
Vilnius (BNS,
,,Draugo” info) – Š. m.
vasario 16 d. Lietuvos
Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė
Ordino ,,Už nuopelnus
Lietuvai” Riterio kry-
žiumi apdovanojo ver-
tėją Vijolę Eleną Ar -
bas, kuri 1991 m. sau-
sio-rugsėjo mėnesiais
aktyviai vertėjavo į
ang lų kalbą ir in for -
ma vo Lietuvos televizi-
jos Kauno skyriuje Va -
karų pasaulį apie įvy-
kius Lietuvoje. 

Vijolė, Edmundo
Ar bačiausko Arbo ir
rašytojos Alės Rūtos
duktė, į Lietuvą atvy-
ko tuoj po Nepri klau -
somybės paskelbimo
1990 m. rudenį, ir iki
šiol gyvena ir dirba
Lie  tuvoje. Vijolė akty-
viai dalyvavo Lietuvos
gyvenime nuo pat pir-
mųjų atvykimo dienų,
stovėjo prie Seimo rū -
mų sausio 13-tą, pavadavo Liuciją Baš -
kauskaitę, vertė žinias Kauno televizi-
joje, organizavo Vytauto Didžiojo uni-
versiteto studentų komandas iš versti
svarbiausias žinias radijui. 

Vijolė yra išvertusi daug moksli-
nių straipsnių, išvertė ar redagavo

apie 20 – daugiausia mokslinių – kny -
gų. Filmai su jos verstais subtitrais yra
laimėję ne vieną tarptautinį ap dova -
nojimą. Jos sūnus „Jonukas” Ki mo Ar -
bas taip pat daug metų dirbo Lie tuvoje.
Prieš 1990 m., V. Arbas buvo Los An ge -
les Šv. Kazimiero parapijos narė. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Vasario 19 d. energetikos
ministras Jaroslavas Neverovičius susitiko su bendrovės
„Chevron” atstovybės Lietuvoje vadovu Gilbert An -
kenbauer. G. Ankenbauer ministrui pristatė bendrovės
dar bo Lietuvoje planus ir patirtį vykdant skalūninių du -
jų paiešką. „Chevron” atstovas pabrėžė, kad vykdydama
energetinių išteklių žvalgybą Lietuvoje, bendrovė ypač

didelį dėmesį skirs darbų saugai, atsižvelgs į visus aplin-
kosauginius reikalavimus ir sieks kuo glaudesnio dialo-
go su visuomene. Energetikos ministras J. Neve rovičius
sa kė, jog ruošiantis pradėti žvalgybą ir ją vykdant, turi
būti vykdomas aktyvus dialogas su visuomene ir vietos
bendruomenėmis.  

Vilnius (BNS) – Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė vasario 19 d.
priėmė naujos JAV ambasadorės Deborah
Ann McCarthy skiriamuosius raštus. Pasak
D. Grybauskaitės, pastaraisiais metais abie-
jų šalių bendradarbiavimas itin sustiprėjo.
Lietuvos vadovė pabrėžė JAV indėlį sie-
kiant patvirtinti NATO gynybos planus
Baltijos šalims, vykdant tarptautines praty-
bas ir mokymus regione. Lietuva vertina
JAV paramą ir bendradarbiavimą energeti-
nio saugumo srityje. Vilniuje įsteigtas
Energetinio saugumo centras Lietuvoje
tapo akredituotu NATO kompetencijos
centru. JAV taip pat remia Lietuvos siekį,
kad kaimyninėse valstybėse statomos ar
planuojamos atominės jėgainės atitiktų
visus aukščiausius saugumo reikalavimus.
Tačiau D. Grybauskaitė sakė, kad ekonomi-
nis Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas
galėtų tapti aktyvesnis. 

JAV paskirta nauja 
LR garbės konsulė

Vilnius (BNS) – Lietuvos už -
sienio reikalų ministras Linas
Linkevičius Lietuvos garbės kon-
sule Alaska valstijoje paskyrė
Svają Vansauskas Worthington.
Lietuvos garbės konsulatas Alas -
ka taps pirmąja Lietuvos konsu-
line įstaiga šioje JAV Šiaurės
vakarų valstijoje. Jam vadovaus
ži noma Alaska akademikė, An -
cho rage miesto bendruomenės
narė S. Worthington. Ji gimė Lie -
tuvoje, tačiau Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje kartu su tėvais
pasitraukė į Vakarus. Alaska S.
Worthington gyvena nuo 1966 m.
JAV iš viso veikia 19 Lietuvos
gar bės konsulatų.

Naujas LR garbės konsulas
paskirtas ir Rio de Janeiro mies-
te. Luis Octavio De Souza Ban dei -
ra taps antruoju Lietuvos garbės
konsulu Brazilijoje. Kitas Lietu -
vos atstovas Francisco Ricardo
Blaževičius dirba Sao Paulo kon-
sulinėje apygardoje, pranešė Už -
sienio reikalų ministerija.

Garbės konsulai, remdamie-
si tarptautinėmis sutartimis, su -
sitarimais su buvimo valstybe ir
kitais toje valstybėje galiojan-
čiais teisės aktais, vykdo kon su i -
nes funkcijas, gina Lietuvos pi -
lie čių ir juridinių asmenų intere-
sus priimančiosios valstybės
kon  sulinėje apygardoje, priside-
da prie draugiškų dvišalių santy-
kių vystymo.
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Energetikos ministras susitiko su „Chevron” atstovu

V. Arbas apdovanota Riterio kryžiumi

Prezidentė priėmė naują JAV ambasadorę

LR prezidentė D. Grybauskaitė (d.) priėmė JAV ambasadorės skiriamuosius raš-
tus.                                                                                   Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

V. E. Arbas su prezidente D. Grybauskaite.  
Almanto Peldžiaus nuotr.



Užtemdyti Algirdo Butkevičiaus
ge rų įvertinimų ir apvytę so -
cialdemokratų šešėlyje, „dar -

biečiai” su „tvarkiečiais” ėmėsi vie-
šųjų ryšių: paskleidė žinią apie savo
jungimąsi. 

