėgina priešintis sistemai. Ir visiška
priešingybė – neįgaliųjų pasaulis, kurį mergina pa mato įsidarbinusi slauge.
Tačiau vie ną dieną supratusi, kad juodadarbės iš Rytų Europos vaidmuo skir-

tas ne jai, Lėja ryžtasi
moralės požiūriu abe -
jotinam žingsniui.

„Iš tiesų esu dirbusi
slauge. Vin tažinių daik-
tų pardavėja. Teisininko
asistente. Valytoja! Ma -
no papasakotos istorijos
kadaise kam nors tikrai
nutiko. Kas nors galbūt
nutiko ir man”, – teigė
romano „Kostiumų dra -
ma” autorė.

Anot jos, ši knyga –
tai išskirtinė laimės sve-
tur ieškoti išvykusio jau -
no žmogaus istorija, kur
svarbu ne įvykių fonas, o
gyvenimo ir nuotykių
alkis.

„Iš esmės knyga yra
kinema tografiška ir iro-
niška absurdo dra ma,

kur veikėjai įsijaučia į laikinus vaidmenis, pamiršdami tikruosius save ir
apsiribodami realybės dabartimi. O didžiausias žavesys tas, kad bet kuris ant-
raplanis veikėjas bent trumpam gali tapti šio filmo herojumi“, – sakė Vaiva
Rykštaitė.

„Kostiumų drama” traukia ir spalvingais bei įvairią patirtį sukaupusiais
veikėjais, kuriuos savo kelyje atranda Lėja. Autobuse sutiktas nu skuręs bena-
mis, seniai pamiršta mer ginos pusseserė, kavinukės pa davėja, taksi vairuoto-
jai – vis jie lyg ir atsitiktinai tampa Lėjos gyvenimo vedliais.

V. Rykštaitės slapyvardžiu pasi rašanti jauna lietuvių rašytoja, de biutavusi
skandalingu jaunimui skirtu romanu „Plaštakių sindromas”, iki šiol neat-
skleidžia savo tikrojo vardo ir pavardės bei nerodo veido. „Kostiumų drama” –
antrasis rašytojos kūrinys.                                                                    www.DELFI.lt

Naujoje lietuvės emigrantės knygoje –
nuo maisto iš talpintuvų iki London prabangos

Vaivos Rykštaitės slapyvardžiu pasirašanti rašytoja neat-
skleidžia savo tikrojo var do ir pavardės bei nerodo veido.

Rašytojos asmeninio archyvo nuotr.
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Didžiulės pūgos nerimsta�������  ����� �

Azijoje triukšmingai sutikti Gyvatės metai 

Iranas žada derėtis

Tunise vyko neramumai

Naujas JAV vadas Afganistane 

S. Udalcov skirtas namų suėmimas

Lietuvoje švęstos Užgavėnės

Patvirtintas ES biudžetas

Tunisas (BNS) – Tunise per ne -
ramumus, kuriuos išprovokavo kai-
riųjų opozicijos politiko Chokri Be -
laido nužudymas, žuvo vienas polici-
ninkas, dar 59 buvo sužeisti, o 375
žmonės buvo suimti. Taip pat buvo
užpulta maždaug tuzinas saugumo

pajėgų postų. Ch. Belaido nužudymas
vasario 6 d., kai užpuolikas su gobtu-
vu iš arti nušovė politiką prie jo na -
mų, šioje Šiaurės Afrikos valstybėje
sukėlė politinę krizę – dveji metai po
Arabų pavasarį pradėjusios revoliu-
cijos. 

Teheran (ELTA) – Irano prezi-
dentas Mahmoud Ahmadinejad vasa-
rio 10 d. sakė, kad Teheranas neside-
rės dėl savo branduolinės programos,
jei jam ir toliau bus daromas spaudi-
mas, praneša ,,Reuters”. Sakydamas
kalbą 34 islamo revoliucijos metinių
proga M. Ahmadinejad šnekėjo ne

taip kategoriškai kaip Irano aukš-
čiausiasis vadovas ajatola Ali Kha -
menei, kuris vasario 7 d. atmetė JAV
siūlymą surengti tiesiogines dvišales
derybas. M. Ahmadinejad neturi įga-
liojimų pradėti derybas dėl Teherano
branduolinės programos. Tai padary-
ti gali tik A. Khamenei.

Vilnius (BNS) – Švietimo ir
mokslo ministras Dainius Pavalkis
pa tvirtino, kad be kitų variantų,
svarstoma galimybė tautinių ma -
žumų mokyklų moksleiviams duoti
kitokias valstybinio lietuvių kalbos
egzamino užduotis nei lietuviškų
mokyklų auklėtiniams. Pasak minis -
tro, šiuo metu svarstoma dėl egzami-
no tautinių mažumų mokslei viams
vertinimo, rašinio apimties bei dėl

to, keliais autoriais jie galėtų pasi-
naudoti per egzaminą. 2011 m. pava-
sarį Seimas priėmė naujos re -
dakcijos Švietimo įstatymą, kuris, be
kitų dalykų, nustatė ir naują lietuvių
kalbos mokymo tvarką tautinių ma -
žumų mokyklose. Numatyta daugiau
pamokų lietuvių kalba, taip pat nuo
2013 m. suvienodinti lietuvių kalbos
brandos egzamino užduotis. 

Svarstoma palengvinti lietuvių k. egzaminą 

Sutarta stiprinti Lietuvos ir Šv. Sosto 
bendradarbiavimą

Maskva (ELTA) – Rusijos opozi-
cijos vadovui Sergej Udalcov teismas
skyrė dviejų mėnesių namų suėmi-
mas ir uždraudė naudotis internetu,
telefonu bei paštu. S. Udalcov buvo
vie nas iš žymiausių opozicijos narių
per 2011 m. pabaigoje kilusius protes-
tus.  Jam gresia kaltinimai, susiję su
gegužės mėnesio protestu, kuris per-
augo į susirėmimą su policija, bei
kaltinimai planavus surengti nera-
mumus. Opozicija  teigia, kad byla
prieš S. Udalcov ir kitus aktyvistus
grąžino Rusiją į sovietinius laikus. 

Vilnius (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius vasario 8 d. Vilniuje
susitiko su Šventojo Sosto apaštali-
niu nuncijumi Lietuvoje, diplomati-
nio korpuso dekanu Luigi Bonazzi.
Susitikimo metu pabrėžti geri dviša-
liai santykiai, sutarta stiprinti dialo-
gą keičiantis vizitais bei sprendžiant
aktualius tarptautinės politikos
klau simus. Ministras ir nuncijus

taip pat aptarė aktualius užsienio
politikos klausimus, įskaitant padėtį
Baltarusijoje. Lietuva, praėjusiais
metais su Šv. Sostu pasirašiusi dviša-
lį susitarimą dėl kvalifikacijų, susi-
jusių su aukštuoju mokslu, pripaži-
nimo, tapo viena pirmųjų Vidurio
Europos valstybių, kuri su Šv. Sostu
yra sudariusi visas pagrindines teisi-
nes sutartis. 

Vilnius (BNS) – Europos Są -
jungos (ES) vadovų priimtas biudže-
tas yra gera žinia Lietuvai, kadangi
valstybei skirta suma padidėjo
dešimtadaliu iki 44,5 mlrd. litų, nors
bendras ES iždas sumažėjo. Taip tei-
gia „Swedbank” vyriausiasis ana li -
tikas Nerijus Mačiulis. Pasak jo,
nereikėtų neigiamai vertinti ir ma -

žesnių nei tikėtasi išmokų žem -
dirbiams. N. Mačiulis tvirtina, kad
Lietuvoje yra mažesnės kainos, todėl
ir išmokos skaičiuojamos žemesnės
nei kitose ES valstybėse. 2014–2020 m.
iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto
Lietuva gaus 44,5 milijardo litų – tai
yra beveik 10 proc. daugiau nei dabar. 

Kabulas (BNS) – JAV generolas
Joseph Dunford vasario 10 d. iš gene -
rolo John Allen  perėmė vadovavimą
NATO pajėgoms Afganistane. Koa -
licija rengiasi kitais metais išvesti
didžiąją kovos veiksmuose dalyvau-
jančių savo pajėgų dalį. Jūrų pėsti-
ninkų generolas J. Dunford tikriau-
siai bus paskutinis ilgiausio JAV
karo vadas ir po daugiau kaip 11

metų turės grąžinti pajėgas namo bei
prižiūrėti atsakomybės už saugumą
Afganistane perdavimą vietos pajė-
goms. Nors Talibano kruvinas sukili-
mas prieš prezidento Hamid Karzai
vyriausybę ir NATO pajėgas tęsiasi,
J. Allen, kuris taip pat yra jūrų pėsti-
ninkų generolas ir dabar bus NATO
vyriausiasis vadas Europoje, sakė,
kad koalicija yra „kelyje į pergalę”. 

Beijing (BNS) – Daugiau kaip
milijardas azijiečių vasario 10 d. Gy -
vatės metus sutiko ir savaitės truk-
mės šventinį laikotarpį pradėjo ug -
nies salvėmis. Nuo Australijos iki
Pietų Korėjos milijonai žmonių kelia-

vo didžiulius atstumus, kad Nau -
juosius metus pagal Mėnulio kalen-
dorių – svarbiausią daugelio azijie-
čių šventę – sutiktų drauge su šei -
momis. 

New York (BNS) – JAV šiaurės
rytų regionas po žmonių aukų pa -
reikalavusios ir transportą para ly -
žia  vusios didžiulės pūgos pamažu
valė gausų sniegą. Ji pareikalavo ma -
žiausiai septynių žmonių gyvybių ir
be elektros paliko 650,000 namų bei
biurų. Pūga, kuri užklupo New York
ir kitus rajonus, dar su baime prisi -
me nančius spalį siautusią audrą

„Sandy”, į visą Naująją Angliją atne-
šė iki 91,5 cm sniego, o viesulo gūsiai
supustė didžiules pusnis. Iki sekma-
dienio vakaro pūga nuslinko į šiaurę,
į Kanadą, kur siau tė trijose provinci-
jose. Tačiau JAV šiaurinių lygumų
link juda nauja pūga, vasario 10 d.
perspėjo Na cionalinė meteorologijos
tarnyba. 

Užgavėnių kaukės Vilniuje.                                                                      Dainiaus Labučio nuotr.

Sergej Udalcov. ELTA nuotr. 

Kanados karininkas nuteistas 
už šnipinėjimą Rusijai

Daugiau studentų bus ruošiama valstybės
užsakymu

Ottawa (BNS) – Vienas Kanados
karinių jūrų pajėgų karininkas
nuteistas kalėti 20 metų ir sumokėti
didelę baudą dėl karinių paslapčių
nutekinimo Rusijai. Jaunesnysis lei -
tenantas Jeffrey Delisle pripažino
kaltę dėl pažeisto pasitikėjimo ir
informacijos perdavimo kitos šalies

vyriausybei, tačiau iki šiol nežino-
ma, ar ši saugumo spraga padarė
kokią nors žalą Kanadai arba Jung -
tinėms Valstijoms. Jam paskelbtas
nuosprendis buvo griežčiausia baus-
mė už šnipinėjimą per Kanados isto-
riją. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos
Vyriausybė ketina kai kurioms tiks-
liųjų mokslų specialybėms suteikti
krepšelius, kad būtų užtikrintas
minimalus priimamų studentų skai-
čius. Švietimo ir mokslo ministro
Dainiaus Pavalkio teigimu, tokios
permainos vykdomos, atsižvelgiant į
valstybės poreikį, kad būtų parengti
kai kurių krypčių specialistai. Iš
buvusių 11 krepšelių paskirstymo
krypčių, pasak ministro, buvo pada-
ryta 19, kai kurias grupes suskai-

dant. Dėl to mažesnis finansavimas,
ministro teigimu, teks socialiniams,
humanitariniams mokslams, teisei,
vadybai. Ateityje, pasak D. Pavalkio,
bus siekiama, kad Švietimo ir moks-
lo ministerijai iš Finansų ir Ūkio
ministerijų būtų pateiktos rinkos
Lietuvos ūkio augimo planai keliems
metams į priekį, kita statistika. Ant -
raip, pasak jo, specialybių, kurių rei-
kės šalies ūkiui, tiksliai planuoti ne -
bus įmanoma.

Vilnius (BNS) – Savaitgalį Lie tuvoje vyko Užgavėnėms skirti ren giniai:
persirengėliai ir folkloro ansambliai kvietė į šventes, kuriose svečiai buvo
vai šinami blynais, koše, šiupiniu. Vyko tradicinės Lašininio ir Kanapinio ko -
vos, išlydint žiemą ant laužo buvo deginama Morė. Lie tuvos liaudies buities
muziejus Rum šiškėse kvietė į mugę, į kaukių dirbtuves. Šventė vyko ir Vil -
niuje: Gedimino prospekte ir V. Kudirkos aikštėje buvo mugė, folkloro an -
samblių koncertai, persirengėliai buvo vaišinami blynais. Vakare vyko tradi-
ciškiausių Užgavėnių kaukių apdovanojimai, Morės išlydėjimas. Savaitgalį ir
antradienį, tikrąją Užgavėnių dieną, šventė vyko ir ki tuose Lietuvos mies-
tuose bei miesteliuose. 



Pasibarstydami galvas pelenais,
šį trečiadienį pradėsime ketu-
riasdešimties dienų kelionę į

Velykas. Gavėnios – atgailos, atsiver-
timo – naujo kelio ieškojimo ir sura-
dimo – laiką. Šitas kelias sunkus ir
lengvas. Sunkus, nes reikia daug ko
atsisakyti. Šitas laikas skaudus ir
džiugus, nes parodo tikrą mūsų realy-
bę: mūsų mažumą ir didybę, mūsų
nedorybę ir šventumą, mūsų pasmer-
kimą ir malonę, mūsų svetimumą
Dievui ir įsūnijimą Sūnuje Kristuje. 

Pelenų barstymas, kuriuo prasi-
deda Gavėnios metas, yra labai svar-
bus simbolis, nes iš tiesų atgaila yra
labai reikšmingas dalykas žmogaus
gyvenime. Pradedame liturginių
metų laikotarpį, kuriuo esame skati-
nami geriau suvokti, kad Dievas
visuomet pasilenkia ties parpuolusiu
žmogumi ir nori jam pagelbėti. Jam
reikia tik vieno – kad žmogus atsi-
gręžtų į Jį. Todėl ir lenkiame savo gal-
vas po byrančių pelenų žiupsneliu,
kad, pakėlę akis, suprastume, jog
Dievas mūsų laukia. 