Rolandas Paksas kažkada sakė:
„Problema yra musyse.” Jei partija
,,Tvarka ir teisingumas” (TT) pri-
glaus juodosios buhalterijos bylos
kamuojamą Darbo partiją (DP) po sa -
vojo erelio sparnu, jie vėl bus teisūs
sakydami, kad problema yra juosyse.
Vis dėlto abiem partijoms susijungi-
mas veikiau naudingas nei nenaudin-
gas. „Darbiečiams” jis galbūt leistų
sumažinti partijos teisinio panaikini-
mo grėsmę, pridengtų R. Paksu Vik -
tor Uspaskich ir padidintų DP įtaką,
kas ypač svarbu kovojant su socialde-
mokratais. Savo ruožtu „tvarkie-
čiams” jungimasis, tikėtina, leistų
pra ilginti politinę gyvastį: juk šios
partijos saulė jau keletą metų leidžia-
si. Kovodami su DP dėl panašių pažiū-
rų rinkėjų, jie tą kovą akivaizdžiai
pra laimi, o jų vadovo populiarumas
jau senokai yra priblėsęs ir neprilygs-
ta net teisiamo V. Uspaskich spinde-
siui.

Net jei menamas jungimasis iš
tiesų neįvyktų, jau dabar apie jį pra-
kalbusios partijos pasiekė dviejų
reikšmingų tikslų. Pirma, pritraukė
žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį.
Kol paskelbs nesijungsią arba susi-
jungs, tol šis klausimas suksis tarp
po litinių aktualijų ir leis „darbie-

čiams” su „tvarkiečiais” mėgautis
nieko nekainuojančia reklama. An -
tra, dvi partijos viešai pranešė esan-
čios artimos bendražygės, kurios,
kaip vieninga jėga, būtų kai kuriais
atžvilgiais stipresnės už socialdemok-
ratus. Jei nesusijungę, tai bent jau po -
litiškai „susimetę” „tvarkiečiai” ir
„darbiečiai” Seime turėtų maždaug
tiek pat vietų, kiek ir LSDP. Per rinki-
mus gautų balsų skaičiumi DP+TT
soc demus gerokai lenkia. 

Žinoma, DP ir TT per Seimo rin-
kimus surinkti balsai nebūtinai virs-
tų bendra suma, šioms partijoms
susijungus. Tačiau, kaip Delfi.lt sakė
sociologas Vladas Gaidys, „darbie-
čių” ir „tvarkiečių” rinkėjai persi -
den gia, jie gerai vertina abi partijas.
Anot sociologo, „Darbo partijos elek-
toratas yra jaunesnis, bet kuo jos
panašios – jų rinkėjai gauna žemes-
nes pajamas nei kitų partijų, gyvena
daugiau rajonų centruose, kaime, yra
žemesnio išsilavinimo – tikrai daž-
niau be aukštojo išsilavinimo, paly-
ginti su kitomis partijomis.” Tai –
„an troji” Lietuva. Galima teigti, kad
apie ketinimus jungtis pranešusios
DP ir TT siunčia ženklą „antrajai”
Lie tuvai: „Mes būsime jūsų tikrai-
siais atstovais.”

Kol R. Paksas su V. Uspaskich
veikė atskirai, daugelio „antrosios”
Lietuvos rinkėjų žvilgsniai, simpati-
jos ir viltys krypo į stipriausiuosius –
rinkimų nugalėtojus: A. Butkevičių ir
jo partiją. Todėl, matyt, ir augo kaip

ant mielių premjero populiarumas.
Žinia apie DP ir TT jungimąsi šiuo at -
žvilgiu yra viešųjų ryšių atkirtis
socialdemokratams, skelbiantis, kad
vadinamojoje centro kairėje esama ir
galimai stipresnių už juos.

Tuo metu socialdemokratai, per
antrąjį rinkimų ratą ir per neliečia-
mybės atėmimo procedūras Seime
gerokai pastūmę į šoną savo didžiuo-
sius varžovus – V. Uspaskich partiją,
regis, užmigo ant laurų. Nors neturė-
tų būti jauku miegoti tarp kūjo ir
priekalo. Juk didžiuosiuose miestuo-
se juos sutriuškino liberalai ir kon-
servatoriai, o iš „antrosios” Lietuvos
juos grasina bendromis jėgomis
stumti V. Uspaskich su R. Paksu.

(...)
Tuo metu susivienijusios ar bent

susitarusios DP ir TT gali sugalvoti
ką nors netikėta – pasiūlyti ar parem-
ti ryškią alternatyvą dabartinei Dau -
kanto aikštės politikai. Ir nereiktų
iškart pašaipiai galvoti apie „runke-
lį”. Nepamirškime, kad 2004-aisiais V.
Uspaskich rėmė Petrą Auštrevičių.
Ko gero, prieš D. Grybauskaitę DP ir
TT atstovas, net ir stiprus, beveik
neturėtų jokių galimybių laimėti; bet
jos socialdemokratinį pritarėją jis
greičiausiai įveiktų ir galbūt patektų
į antrą ratą. Tai susilpnintų LSDP
tolesnėje kovoje su DP ir TT sąjunga.