Pelenai – ne tik mirties, laikinu-
mo, nepastovumo, bet ir vaisingumo,
gyvybingumo ženklas. Dievo Žodžio
liturgija pateikia Gavėnios gyvenimo
programą: malda, pasninkas ir išmal-
da. Gavėnia nori išmokyti mus būti
vaisingais. Skaičius ,,keturiasde-
šimt” (tiek dienų trunka ir mūsų
Gavėnia) yra ypatingo Dievo artumo
ir Dievo veikimo ženklas: keturiasde-
šimties metų Išrinktosios tautos ke -
lionė dykuma į Pažado žemę, ketu-
riasdešimt Jėzaus pasninko dienų dy -
kumoje, keturiasdešimt Prisikė lu sio -
jo Viešpaties pasirodymų dienų. 

Nereikėtų Gavėnios išgyventi
kaip draudimų ir jų nepaisymo, liū-
desio ir užgniaužtų džiaugsmų, ,,per-
kreiptų veidų”. Nes Pelenų trečiadie-
nio Evangelija kalba apie visiškai
kitokią Viešpaties mokinių elgseną.
Apie džiugesį ir ramybę, skaidrumą
ir nesibaigiančią vaisingą veiklą. 

Pelenų dieną ir Gavėnios penkta-
dieniais pasninkaujame, visos Gavė -
nios metu stengiamės išlaikyti rimtį.
Pasninkas – tai susilaikymas nuo val-
gio, gėrimo ir kitokių malonumų atsi-
vertimo vardan. Mes pasninkaujame
ne tam, kad atsikratytumėme papil-
domų kilogramų, kurie galbūt iš
tiesų per žiemą susikaupė ir, atšilus
orams, taip norisi gražiai atrodyti.
Tai mūsų gero darbo atlikimas net ne -
pažįstamam, atsigręžiant į tą, kuris
stokoja kasdienio maisto ar drabužių.
Esame kviečiami nurimti ir susi-
kaupti, kad daugiau dėmesio ir laiko
galėtume skirti maldai, ir tiesiog pri-
siminti tą ypatingą įvykį, kurį švęsi-
me – Jėzaus Kristaus mirtį ir Pri -
sikėlimą.

Pasninkaudami krikščionys tam -
pa Dievo stebuklo bendradarbiais. Vis
prisimena Jėzaus žodžiai, kviečian-
tys mokinius: ,,Jūs duokite jiems val-
gyti.” Pasninkaujant sutaupytas
mais tas ir maistui skirti pinigai yra
atiduodami vargstantiems ir stoko-
jantiems. O jų šiandien ir rytoj, ir tik-
riausiai visada bus gausu šalia mūsų.
Esame kviečiami per šią Gavėnią
surinkti ,,Gavėnios pasninko vai-

sius”, o ne tik atsikratyti nereikalin-
gų kilogramų gražinant savo kūną.
Gavėnios metu kiekviena parapija ar
bendruomenė galėtų surinkti nema-
žai ,,pasninko vaisių” – pinigų ar
maisto ir jais pasidalinti su tais,
kurie stokoja. Tai būtų ir mūsų soli-
darumo ir veiklios artimo meilės
ženklai. 

Gavėnia – vienas iš ypatingų lai-
kotarpių Katalikų Bažnyčioje. Jis
mums primena, kad Jėzus Kristus dėl
mūsų ėjo kančios keliu, vedusiu prie
nukryžiavimo. Tai yra laikas, kai, pri-
simindami Jo auką per pirmąją Ga vė -
nią, turime atnešti savąją auką – tai,
ko pasiryšime atsisakyti dėl Dievo ir
dėl kito. Auka mums padeda atrasti
ar timesnį santykį su Kristumi ir Ga -
vėnios laiką padaryti kiek šventes-
nį... 

Neturime į Gavėnią žiūrėti kaip į
skausmingą bei neišvengiamą atgai-
los laiką, kai prisižadame įvairiausių
dalykų ir išgyvename, kad jie nepavy-
ko. Tai turi būti laikas, kuris leistų
laisvai pasirinkti pabūti susikaupus,
atsigręžiant į tuos, su kuriais jau
seniai bendravome, ar pastebėjome,
kad turime šalia ir vis atidėliojome
pasakyti: ,,Aš džiaugiuosi, kad tu
 esi.” 

Gavėnioje prisimename Kristaus
kančią kryžiaus kelyje, ją apmąsto-
me, giliau įsijaučiame ir savo širdyje
pasistengiame suprasti, kodėl Jėzus
pasirinko kančios kelią. Juk tai nebu-
vo paprastas pasivaikščiojimas ar
teatralizuota eisena, bet dėl mūsų iš -
ganymo vedantis kančios kelias.
Pabandykime skirti laiko visa tai dar
kartą apmąstyti. Daugeliui šventųjų
Kristaus kančios apmąstymas buvo
didžiausias uolumo, pasiaukojimo ir
susivaldymo šaltinis. Šv. Klara saky-
davo: ,,Argi gali žmogus savo vargais
dejuoti, kai žiūri į Nukryžiuotą, krau-
jais apsipylusį Jėzų?” Bažnyčia kvie-
čia tikinčiuosius per Gavėnią daž-
niau mąstyti Jėzaus kančią. Tam
labai pravers rekolekcijos ir susikau-
pimo popietės, kurios būna organi-
zuojamos kiekvienoje parapijoje.

Gavėnia tepadeda kiekvienai šei-
mai ir kiekvienai krikščionių ben-
druomenei, kiekvienam tikinčiajam
atitolinti nuo savęs viską, kas išblaš-
ko sielą, ir pagilinti tai, kas ją maitina
ir atveria Dievo ir artimo meilei. Tik
įveikę pasirengimo laikotarpį, galėsi-
me džiaugtis pasiektais rezultatais. 

Linkiu kiekvienam Velykų rytą
džiaugtis Gavėnios pasninko vaisiais.

Tragiško likimo poetas, Biržų ir Papilio krašto vaikas Kazys Jakubėnas
gimė prieš 105 metus, 1908 m. vasario 10 d., Papilio valsčiaus Kaušiškių
kaime gausioje ūkininkų Petro Jakubėno (1858–1943) ir Uršulės

Vasilytės-Jakubėnienės (1868–1949) šeimoje, kurioje gimė septyni sūnūs ir
keturios dukros.  

Kazys mokėsi Papilio pradžios mokykloje, kur mokytojavo Kazys Binkis,
vėliau tęsė mokslus ir 1928 m. baigė Biržų gimnaziją. Įstojęs į Lietuvos uni-
versitetą, studijavo teisę. Kaune prisijungė prie studentų aušrininkų draugi-
jos, kurios nariu išbuvo iki 1937
metų. Už kairuolišką veiklą 1929
m. gegužės mėn. jis buvo suimtas
ir karo lauko teismo nuteistas 10
metų kalėti (priežastis –  pasikėsi-
nimas į ministrą pirmininką Au -
gustiną Voldemarą, su kuo K. Ja -
kubėnas neturėjo nieko bendro).
1931 m. pabaigoje iš kalėjimo buvo
paleistas, bet 1933 m. kovo mėnesį
vėl suimtas (kartu su Kaziu  Bo -
ruta). Kalintas iki 1935 m. pavasa-
rio. 

K. Jakubėnas bendradarbiavo
žurnaluose „Aušrinė”, „Jau ni -
mas”, „Kultūra”, almanache „Pro -
švaistė” ir kt., pasirašinėdamas
slapyvardžiais Maikis, Bara bo -
šius, P. Kalnietis, J. Šapalėlis, R.
Ber tašius. Išleido poezijos rinki-
nius: „Mieganti žemė” (1929 m.),
„Tegyvuoja gyvas gyvenimas”
(1931 m.), „Ūžia melsvas šilas”
(1936 m.), „Dvidešimt metelių”
(1938 m.), „Vargo dainos” (1940
m.), išvertė P. Buck, V. Hugo, G.
Sand kūrinių. Vaikams išleido ke -
letą knygelių: 1935 m. „Riešu tė -
liai”, 1936 m. – „Čyru – vyru”, 1938 m. – „Du gaideliai giesmininkai”.

1941 m. vokiečiams užėmus Lietuvą, K Jakubėnas dirbo Kauno baldų
dirbtuvėje, o 1942–1943 m. – Alytaus tuberkuliozinėje sanatorijoje. Nuo 1943
m. slapstėsi. Sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą, K. Jakubėnas buvo
suimtas ir kalinamas Vilniaus kalėjime, vėliau – Karagandos lageryje. Ne -
paleistas KGB iš akiračio, 1950 m. sausio 8 d. Vilniuje saugumiečių buvo
sumuštas, išmestas prie Rasų kapinių ir, nesulaukęs pagalbos, mirė. Pa lai -
dotas K. Jakubėnas Rasų kapinėse.
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ŠVENTADIENIS

GAVĖnIOS kELIOnĖ 
prasideda�pelenų�trečiadieniu

KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Tragiško�likimo�
poetas�K.�Jakubėnas

ANTANAS SEIBUTIS

Biržų gimnazistas K. Jakubėnas  (apibrauktas apskritimu).

K. Jakubėnas „Tegyvuoja gyvas gyvenimas.
Eilėraščiai iš kalėjimo”. 1931 m.

Catherine  Bertuzis, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su meti -
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame
už paramą.

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už
paramą.

Dana Stankaitytė, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo Draugo” lei-
dybai paremti 50 dol. Labai ačiū už paramą.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠIrDIeS Ir KrAUjAGYSlIŲ lIGOS

VIDAUS lIGOS 

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

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

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

AKIŲ lIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOjAI

DR. RENATA VARIAKOJyTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

MITYBININKĖ

DR. VILIJA R. KERELyTė
6420�West�127th�St.�Suite�106

Palos�Heights,�IL�60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos:�

pirm.–ketv.�10�val.�r.�– 4�val.�p.�p.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOkATAI

KELEIVIAI

2
VYTAUTAS VOLERTAS

Pro šią muitinę su keliais moki -
niais vienądien ėjo Jėzus, pranašas
ar šiaip labai protingas vyras, raštų
aiškintojas ar koks burtininkas. Juos
sekė būrelis žioplių, kurie ginčijosi
ir stumdėsi lyg avinai. Tuokart Jėzus
keliavo nuo Genezareto ežero, kur
kal   bėjo susirinkusiems smalsuo-
liams ir įvairiems prieštarautojams.
Kalbėjo ilgai. Net ir kelias nepapras-
tas, nuostabias išdaigas įvykdė. Jo -
mis kai kuriuos prieštarautojus nu -
gąsdino, kitus apramino, nors vis
tiek dar liko tylomis bruzdančių ir
besiaiškinančių:

– Kaip esame anksčiau girdėję,
taip ir dabar buvo. Paralyžiuotą pa -
gy dė. Liepė jam eiti, ir tas nuėjo.

– Ar ne jis demonus pakvaišusio -
mis kiaulėmis pavertė? Kiaulė yra
baisus gyvulys, o kiaulę su demonu
kartu sudėjus... Tokio kerėtojo reikia
saugotis. Kas būtų, jei ežere žuvys
virs tų gyvatėmis? Jei mūsų žmonos
imtų kupranugarėmis bliauti?

– Kiaules graikams parduotume,
o kupranugarių žmonų prekėmis ne -
apkrausi, per dykumas nevarysi. Ir
Įstatymas šitokių dalykų turbūt ne -
leidžia.

Iš paskos besitempęs padaužų
kamuolys apkalbinėjo tikrus ir gan -
dų sukurtus įvykius, o Jėzus, pavar -
gęs nuo mokymo ir ginčų, keliavo at -
gal į Kafernaumą, kuriame tada gy -
ve no. Eidamas pro miestelio pakraš-
ty esančią muitinę metė pro langą
žvilgsnį. Viduje prie stalo sėdėjo
muiti ninkas, rankomis susiėmęs gal -
vą, akis žemyn panarinęs, gal gyvas,
gal pusgyvis. Jėzus susirūpino tuo
romė nų tarnu. Pro lango skylę sieno-
je už klausė, ar muitininkas sergąs,
ar gal tik šiaip sau kokio nors nega-
lavimo esąs užkluptas. Užkalbintasis
pakėlė  galvą ir iš karto pažino įvai-
riai ap linkinių apkalbamą keistuolį
prana šą, šventą Dievo pateptąjį ar
dar kaip kitaip vadinamą išgarsėjusį
Kafer naumo žydą. Muitininkas, pik-
tas ir iš vargęs, kitus tikriausiai ap -
rėktų ir šalin pavarytų, bet prieš šį
praeivį šiurkščiu pasirodyti nenorė-
jo. Kilste lėjo nuo rankų galvą ir pasi-
guodė:

– Muitininkavimas smaugia.
Bar niai, kivirčai, stumdymasis ma -
ne pribaigs.  Tirpsta rankos nuo kai-
šiojimo į purvinus prekeivių maišus.

Tasai pranašas pro lango skylę
jam patarė – nereikia rankų į maišus
kaišioti, geriau žodžiu pasitikėti, ne -
reikia ir dirbti ten, kur nepatinka.

Muitininkas pašoko ant kojų,
kad kietai atsikirstų, kaip buvo įpra -
tęs, bet praeivio balsas veikė rami-
nančiai. Ir veidas, kiek jį lango šešė-
lyje galėjo įžiūrėti, atrodė pat rauk -
liai. Todėl savo padėtį jis nusakė
tramdydamasis:

– Piemenų žodžiais pasitikėti ne -
ga lima. Jų kalba – vanduo siete. Ti -
kiu tada, kai rankomis paliečiu. Tie -
są privalau pačiupinėti. Man yra pa -
tikėtos muitininko pareigos ir tu riu
jas nešti. Toks man skirtas pra kei ki -
mas.

Į palangę atsirėmęs pranašu va -
 dinamasis pripažino, kad viešoji nuo -
monė apie muitininkus tarp žydų
nėra aukštumoje, bet visi garbingai

atlikti darbai nežemina. Be to, nuo
pareigų galima atsisakyti, kaip
vaišė se įprasta elgtis. Ar svečias,
atbuvęs savo laiką ir atstūmęs dar
vieną šeimininko siūlomą vyno
taurę, neiše i na didesnėje pagarboje
už tą, kuris užsibuvęs sienomis
ramstosi? Nei svečiui, nei šeiminin-
kui prievarta netinka.