(...)
Sutrumpinta

Delfi.lt

Po naujausios ži nios
apie galimą Darbo
partijos (DP) jungi-

mąsi su „Tvar ka ir tei-
singumu” (TT) politolo-
gų aiškinimai ir komentarai pasižy-
mėjo ypatingu seklumu, trumparegiš-
kumu ir poteksčių nematymu.
Pagrindinė mintis, kurią vienu balsu
kartoja dauguma politologų ir politi-
kos apžvalgininkų yra tokia, kad
katastrofiškai artėja valanda x, kai
DP bus paskelbtas teismo nuospren-
dis ir jos gali nebelikti mūsų politi-
niame peizaže. Argumentas tarytum
visai teisingas, visi tą mato, tačiau tik
iš pirmo žvilgsnio, nes visiškai nemė-
ginama aiškintis, kokie motyvai ska-
tina TT pulti į glėbį partijai, turinčiai
kriminalinio kvapelio. 

Bendrajame būsimame darinyje
susijungimo atveju „Tvarkos” žodį
bendrame partijos pavadinime gal ir
būtų galima palikti, bet „Teisin gu -
mas” skamba gana groteskiškai. Na i -
vieji TT rinkėjai (nežinau, ar tokių
Lietuvoje yra likę) be jokios abejonės
gali nusivilti savo įtikėjimu, kad Ro -
landas buvo „išmestas iš barščių”
vien todėl, kad buvo atėjęs kapoti ma -
fijos hidrai galvas.

Sociologas Vladas Gaidys, kalbė-
damas apie dviejų parlamentinių par-
tijų junglumą, teigia, kad abi jos turi
apytikriai tą patį rinkėją, gyvenantį
labiau rajonuose nei miestuose ir
turintį ne per aukščiausią intelekto
koeficientą. Klausimas naujosios Lie -
tuvos istorikams, iš kur ir kaip po
Nepriklausomybės atkūrimo atsirado
tokios didelės grupės organizuotų
piliečių, kuriems nerūpi partijų ideo-
logijos ir programos, o yra tik siaura-

žiūriškas, beatodairiškas prisiriši-
mas prie ekscentriškų asmenybių.
Gal čia kalta politinės kultūros stoka
ar šiaip „bendražmogiškas lietuviš-
kas” vištakumas? Sociologas šio klau-
simo nepaaiškina.

(...)
Tarkime, partijoms susijungti

pavyktų. Tada naujasis politinis dari-
nys Seime turėtų patį stipriausią
kortų derinį rankoje, nes socdemai
prarastų gausiausios frakcijos privi-
legijas. Kažin, ar premjeras Algirdas
Butkevičius tiki savo žodžiais, ku -
riuos viešumoje išsako, kad: „Partijų
susijungimas poveikio Vyriausybės
darbui neturės.” Seime dar ir kaip
turės, ir štai dėl kokių priežasčių. Pir -
ma, darbiečiai tikrai pasinaudos pro -
ga „elegantiškai” atsiskaityti su soc-
demais už išdavystę, balsuojant dėl
par tijos vadovų teisinio imuniteto
panaikinimo ir vingių, sudarant Vy -
riausybę.

Labai tikėtinas dalykas, kad ši
didžioji „Darbo ir tvarkos” frakcija
turi ir kitą gana gudrų planą – atgai-
vinti Rolandą Paksą būsimiems prezi-
dento rinkimams. Ranka ranką plau-
na – tokia gali būti to jungimosi
paslėpta mintis. Socdemai, likę val-
dančios daugumos mažuma ir norė-
dami išsaugoti Vyriausybę, praktiš-
kai neturės kitos išeities ir bus pri-
versti suteikti R. Paksui indulgenciją
ir teisę grįžti į Daukanto rūmus. Net
jei reikėtų sutelkti balsų daugumą

Konstitucijai pakeisti,
ne atrodo, kad tai būtų ne -
įveikiama kliūtis, bet gal
neprireiktų ir to, nes yra
ES pasisa kymas dėl ne -

proporcingos R. Pakso nuobaudos.
Žvilgterėkime ir į kitą šios istori-

jos pusę. Prezidentės galimybės lai-
mėti rinkimus antrai kadencijai, taip
klostantis įvykiams, kelia rimtų abe-
jonių. Už jos nugaros yra tik iliuzija,
kad ją rinkimuose parems TS-LKD
partija ir beveidė, autoriteto bei raiš-
kos neturinti pilkų išsigandusių pata-
rėjų brigada. Viešųjų ryšių ir raiškos
požiūriu R. Paksas su Viktor Us -
paskich yra tiesiog virtuozai prieš
prezidentūros liaudies teatro mėgėjus
ir marionetes. Tiesa, TS-LKD rajo -
nuo se turi gana stiprius partijos sky-
rius, tačiau kyla rimtas klausimas, ką
pasirinks konservatorių rinkėjas –
nuskriaustą „Apskritojo stalo riterį”
Rolandą, ar tą, kuri partinėje mokyk-
loje su kvislingais kariavo „mažuo-
sius karus”. Ką rinksis tremtiniai ir
politiniai kaliniai?..

Socdemai per šiuos prezidento
rinkimus greičiausiai bus „ne prie
ko”, nes neturi charizmatiško vadovo,
o ir už pusantrų metų per rinkimus
greičiausiai bus tik „Dviračio šou”
veikėjais. Tad, akyliau įsižiūrėjus,
kir ba mintis, ar šį sekmadienį abiejų
partijų Tarybose nebus pradėtas ties-
ti raudonas kilimėlis R. Pakso sugrį-
žimui, kurį jam buvo išpranašavusi
visažinė burtininkė Lena Lolišvili?
Pagyvensim – pamatysim. 