– Kur iš muitinės eiti? Žvejais
ežeras užkimštas, vynuogynais užso -
dinta visa jiems tinkama žemė.

– Eik su manim, – atlaidžiai, bet
tvirtu balsu patarė Jėzus.

Muitininkas, darbštus vaikinas,
pagalvojo, kad iš jo šaipomasi. Va -
landėlę patylėjo ir atsiliepė:

– Eiti kartu... Ko eiti?  Elgetauti?
Žmogus negyvens be duonos, žuvies
ir aliejaus. Žmogus nori valgyti, taigi
reikia žuvį gaudyti, miežius ir alyv -
medžius auginti, avinėlius ganyklose
saugoti. Arba būti muitininku, kad
kasdienį denarą pelnytum.

– Įstatymas neliepia žuvauti ir
neliepia denarus rinkti. Bet Įstaty -
mas draudžia tingėti ir vogti. Eik
žmo  nių šviesti – šitai pataria. Moky -
mas nėra tinginystė, todėl ir valgis
už tai ateina doru keliu. Keliauk su
ma nim, švarios duonos turėsi.

– Mokyti? Gal kaip aliejų spaus -
ti? Kas augina alyvmedžius, tas žino.
Ar kaip vyną rauginti? Prie šio ežero
vynas visur yra geras, jį gauti visi
moka. Gražų padaro, švarų ir skanų.

– Apie Įstatymą žydams pasakoti
galėtum, apie sinagogos tvarką ir
kitus svarbius dalykus, apie šabą,
apsiplovimus ar pasninkus.

– Aš nieko apie tai nežinau.
– Sužinosi, – ramino jį praeivis. –

Visi sužino, kai reikia. Geras žodis
pats ateina, jei jo šaukiesi. Vynuo gy -
nai ieško darbininkų, geras žodis
ieško jį skelbiančių.

Jaunuolio akys skaidrėjo. Jis
pra   dėjo domėtis ir daugiau klausinė -
ti, nuo jo veido palengva nyko nuo-

vargis. Pokalbis užsitęsė, o kai saulė
jau lindo už Nazareto aukštumų, pra -
linksmėjęs muitininkas Levis paliko
savo darbą ir pasitraukė kartu su
šiuo praeiviu, kurį dabar vadino Mo -
kytoju. Abu pasuko link netoliese
esančių puošnių namų. Tai Alfiejaus,
pasiturinčio pirklio, namai. Ir namai
muitininko Levio, Alfiejaus sūnaus,
pasiryžusio keliauti su Mokytoju.

Pirklys Alfiejus, Levio tėvas, Mo -
kytoją ir jo mokinius Petrą, Andrie -
jų, Jokūbą, Joną susodino ant žemų
minkštasuolių, išmėtytų pasieniais

ant marmuro grindų, pasodino šalia
jau buvusių svečių, atnešė keptos žu -
vies, vyno, vaišino ir ragino, kalbino,
klausinėjo. Jiems šnekučiuojantis
lau ke pasigirdo riksmas.

– Pranašas? Apgavikas, išnaudo-
tojas, ne pranašas! Ūūū! Jo stebuk-
lai... Paralitikus gydo? Demonus
išva rinėja? Tokie demonai, tokie
paralitikai. Apsimetėliai, sukčiai.

Bus daugiau.
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Lietuvos diplomatija 1938–1939 m. taikos
žiburiui temstant 

ANTANAS DUNDZILA

Europai riedant link Antrojo pa saulinio karo
pradžios, Lietuvai rū pėjo išsaugoti savo
nepriklausomybę.  Kad ir vaiko metų būda-

mi, jautėme be siskverbiančią įtampą ir šiek tiek
bauginančią nežinią. Apie šį laikotar  pį kalba du
2012 m. pasirodę leidiniai – „Lietuvos Respublikos
už sienio politika. Dokumentai” – apie mūsų visų
likimui lemtingus 1938 (III tomas) ir 1939 (IV
tomas) metus.  Tai Lietuvos atstovų užsienyje (da -
bar jie vadinami ambasadoriais) pranešimai Už -
sie nio reikalų ministerijai ar žinios iš jos. Lei -
dinius sudarė ir redagavo Tomas Remeikis ir Rūta
Kuncienė.  

Užsienyje reziduojančių krašto diplomatų
susirašinėjimas su sostine visuomet yra labai pri-
vilegijuotas ar net slaptas. Tai parodė ir 2010 m.
kilęs „Wiki Leaks” skandalas, kai,,WikiLeaks”
įkū  rė jas ir vyr. redaktorius švedas Julian Assange
viešai paskelbė šūs nį dabartinių JAV diplomatinių
susirašinėjimų. Praslinkus dešimtmečiams ar
daugiau, tokie susirašinėjimai pa laipsniui vieši -
na mi. Dėl ilgai truku sios okupacijos Lietuvos
diplomati nių dokumentų nematėme labai  il gai. Jų
sulaukus, tai – puiki medžia ga istorikams ir tikras
skanėstas šia tema besidominčiai visuomenei. Dr.
Re mei kio pastangų dėka pasirodę du to mai pasie -
kia abu tikslus.

Istorinio priežastingumo duome nų skelbia-
muose dokumentuose ne ieš kosime. Eiliniam skai-
tytojui daug įdomesni leidinyje randami tokie da -
lykai kaip valstybei svarbių reikalų tvarkymas,
pareigūnų asmenybės, visa diplomatinė kurtuazi-
ja ir pati istorinių įvykių tėkmė. Juk 1938 m.
Lietuvai teko nuryti Len kijos ultimatumą (ačiū
Dievui, lenkai nereikalavo keisti Konstitucijos ir
atsisakyti Vilniaus...). 1939 m. Vokie ti jos Reichas
atplėšė Klaipėdos kraš tą.  

Vien tik pavarčius knygų puslapius pasidaro
aišku, kad diplomato pareigos yra sunkios,
reikalaujan čios užsiangažavusių ir talentingų
asme nybių. Tad stebina mūsų diplomatų su -
gebėjimas apie aukšto lygio susiti kimus (net sveti-
ma kalba!) su užsie nio pareigūnais nuosekliai ir
tuoj pat dokumentuoti ir pranešti Kaunui. Pa vyz -
džiui, Juozo Urbšio 3 puslapių pro memoria: „pa -
kvietė pas Ribbentrop, pridurdamas, kad pastara-
sis nori kalbėtis su manim vienu. Tuo būdu Škirpa
pa siliko prieškambaryje” (IV t., p. 161). Yra ir už -

ku lisinių, bet mū sų vy -
riausybei reikš min gų
pa pildymų: „Sku bu pra-
nešti, (...) ką Koch užva-
kar diner metu kalbėjo
Klaipėdos Krašto klau-
simu yra jo (...) privati
nuomo nė... Ūpas po iš -
gertų vynų diner me tu
ir (...) esą kalti, kad
Koch apie kai ku riuos
dalykus kalbėjęs per
atvirai” (IV t., p. 39).
Paminėti pavyzdžiai
dvel kia ne tik įtam pa,
bet ir medžiaga šiaip
pokalbiams baliuose.  