Sutrumpinta

Alfa.lt

Šiais�metais� JAV� lietuvius�pasveiki-
no� ne� tik� šalies� valstybės� sekretorius
John� Kerry.� Lietuva� dėmesio� sulaukė� ir
populiariame� JAV� animaciniame� seriale
,,The�Simpsons”.�Vasario�17�d.�parodyta-
me�filme�viena�iš�veikėjų�Marge�su�duk-
romis� apsilanko� Sprigfield,� IL� Lietuvių
centre,� lėlių� spektaklyje,� kuriame� pasa-
kojama�apie�Mstislavo�iš�Kijevo�žudynes
1132�m.�Filme,�garsėjančiame�humoru�ir
parodija,� juoko� strėlės�paleidžiamos� ir� į
lietuvių� pusę.� Štai� šalia� Lietuvių� centro
stovintis�užrašas,�kviečiantis� į� ,,Pupppitt
Show”� (žemiau� užrašyta:� ,,Maybe� that’s
how�we�spell� it,�you�don’t�know”),� tarsi
pašiepia�lietuvių�imigrantų�anglų�kalbos
žinias.� O� karys� su� Jogailaičių� dvigubu
kryžiumi� ant� skydo�netaisyklinga� anglų
kalba� pagrasina:� ,,Niekas� neišeina,� kol
visos� lėlės� negyvos.”� Nors� lietuviška
gaida� filme� trunka� vos� 23� sekundes,
žinia�apie�tai�aplėkė�bene�visus�interne-
tu�besinaudojančius�Amerikos�lietuvius.
Dauguma� jų� įsitikinę,� jog� taip� garsieji
,,Simpsonai”�pagerbė�Lietuvos�valstybės
atkūrimo�dieną.

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metų $210.00 

• 3 mėn. $110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIk ŠEŠTADIEnIO LAIDA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD) 

metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00

Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

2 2013�VASARIO�21,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS
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Drauge prieš socialdemokratus
VLADIMIRAS LAUČIUS

Raudonas kilimėlis R. Paksui
LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS



Kai 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinės or ga -
nizacijos „al-Qae da” nariai įvykdė ne -
tikėtą išpuolį, pareikala vu sį kelių tūks-

tančių amerikiečių gy vybių, tuometinis JAV
prezidentas Geor ge W. Bush įnirtingai ra gino
Kon gresą tuojau priimti taip vadina mą įstaty-
mą „USA Patriot Act”, kurį Bush pasiskubino
pasirašyti jau kitą mėnesį. Naujas įstatymas
labai su var  žė įprastas amerikiečių teises, įvai -
rioms teisingumo įstaigoms leisdamas įvairiais bū -
dais rinkti informaciją apie galimą te roristų veik-
lą, daug laisviau interpretuojant, kas pa gal JAV
Kons tituciją yra leistina ir kas ne.

Nors tada Barack Obama buvo tik Illinois vals-
tijos senatorius ir dar neturėjo pakankamo politi-
nio svorio paveikti visuomenės nuomonę viena ar
kita kryptimi, jis nesivaržė tą prez. Bush įstatymą
kriti kuoti. Tapęs prezidentu ir pats susi dūręs su ne -
nykstančia terorizmo problema, jis 2011 m. gegužės
26 d. pa sirašė to įstatymo trijų svarbių nuos  tatų
pratęsimą net ketveriems me tams. Tarp jų buvo ne -
legalus telefo ninių pokalbių pasiklausymas, vers lo
dokumentų neliečiamumo panaiki ni mas ir teroris-
tine veikla įta riamų asmenų, nors ir nepri klausan -
čių žinomoms teroristinėms gru pėms, sekimas.

Bush laikais bepiločių lėktuvų technologija
dar nebuvo pakankamai išvystyta ir todėl beveik
ne buvo naudojama. Todėl Bush administracija pa -
 sikliovė sugautų „al-Qaeda” agentų tardymu, pa -
naudojant įvairias kan  ki nimo priemones, prievar-
tą ir gra si nimus jų šeimoms, o užsienyje – ir vyk -
dytus teroristų sunaikinimus.

Prez. Obama perėmus vadovauti karui prieš te -
roristus, pradėti naudoti bepiločiai lėktuvai, iš pra -
džių tai nuo visuomenės slepiant, o vė  liau – ir pasi-
giriant tokio žingsnio sėkme. Apklausos rodė, kad
net 83 proc. amerikiečių tokiai bepiločių lėk  tuvų
ak cijai pritarė. Bet kai buvo sužinota, kad 2011 m.
rugsėjį 30 d. Jemene besislapstantis, bepiločio lėk-
tuvo nukautas teroristas Anwar al-Awlaki buvo
JAV pilietis, tik 65 proc. pasisakė palaikantys tokį
kovos prieš te rorizmą būdą. Skaičiuojama, kad iki
šiol tokiam kare bepiločiais lėktuvais Pa kis tane,
Jemene ir Somalijoje buvo nukauta apie 3,000 žmo-
nių, tarp jų – ir trys JAV piliečiai. Iš jų tik Awlaki
buvo nukautas pagal CIA pla ną, kiti du žuvo per

apsirikimą.
Diskusijos, ar Amerika gali pasi glemžti teisę

žudyti žmones be įprasto teismo, kad ir įtariamus
terorizmu, o ypač JAV piliečius, įsisiūbavo po to,
kai prez. Obama pasiūlė Kon gresui patvirtinti
John Brennan kandidatūrą vadovauti CIA. Iki šiol
Bren   nan buvo tik vyriausias prez. Obama patarė-
jas kovoje prieš teroriz mą. Klausinėjamas Kon gre -
so saugumo ir žvalgybos komitetų narių, Bren nan
at sisakė paaiškinti, kaip bus sprendžiama, jog
numatytas nu kauti asmuo yra pakankamai pa vo -
jingas Amerikos saugumui, kad užtai turėtų sumo-
kėti savo gyvybe.

Įtakingi senatoriai ir atstovai yra susirūpinę,
kad jie negauna informacijos iš prez. Obama ir
Teisingumo departamentui atstovaujančios nuo -
mo nės dėl kriterijų, ar JAV kariuo me  nės ir CIA
vykdoma kova prieš te rorizmą naudojant bepilo-
čius lėktuvus nepažeidžia JAV Konstitucijos. Tuo
tarpu vyriausias JAV prokuroras Eric Holder jau
yra pareiškęs sa vo nuomonę šiuo klausimu, kad
taip vykdomas ka ras Konstitucijos nepažeidžia.
Oba  ma spaudos atstovas Jay Carney taip pat įsak-
miai pareiškė, jog „tokie ant puoliai prieš JAV pi -
liečius yra tei sėti, etiški, protingi ir būtini”. Bet ko -
 mentatorius Clarence Page, beveik visuomet pasi-
sakantis už prez. Obama, pasisakė nesuprantąs,
kaip Obama, dvylika metų buvęs University of  Chi   -
cago Law School konstitucinės tei  sės profesoriumi,
gali sutikti su tokiu Hol  der teiginiu.

Daug eilinių amerikiečių ir Kon greso narių
sunkiai susigyvena su min   timi, kad yra žudomi
civiliai žmo  nės pagal kažkokius slaptus nuo status,
kurie iki šiol buvo dangstomi įprastu pasiaiškini-
mu – „classified”, paprastai sakant, jog tai – ,,ne ta -
vo rei kalas”. Pagaliau vasario 6 d. kalboje prez.
Obama sutiko atidengti tas nuostatas ir leisti su

jais susipažinti ir Atstovų rūmų žvalgybos
komitetų nariams. Posėdis buvo triukšmingas,
dažnai pertraukiamas protestuotojų, kaltinan-
čių Bren  nan net karo nusi kal timais.

Teisinė padėtis kiek paaiškėjo, kai Tei sin -
gumo departamentas žinia sklaidai leido „iš -
vogti” („leaked”) memorandumą, kuriame yra
pa reikš    ta nuomonė, jog „įtraukti į už muštinų
asmenų sąrašą bet kokį žmogų, kuris JAV kelia

neišvengiamą („imminent”) grėsmę, yra tei sėtas
valstybės savisaugos aktas”. Memorandume pri-
durta, kad tokį są rašą turi patvirtinti atsakingi
aukš   čiausio rango valdininkai, pirmiau įrodžius,
kad „nuteistojo” neįma noma suimti gyvo. Senato
žvalgybos komiteto pir mi ninkė, senatorė Dianne
Feinstein (D, CA) iš principo su tuo sutinka, bet su
są lyga, kad būtų sudarytas specialus Už sienio žval-
gybos priežiūros teismas. Bet toks intarpas gali
visuomet nei giamai paveikti bet kokio bepiločio
lėktuvo puolimui būtiną netikėtumą.

Prasidėsiantys Kongreso narių debatai prie
vieningos nuomonės tik rai neprives. Juk ir
Aukščiausiasis JAV Teismas (AT) vis dar negali
galu tinai apsispręsti, ar mirties bausmė yra lei-
džiama JAV Konstitucijos, ar ne. Kai 1966 m.
Richard Specht te ro rizavo, išprievartavo ir nužudė
aštuonias gailestingųjų seselių mokyklos studen-
tes ir buvo nuteistas mirties bausme, AT paskelbė
mirties bausmę kaip prieštaraujančią Kons ti -
tucijai. Specht mirė kalėjime 1991 m. savo mir timi.
Bet kai 1995 m. Timothy McVeigh susprogdino vie -
ną valdišką pastatą, kuriame žuvo 168 visai ne kal ti
žmonės, mirties bausmė jam bu vo įvykdyta, nors ir
tik po šešerių ilgų metų.

Daug kas primena, kad kai kriti nė padėtis rei-
kalauja skubaus spren dimo, yra tik vienas vyriau-
sias va das, o ne visi 535 Kongreso nariai. Taip pasi-
elgė prez. Harry S. Truman, 1945 m. virš Hirošima
miesto leidęs numesti atominę bombą ir 1950 m.
įsakęs JAV kariuomenės vadams pri sidėti prie už -
pultos Pietų Korėjos gy nybos, nelaukdamas, ką nu -
tars Kon gresas. Norėtųsi manyti, kad prez. Obama
bus toks pats ryžtingas. Deja, prisimenant kaip jis,
kritikuodamas Bush, sakydavo „reikia mo kėti
pasi rinkti tarp Amerikos saugumo ir jos idealų”, jo
ryžtingumu galima suabe joti.