Yra ir kitų labai
įdo mių bei Lietuvai
reikšmingų dokumentų.
Pavyzdžiui, kam nebūtų
įdomu pamatyti len kų
ul timatumo tekstą? Jis

buvo perskaitytas nepaprastoje Seimo se sijoje.
Ultimatume net buvo suredaguotas Lietuvos ulti-
matumo pri ėmimo atsakymas (III t., p. 144). Ar ba
vėl – nujaučiamo karo grėsmėje pa skelbtas Lie -
tuvos neutralumo įsta tymas (IV t., p. 52).

Abiejų  tomų pratarmes parašęs  Vilniaus uni-
versiteto prof. Ramūnas Vilpišauskas dr. Remeikį
taip vertina: „vienas iš didžiausią indėlį į ne -
priklausomos Lietuvos politikos moks lų raidą įne-
šęs JAV gyvenantis mokslininkas”. Šią atestaciją
papildome savuoju žvilgsniu, kad Lietuvos reika-
luose dr. Remeikio profesinis for te glūdi jo paskelb-
tuose dokumentiniuose leidiniuose. Būtent jie dr.
Remeikį išskiria nuo anksčiau išeivijoje pasireiš -
ku sių, tokių kaip V. Vardys, Leonas Sabaliūnas bei
kiti. 

Ne kiekviena profesija suteikia galimybę dar-
buotis Lietuvai bei lie tuviams profesiniais dar-
bais. Mūsų vi suomenėje matomi gydytojai, inži -
nieriai bei kitų profesijų lietuviai savo intelektą,
laiką ir jėgas dalina tarp lietuvybės ir profe sinių
įsipareigojimų. Tuo tarpu profe  sionalai politolo-
gai ir į juos pana šūs turi natūralią progą savo pro-
fesijos ribose pasinerti į savo tautos rei ka lus. Tai
savomis rankomis susi kur to gyvenimo kelias. Dr.
Tomas Re mei kis yra vienas iš nedaugelio tokių lie -
tuvių.

„Lietuvos Respublikos užsienio po litika. Do kumen-
tai” – „1938” ir „1939”; sudarytojai ir redaktoriai To mas
Remeikis, Ph.D. ir Rūta Kuncie nė, istorikė. Aka de minė
leidyba, 2012 (viso 633 dokumentai, 990 psl., Lietuvos
prieškarinis žemėlapis).
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Tomas Remeikis. ,,Draugo archyvo” nuotr.

Angelė Bliūdžius, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už paramą.

Angelė Katelytė Lawler, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame labai dėkingi už paramą.

Vladė Siliūnienė, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Danguolė Jurgutis, gyvenanti West Bloomfield, MI, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už
paramą.

Birutė Jocas, gyvenanti Westchester, CA, pratęsė dar metams
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRO AUKŲ VAJUS

PA D Ė K A
LTSC Tarybos ir Valdybos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems dosniems
aukotojams, kurie atsiliepė į prašymą prisidėti prie archyvų, bibliotekų
išlaikymo ir tvarkymo. Vertiname jūsų gerą valią ir nuoširdžiai dėkoja-
me. Skelbiame aukotojų sąrašą (aukos gautos iki 2013 m. vasario 5 d.).
Maloniai lauksime naujų aukotojų. Čekius prašome siųsti Lithuanian
Research and Studies Center 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.
Visos aukos yra nurašomos nuo mokesčių. 
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Aušra� Babickienė;� Brighton� Parko� apylinkės� valdyba;� Birutė� Ciplijauskaitė;
Kęstutis�ir�Ingrida�Civinskas;�Rimas�Černius;�Ona�ir�Jonas�Daugirdas;�Algimantas
ir� Virginija� Gureckas;� Asta� ir� Vaclovas� Kleiza;� Ilona� Laucienė;� Raminta
Marchertas;� Marija� Mikonis;� Vaclovas� ir� Margarita� Momkus;� Bronius� Nainys;
Audrė� Nakas� Budrys� (Dr.� Rimgaudui� Budriui� atminti);� Algis� Norvilas;� Emilija
Pakštienė;� Regina� Petrutienė;� (Alfonsui� Petručiui� atminti);� Viktorija� Pikelis;
Renata�Staniškienė;�Dalia�Tallat-Kelpša;�Sigita�Tylienė�(Anatolijui�Šlutui�atminti);
Alfonsas� Tumas;� Narimantas� Udrys;� Ramūnas� ir� Dana� Vanagūnas;� Jonas� ir
Gitana�Variakojis�
40
Dalia�Armonas;�Kęstutis�Keblys;�Aldona�ir�Vaidis�Valaitis�
35 
Anne�Bergen;�Ina�Bertulytė-Bray�(Juozui�Bertuliui�atminti)
30 
Stasys�Bačkaitis;��Rimantas�Pauliukonis;�Dainė�Quinn;�Vladas�ir�Raminta�Sinkus;
Kostas�Stankus;�Kęstutis�Žygas;�Neskelbiamas�aukotojas
25
Rimantas� Bitėnas;� Dr.� Kazys� Bobelis;� Algimantas� Bublys;� Roma� Čepulis;
Gediminas�Damašius;� Sophie�Dameika;�Vincenta� Jankauskas;�Gražina�Kenter;
Jadvyga� Kliorys;� Dr.� Romualdas� Kriaučiūnas;� Saul� Lisauskas;� Albinas
Lukosevicius;�Algis�Pliodzinskas;�Lidija�ir�Darius�Polikaitis;�Jonas�Svera;�Marytė
Utz;�Sandra�Valaitis-Rose;�Antanas�Valavičius;�Elvyra�Vodopalienė;�Ray�Winskus�
20
Liuda� Butikas;� Zigmas� ir� Virginija� Grybinas;� Joseph� Kalvaitis;� K.� Kizlauskas;
Birutė�Kudirka�(Juozui�Stankūnui�atminti);�Zita�Litvinas;�Dr.�Marius�Naris;�Dalia
R.�Šaulys�(Elenai�Oželytei-Šaulienei�atminti);�Julija�Smilgienė;�Eglė�Sundstrom-
Rūkštelytė;�Aldona�Venckūnas;�Vytautas�ir�Stasė�Žemaitis��
15
Erika� ir� Edmund� Brooks� (Algiui� Šimkui� atminti);� Stephen� Juodvalkis;� John
Kuncas;�Ancius�ir�Birutė�Laniauskas;�Teodoras�ir�Ritonė�Rudaitis
10
Aldona� Buntinas;� � Vida� Bučmienė;� Aniceta� Giedraitienė;� Kazys� Matonis;
Vytautas� Matulionis;� Viktoras� Motušis;� Antanas� ir� Emilija� Paužuolis;� Dalia
Puškorienė;�Irena�Vilkas�(Eugenijui�Vilkui�atminti)

A.A. Petro Petručio atminimui: Dr.�Leonidas�ir�Praurimė�Ragas�($100);�Aldona
Buntinas�($20)
A.A. dr. Astos Veličkaitės atminimui: Aldona�Buntinas�($20)

netekusi milžiniškų pajamų už dujas
bei naftą, norom nenorom bus pri-
versta tapti normalia, draugiška šali-
mi. Ir mokytis iš buvusių „postsovie-
tinių” valstybių – kaip pakeisti agre-
syvią savimonę bei sukurti džiugių,
nenusigėrusių, visaverčių ir moty-
vuotų asmenybių Ru siją.  