Neprisimenu Vyriausybės, kuri būtų
tiek pasimetusi ir neryžtinga, tiek blaš-
kytųsi kiek dabartinė. Bet ši Vy -

riausybė vieną dalyką daro gerai, ir tas daly-
kas yra tikrai svarbus. Ji gerokai padidino ma -
 žiausią mėnesinį atlyginimą (MMA) nuo 850
iki 1,000 litų, tuo išreikšdama norą pagerinti
ma žiausiai uždirbančiųjų padėtį, užtikrinti,
kad jie galėtų pragyventi iš savo algos. Tai yra
savaime suprantamas reiškinys Va ka rų Euro -
po je, bet Lietuvoje, kur yra įsitvirtinęs negai-
lestingesnis kapitalizmo variantas negu JAV, tokia
mintis kai kuriems yra beveik erezija.

Premjeras Algirdas Butkevičius neabejoja, kad
koalicija padarė teisingą sprendimą. Vasario pra -
džioje jis pažymėjo, kad „100 proc. reikėjo kelti, nes
mes norime tam tikrą grupę žmonių išvaduoti iš
vergovės. Jeigu mes norime suteikti žmonėms viltį,
kad čia Lietuvoje galima dirbti ir galima gauti orų
atlyginimą”. Praeitą savaitę jis pabrėžė, kad „Lie -
tuvoje sudaryti galimybę rasti darbą ir gau ti orų,
už pašalpas didesnį atlyginimą” yra vienas iš svar-
biausių Vyriausybės siekių.

MMA reikia didinti. Lietuvoje ji buvo viena iš
žemiausių visoje Europos Sąjungoje. „Eurostato”
duo menimis, 2012 m. viduryje tik Rumunijoje ir
Bul garijoje MMA buvo mažesnis ne tik vietos
valiutą iškeitus į eurus, bet ir pagal perkamąją
galią. Pats mažiausiais MMA yra 148 eurai (524
litai) Bulgarijoje, pats didžiausias yra 1,801 euras
(6,381 litas) Liuksemburge. Pagal perkamąją galią
mažiausias atlyginimas Liuksemburge yra penkis
kartus didesnis negu Bulgarijoje.

Ne tik MMA, bet ir baziniai atlyginimai, taigi
atlyginimai be priedų, premijų ir komisinių Lie tu -
vo je yra mažesni negu Estijoje ir Latvijoje, nors dėl
didesnių mokesčių latviai gauna mažiausiai „į ran-
kas”. Reikia dar priminti, kad Lietuvoje santykinis
ir absoliutus skurdas yra beveik aukščiausias
Europoje, ir kad vaikai, net didesnis jų pro cen tas,
gy vena santykiniame skurde. Šitoks abejingumas
savo piliečių likimui nepuošia jokios valstybės.

Vos pradėta kalbėti apie MMA didinimą, pasi-

pylė įprasta kritika, aiškinimai, kad dėl algos padi-
dinimo bankrutuos smulkūs verslininkai, padidės
infliacija bei nedarbas. Esą dirbtinai padidinus
dar bo jėgos kainą, sumažės paklausa jai, darbo ne -
teks kaip tik tie žmonės, kuriems stengiamasi padė-
ti, būtent nekvalifikuoti darbininkai. Dar nuo gąs -
taujama, kad kiti darbininkai ir tarnautojai reika-
laus, kad jo darbo užmokesčiai būtų didinami pro-
porcingai su MMA. Patenkinus jų norus, smuktų
Lie tuvos konkurencingumas, o kaip tik eks portai
leido Lietuvai įveikti pasaulio ūkio krizės pasek-
mes.

Ne tik Lietuvoje priešinamasi MMA didinimui.
Nepaprastai daug kritikos sulaukė JAV prezidento
Obama pasiūlymas, išreikštas praeitą savaitę per
metinį pranešimą Kongresui, padidinti MMA nuo
7,25 iki 9 dol. per valandą. Respublikonų partijos
atstovai ir daugelis verslininkų pasmerkė pre -
ziden to pasiūlymą, aiškindami, kad plano įgyven-
dinimas kenktų verslui ir kad labiausiai nu ken tėtų
paprasti darbininkai, netekdami savo darbo vietų.

Prieš 20–30 metų ekonomistų dauguma manė,
kad MMA didinimas labiau kenkia, negu padeda
paprastiems darbuotojams. Bet pernai lapkričio
mėnesį savaitraštis „Economist” paskelbė straips-
nį, kuriame aptariami naujausi tyrimai dėl MMA
didinimo poveikio. Jie rodo, kad atitinkamomis ap -
linkybėmis MMA didinimas gali turėti teigiamą
poveikį. Nepasitvirtino spėjimai, kad padidės ne -
darbas. Be to, MMA augimas ne tik padidino že -
miausią, 5 proc. darbuotojų, atlyginimą, bet, at rodo,
šiek tiek pakėlė ir daugiau uždirbančiųjų pa ja mas,
tokiu būdu sumažino darbo užmokesčio nelygybę.

MMA didinimo poveikį lemia įvairūs veiks-
niai, pvz., kiek atlyginimai didinami, kaip
greitai tai daroma, koks MMA dydis, palygi-
nyi su vidutiniu atlyginimu, ir t. t. Kiek vienu
atveju nebesilaikoma dogmos, jog MMA didi-
nimas yra ne išvengiamai kenksmingas.

Nors Vyriausybės nutarimas didinti
MMA sulaukė nemažai įprastos kritikos, ne -
buvo tos isterinės reakcijos, kurias sukelia
kalbos įvesti progresinius pajamų mokesčius.
Gal dėlto, kad MMA tiesiog neliečia vadina-

mojo elito kišenės, bet gal ir dėl to, kad auga visuo-
meninė sąžinė, jautrumas kitų likimui. Pasak
Gitano Nausėdos, MMA didinimas iki 1,000 litų
neturėtų sudrebinti šalies ekonomikos pamatų,
gali net pa dėti ištraukti iš „šešėlio” dalį dabar voke-
liuose mo kamų atlyginimų. Ekonomistas Nerijus
Mačiulis irgi nemano, kad Vyriausybės žingsnis
turės didelių neigiamų pasekmių. Veikiau tai gali
būti pas kata įmonėms padidinti našumą, juolab
kad per pastaruosius ketverius metus realus darbo
užmokestis nedidėjo.

MMA didinimas yra tik pirmasis žingsnis, sie-
kiant pagerinti mažiau uždirbančiųjų padėtį. Yra
ir kitų siūlymų, antai padidinti neapmokestinamą
pajamų dalį. Tokios priemonės yra būtinos, bet rei-
kia atsargiai apskaičiuoti galimas pasekmes ir
numatyti naujų įplaukų į biudžetą šaltinius.

Yra žingsnių, kurių galima tučtuojau imtis.
Šiomis dienomis pranešta, kad „Lietuvos geležin-
kelių” generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos ir
kitų vadovų algos pernai gerokai padidėjo, iš dalies
dėl to, kad pastovioji jų mėnesinės algos da lis ap -
skaičiuojama MMA dydžio koeficientais. Šitokia
algų apskaičiavimo tvarka, kuri galioja ne tik „Lie -
tuvos geležinkeliuose”, turėtų būti tučtuojau panai-
kinta. MMA didinimo tikslas – gerinti ma žiausiai
uždirbančiųjų algas – yra iškreipiamas, kai iš jo
labiausiai pasipelno įmonių vadovai. Ši ydinga
tvarka yra nustatyta Vyriausybės nutari mu, tokiu
nutarimu reikėtų ją panaikinti kitame Vyriausybės
posėdyje, jei teisiškai tai įmanoma.

Alfa.lt
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Kitokios užgavėnės
MEČYS ŠILKAITIS

Kiekvienas renginys, surengtas pir mą kartą,
laikomas paprastu rengi niu, bet jei jis
pakartojamas ir kitais metais, tai jau sako-

ma, kad tai – tra dicinis renginys. Kartojant  jis jau
tam pa senu tradiciniu renginiu, o vė liau – senovi-
niu ir t. t. Daug metų St. Petersburg Lietuvių klu-
bas puoselėjo tradicinį vakarą, vadinamą ,,Užga vė -
nių baliumi” ar paprasčiausiai – ,,Bly nų baliumi”.
Tai buvo nuostabiau sias pavasario renginys, ruoš-
tas ,,Audros” šokėjų. Išradinga ir gabi ,,Audros”
vieneto vadovė Dalia Ado maitienė, suplanuodavo
visą vakarą. Ji pati,  su vyro pagalba, papuošdavo
sa lę ir salės sce ną. Ji taip pat sugalvodavo trumpą,
bet įdomią programėlę, kasmet vis kitokią. O tra-
dicija buvo paprasta. Dalyviai atvykdavo pasi -
puošę, dauguma su savo gamybos ar pirktomis
kaukėmis. Susi bū rimas prasidėdavo su vakariene,
po progra mėlės ir kaukių parado vyko šokiai gro-
jant puikiam ,,Ka thy” orkestrui. Tokiame vakare
dalyvaudavo gausybė čia atostogaujančių svečių iš
šiaurinių valstijų ir Kanados. Kartais vykdavo
savotiškos varžytuvės tarp vietinių ir atostogau-
jančiųjų. Vie nais me tais čikagiečiai net priprašė
menininkus paruošti jiems marškinėlius, skirtus
būtent šiam  ren giniui, kad aiškiai išsiskirtų iš
visų kitų dalyvių. Ta proga pačiam renginiui buvo
duotas tarptautinis atspalvis, jį pavadinant ,,Mar -
di Gras.” 

Bet, kaip ir viskas, taip ir ši tradicija turėjo
baigtis. Vadovai Adomaičiai iš vyko gyventi į Ca li -
for nia, keli ,,Aud ros” šokėjai iškeliavo į dausas, su -
ma žėjo svečių, išblėso ir noras ką nors or ga ni -
zuoti, taip tradicija ir nutrūko.  Vienais ir kitais
metais buvo bandoma  renginį prikelti, bet – nesėk-
mingai.

Persikelkime į šiuos metus. Daug kartų esame
girdėję, kad apylinkėje turime nemažai naujų
imigrantų, turime jų suburtą ,,Bangą”, lituanis ti -
nę mokyklėlę  ,,Saulutė”,  puikiai reiš kiasi  moder-
nių ir pramoginių  šo kių grupė ,,Ritmas”, bet kul-
tūrinės veiklos stinga. Tačiau tokia prielaida gali
būti  netiksli ir apgaulinga. Štai porą savaičių
prieš Užgavėnes pra dėjo sklisti gandai, kad kažkas
daroma, planuojama ir ruošiama. Per me tinį klubo
susirinkimą buvo daugiau paaiškinta ir patvirtin-
ta, kad ,,Už gavėnių balius” tikrai bus, ir ren ginys
įvyks tuojau po pietų sekmadie  nį, dvi dienas prieš
tikrąsias Už gavėnes. Va dinasi, tradicija atgimsta
su naujomis jėgomis. 

Ir Užgavėnių nuostabioji popietė įvy ko. Tokio
renginio klubas dar nebuvo matęs. Tai buvo tikras
senovinis Už gavėnių renginys, su Kanapiniu, La -
šininiu, raganėlėmis ir velniais. Su žaidimais ir
išdaigomis, ir kaukių pa radu. Trūko tik vieno –
Morės deginimo, nes klubo viduje neleidžiama su -
kurti laužo. Tikrai tai buvo puikus, visus stebinęs
ir džiuginęs renginys. Tradicija  atsinaujina visa-
me savo pui kume.