VI
Idant tai įvyktų kuo sėkmingiau,

pradžioje galėtume skubiai atsipra-
šyti visų savo kaimynų, kurių iki šiol
dar neatsiprašėme: Rusijos, Balta -
rusijos, Latvijos, Estijos... Paskui
galėtume atsiprašyti ir kitų pasaulio
tautų – juk atsiprašantysis visada
yra laipteliu aukščiau už tą, kuris to
pa daryti dar nesugeba. O jei nėra už
ką atsiprašyti, galima ir sugalvoti... 

P. S.

Beje, ateities Lietuvos vaizdinyje
išskirtinai svarbi vieta turėtų tekti
kultūros sampratai bei jos pagrindi-
mui gyvąja kūryba. O savos kultūros
apsibrėžimui, manding, tiktų ir pasi-
skolintos filosofo Albert Schweitzer
mintys, išsakytos veikale „Kultūra ir
etika”: „Mūsų kultūros nuopuolio
istorija nenumaldomai skelbia, jog
lemiamoji instancija yra dvasia. Te -
gu ši tiesa ateityje atlieka savo pažan-
gią misiją mūsų atžvilgiu. (...) Tegu
kelius, kuriais mums teks eiti į tiks-
lą, dar tebegaubia tamsa, bet judėji-
mo kryptis yra aiški. Visi mes turime
susimąstyti apie gyvenimo prasmę ir
drauge kovoti, kad būtų sukurta
pasaulį ir gyvenimą teigianti pasau-
lėžiūra.” 

Atkelta iš 3 psl.

Vaizdiniai ir sapnai

A † A
IRENA KUBILIENĖ

VRBYLAITĖ
Mirė 2013 m. vasario 9 d., 3:15 val. popiet.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Algimantas; vaikai Linas su Peter ir Anta -

nas su žmona Kelly; anūkai Jack Antanas ir Lucy Ann Kubilius
bei kiti giminės.

Velionė daug metų dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje.
A. a. Irena bus pašarvota trečiadienį, vasario 13 d. nuo 3 val. p.

p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.,
Evergreen Park.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. 9 val. ryto iš
Brady Gill laidojimo namų velionė bus palydėta į Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

A † A
SESUO M. ADRIAN

URBANAVICIUS, SSC
Direktorė, mokytoja

Mūsų mylima seselė mirė 2013 m. vasario 7 d. Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 95 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Seltzer City, PA. Vienuolyne įžaduose
išgyveno 75 metus.

Mokytojavo rytinėse valstijose, Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo, Čikagoje,  St. Bartholomew, Waukegan, IL mokyklose, taip
pat direktore buvo Holy Cross, New Philadelphia, Pennsy l -
vania mokyklose.

Nuliūdę liko: daug dukterėčių ir jų šeimų.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 13 d. nuo 3 val. p.

p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 val.
v.

Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, vasario 14 d. 9:30 val. r.
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Adrian bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse
bei pasimelsti už Seselės sielą.

Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Gaidas FH, tel. 708-974-4410
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ČIKAGOJE 
IR

APyLINKĖSE

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, vasario 13
d., 1 val. p. p. visus kviečia  į PLC skai -
tyk  lą, kur matysite Lietuvos kino stu -
 dijos filmą ,,Elzė iš Gilijos” (sce narijaus
autorius – Vytautas Žala ke vi čius,  re -
 žisierius statytojas – Algi mantas Pui  pa).

� Šv. Valentino, vasario 14 d., vakarą,
sužadėtiniai ir sutuoktiniai kvie čiami da -
lyvauti Palaimintojo J. Matulai čio misi -
jos šv. Mišiose ir apeigose, ku riose pa -
tvir tins savo vedybinę priesaiką, pasi da -
lins įspūdžiais ir pabendraus prie vaišių
stalo. Mišios prasideda 7 val. v. Ren gi -
niui vado vauja Tomas Mackevi čius.

� ,,Sietuvos” draugovės sueiga vyks va sa -
rio 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Pa sau lio
lietuvių centre, Lemont, IL.

� Vasario 17 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. JAV LB Lemont apylinkė kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių Fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pasisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
kon  sulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šinsime
sal  dumy nais, pa bendrausime. Kviečia -
me gausiai dalyvauti.

� JAV LB Cicero  apylinkės ir Cicero
miesto savivaldybės rūpesčiu  vasario
21 d., 11 val. r. Cicero miesto Rotušės
aikštėje bus iškelta Lietuvos trispalvė,
kuri ten plevėsuos visą savaitę. Cicero ir
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai da -
lyvauti vėliavos pakėlime ir kartu pa -
žymėti mūsų tautos Nepriklausomybės
šventę. Bus vaišės. 

� Prof. Tomo Remeikio 50-ties metų
mokslinės veiklos jubiliejinė šventė vyks
vasario 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC.
Pro fesoriaus darbus nušvies dr. Au gus -
tinas Idzelis, bus sukaktuvininko leidinių
paroda, nuotraukų montažas, pabendra-
vimas. Visus kviečia Vydūno fondas ir
ju biliato bičiuliai. 

� Penktadienį, kovo 1 d., 7 val. v. Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) ati-
daroma paroda ,,Stepono Dariaus ir Sta -
sio Girėno herojiškam transat lan tiniam
skrydžiui – 80 metų”. Įėjimas 10 dol.;
muziejaus nariams – 5 dol. Tel. pasitei-
rauti: 773-582-6500. 

� Kovo 17 d. Korp!Giedra ruošia po -
pietę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”, kuri
vyks Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre. Pradžia – 1 val. p. p. Da -
ly vauja Audrė Budrytė-Nakienė, Rita Ven c -
lovienė ir Vainis Aleksa. Bus vai šės. Visus
maloniai kviečiame.

� Kovo 24 d. po 10:30 val. r. šv. Mišių
Tėvų jėzuitų koplyčioje Jaunimo centro
Moterų klubo narės kviečia visus prieš ve -
lykinių pusryčių.

� Tradicinių tortų ir pyragų išpardavi-
mą Lietuvos Dukterų valdybos narės ruošia
Verbų sekmadienį, kovo 24 d., nuo 8 val.
r. iki 2 val. p. p. Kviečiame visus apsilan-
kyti. Tai puiki proga nusipirkti Šv. Velykų
stalui skanių tortų, pyragų, namų darbo
sūrių, margučių ir kitokių gardumynų. Savo
ap silankymu paremsite LDD veiklą. Atvy -
ku sieji galės pasivaišinti kava ir saldumy-
nais.

IŠ ARTI IR TOLI...
� Vasario 15 d. 11:30 val. r.  kvie čia -
me visus į Trispalvės pakėlimo iškilmes
prie Ocean County administracinio pa -
stato (101 Hooper Ave., Toms River, NJ
08524). Po vėliavos pakėlimo Ocean
County bibliotekos Mancini salėje bus
trumpa programa bei  lietuviškos vaišės.

� JAV LB Detroit apylinkė šeštadienį,
va sario 16 d., 7 val. v. Dievo Apvaizdos
pa rapijos svetainėje Vasario 16-osios
pro ga ruošia susitikimą su ,,Draugo” vyr.
redaktore dr. Dalia Cidzikaite. Ji kalbės
tema ,,Jei ne parapija ir ne Bend ruo me -
nė, tai kas?” Pokalbyje bus kalbama
apie  išeivijos jaunuomenę, tad ta pačia
pro  ga bus  pagerbti visi buvę  LB ,,Ži bu -
rio” lituanistinės mokyklos vedė jai. Po
prog ramos – linksmava karis. JAV LB
Det  roit apylinkės valdyba (pirm. Aleksas
Mitrius) ma loniai kviečia daly vauti. 

� Vasario 16 d., šeštadienį, 7 val. v.
Tautos fondas, JAV LB  New York apy -
garda, New York ALT’o sky rius, Lietuvos
Respublikos gene ra linis konsulatas New
York maloniai kviečia Jus dalyvauti Lie -
tuvos valstybės Atkūrimo dienos šven -
tėje, kuri vyks  Our Lady of Mt. Carmel
pa  rapijos viršutinėje salėje (275 N. 8th
St., Brooklyn, NY 11211). Sveikinimo
žodį tars LR generalinis konsulas New
York Valdemaras Sarapinas. Meninę
prog  ramą atliks tautinių šokių grupė
,,Vie su las” ir džiazo ansamblis ,,New
Stars”. 

� St. Petersburg lietuvių Pensininkų
klu bas praneša, kad vasario 22 d.,
penk   tadienį, 2 val. p. p. Lietuvių klube
šau kiamas visuotinis narių susirinkimas.
Po susirinkimo – vaišės.

� JAV LB East Chicago apylinkės, ALT’o
Lake apskrities skyriaus ir Lietuvos vyčių
kuopos # 82 valdybos ruošia Lietuvos
Ne priklausomybės minėjimą vasario 24
d. 1 val. p. p. American Legion Griffith
Post 66 (132 N. Wiggs Ave., Griffith,
IN). Meninę programą atliks Algimantas
ir Ligita Barniškiai. Vaišin simės lietu viš -
kais patiekalais. Apie dalyvavimą prašo -
ma pranešti Joanai tel. 219-884-22
arba Birutei tel. 219-322-4533.

� Kovo 1 d. 8 val. v. Lietuvių Fondas
kvie čia į susitikimą su Lietuvos ,,Coun -
try” muzikos žvaigžde Virgiu Stakėnu.
Kon certas vyks Maironio parke (52 S.
Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA
01545). Tel. pasiteirauti 508-320-
7164 arba tel. 508-799-5469.

� Kviečiame New York lietuvius da -
lyvauti bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”.
Ren kamės kovo 2 d., šeštadienį, 11 val.
Brooklyn, prie Coney Island karuselių.
Va žiuoti N,D,F,Q metro iki paskutinės
stotelės. Bėgsime (eisime) palei Atlanto
van denyną 3 km. Siūlome turėti lie -
tuviškus skiriamuosius ženklus, foto apa -
ratą. Rengėjai: Vilniaus Pilaitės svei -
kuolių klubas ,,Giližis”. Registruotis pas
Genovaitę Meškėlienę el. paštas: gene -
sartai@yahoo.com; tel. 917-399-1730.

� Moterų savaitgalis ,,Nurturing one
another through life stages” Neringos
sto vyk loje vyks balandžio 26–28 die -
nomis. Jį ves Kerry Secrest ir dr. Kristina
Mačiūnaitė. Daugiau informacijos ir re -
gis  tracijos formas surasite www. nerin -
ga.org

Dėmesio Čikagos Loyola University  
studentams bei kandidatams

Norėtume�priminti� dabartiniams�Čikagos� Loyola�University� studentams� ir� tiems,
kurie�ketina�į�jį�įstoti,�ir�lietuvių�bendruomenei,�kad�a.�a.�Antanas�ir�Maria�Rudžiai�2002
metais�šiame�universitete�įkūrė�studentams�dosnią�metinę�stipendiją.�Ji�susijusi�su�1529
m.��Lietuvos�Konstitucija�ir�kitomis�konstitucijomis�bendrai.

Prašymus�gali�pateikti�bet�kokios� specialybės� studentai,�nors� labiausiai�bus�krei-
piamas�dėmesys�į�studentus,�pasirinkusius�istorijos�ar�politinių�mokslų�studijas.�Šią�sti-
pendiją�jau�yra�gavę��31�studentas.

Antano�ir�Marios�Rudžių�rūpesčiu�2002�metais�išėjo�1529�m.�Lietuvos�Konstitucijos
leidinys�anglų,�lietuvių�ir�lotynų�kalbomis.�Abiems�mecena�tams�Loyola�University�sutei-
kė�garbės�daktaro�laipsnius.

Dėl�stipendijos�prašome�kreiptis�į�Loyola�University�prof.�Peter�Schraeder�el.�paštu:
pschrae@luc.edu,�arba�tel. 773-508-3047.

Ronald E. Walker ir Aldona Mogenytė Walker, Wilmette, IL

Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadienį, vasario 9 d., mokiniai šventė Užgavėnes. Ir
nors šiemet žiemos Čikagoje taip ir nebuvo, reikėjo kviesti pavasarį.  Tad ir susirinko
mokyklon persirengėliai, atvyko ir Kanapinis su Lašininiu, o kviesti pavasarį mokiniams
padėjo ir mokytojos (iš kairės): Onutė Cvilikienė, Vilma Begonienė, Laima Latu šins -
kienė, Rasa Stankevičienė ir Genė Razumienė. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

13-asis�metinis�
„Florida Lithuanian Open Golf

Tournament”

vyks�kovo�mėn.�7–11�d.�Visa� informacija
ir� registracijos� lapai� randami� interneto
svetainėje� adresu:� ltconsulflorida.� com.
Turnyro�pelnas�bus�skiriamas�organizaci-
jai�„Vaiko�vartai� į�mokslą”.�Kovo�9�d.,�6–9
val.�v.�Lietuvių�klubo�salėje�vyks�susipaži-
nimo�pokylis.�

Išsamesnę�turnyro�informaciją�rasite
internete� arba� paskambinę� į� konsulatą
tel. 727-895-4811. 

JAV LB Archyvų komitetas ieško savanorių,�kurie�galėtų�padėti�ruošiant�Lietuvos�vy�-
riausio� archyvaro� tarnybos� (LVAT)� ir� Pasaulio� Lie�tu�vių� Bendruomenės� projektą�„Klau�-
simynas”.�Projek�to�tikslas�yra�surašyti�visus�pasaulyje�esančius�lietuvių�archyvus�į�vieną
duomenų�bazę�–�Lietuvos�archyvų�EAIS�(Elektroninio�archyvo�informacinė�sistema).�Mū�-
sų�užduotis�yra�trumpai�aprašyti�visus�JAV�esančius�archyvus,�atsakant�į�10�klausimų�an�-
ketą. kreipkitės į JAV LB Archyvų komiteto pirmininkę Dalę Lukienę, 
(dalelukas@verizon.net; tel. 301-598-6657).

Kviečiame atvykti į Balzeko lietuvių kultūros muziejų kovo 16 d., šeštadienį, 10 val.  r.
Dailininkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkus padės sukurti meniškus margučius, kurie
papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana svečiams ir artimiesiems. 
Atsineškite dažytų, kietai virtų kiaušinių. Pamokos kaina – 15 dol.; muziejaus na riams
10 dol.; vaikams iki 12 metų – 5 dol. 
Į pamokos kainą įeina: skutinėjimo peiliukai ir instrukcijos, nemokamas muziejaus ir  
a. a. Ramutės Plioplytės unikalios margučių parodos lankymas. Bus vaišės.

Nuotraukoje: Margučiai iš muziejaus kolekcijos