Bet pradėkime nuo pradžios. Po Mišių visi rin-
komės į klubą  bend riems pietums. Stalai sustatyti
palei sieną, paliekant salės vidurį tuščią. Svečių –
pilna salė. Pietų patiekalai – kugelis, dešra, kopūs-
tai, blynų vyniotinis ir miltiniai blynai. Vaiši na -
mės. Po pietų, nurinkus indus, visi kviečiami su -
sėsti – prasideda programa. Durims prasivėrus, iš
mažosios salės išeina programos atlikėjai. Paradą
veda Kanapinis. Po jo eina kaukėti mokyklėlės vai-
kučiai (jie patys per dvi pamokas piešė savo kau-
kes). Pirmasis penkiametis žygiavimui davė taktą
mušdamas puodų dangčiais. Jie, žiūrovams plo-
jant, išvingiavo tarp visų stalų ir grįžę sustojo prie
scenos. Pranešėja Jovita Acutė trumpai papasako-
jo apie Užgavėnių šventės istoriją Lietuvoje. Sekė
,,Rit mo” šokėjų, pa sipuošusių raganai tėmis ir vel-
niukais, šokis  ,,lietuviš kas fokstrotas” (,,Šlepsiu-
kas”). Dalis šo kėjų pasikeitė kitam lėtesniam
šokiui ,,Pradės aušrelė aušti”. Tarp jų matėsi
buvusios ,,Audros” likę nariai. Jovita pranešė, kad
bus įvairūs žaidimai,  todėl reikalingi teisėjai at -
rinkti laimėtojus. Taip pat perspėjo visus saugoti
savo asmeninius daiktus, nes tokioje šventėje būna

daug ,,ilgapirščių”, kurie gali pasisavinti tai, kas
nesaugoma. Į teisėjų grupę buvo pakviesti: Šilkai-
tis, Budinin kas, Karnienė ir Meiluvienė. 

Prasidėjo pirmas žaidimas: svorio kilnojimas.
Jovita kreipėsi į susirin kusius, ieškodama savano-
rių. Jei kas netyčia pačiupinėdavo kaklaraištį, (t. y.
pakėlė ranką), tas tuoj buvo pripa žintas savanoriu.
Pirmieji ,,savanoriai” buvo Gintaras Karosas ir
Juo zas Gečas. Jie buvo iškviesti į salės vi durį,
prieš juos padėti du maišeliai su smėliu. Jų darbas
buvo pakelti mai šelį nuo grindų, imituoti metimą
per petį ir vėl padėti ant grindų. Kas atliks daugiau
metimų, tas bus laimėtojas. Pradžioje buvo duota
minutė, vė liau pratęsta iki trijų minučių. Žiūrovai
plojimais palaikė varžovus. Teisėjai nutarė, kad
abu varžovai buvo lygiai pajėgūs – 37 kartus persi-
metė maišelį per petį. 

Antra užduotis – perpjauti medžio šaką.
Rungėsi Viktoras Baranauskas ir kanauninkas
Bernardas Talaišis. Kanauninkas pasirinko sta-
liaus pjūk lą, o Viktoras – medžio kirtėjo pjūk lą su
lanku. Buvo siūlomas ir elektrinis pjūklas, bet be
laido. Ka nauninkas laimėjo aiškia laiko persvara.

Sekė ,,Ritmo” raganaičių pasirodymas – jų
svajingas šokis susilaukė daug katučių.  Vėl vyko
žaidimai. Sa vanorės Stefa Prialgauskienė ir Irena
Adickienė rungėsi blynų valgyme. Kiekviena gavo
po tris blynelius ir abi, žiūrovams pritariant, sten-
gėsi kuo greičiau kramtyti ir ryti. Stefai laimėti
padėjo draugai, atnešę bu teliuką vandens, ir drau-
gas, nuo baro pasiūlęs stiklelį konjako. Pa sku tinė
rungtis buvo bulvių skutimas, kur Rūta Ban -
dziukienė rungėsi su Dana Švediene. Su skutikliu
reikėjo švariai nuskusti po dvi dideles bulves. At -
rodo, daugiau patirties turėjo Rūta, nes ji laimėjo
gana lengvai. Pasku tinis pasirodymas – Kanapinio
ir Lašininio mūšis guminėmis lazdo mis. Visam
jaunučių kolektyvui pa dedant, laimėjo Kanapinis,
paguldęs Lašininį ant grindų.

Vadovė Jovita pranešė, kad sugauti keletas
,,ilgapirščių”, atimti dingę daiktai ir kiekvienas,

kuris atsi šauks, turės savo daiktus
išpirkti, atlikdamas ko kį nors uždavinį.
Pir mas daiktas buvo akiniai. Paaiškėjo,
kad akiniai priklauso Vidai Mei -
luvienei, ji juos paliko nesaugomus ant
stalo, eidama teisėjauti. Ji turėjo padai-
nuoti, ką ir atliko padedant visiems tei-
sėjams. Kitas daiktas bu vo raktai nuo
,,Jaguar”. Ilgai ieškotas savininkas. Pa -
ga liau jis buvo rastas dar besėdintis
bare, kur ir prarado raktus. Jam buvo
do vanota. Trečias daiktas buvo moteriš-
ka rankinė, priklausiusi jaunai moteriai
Sonatai Labanauskienei iš Sarasota. Ji
sutiko pašokti, atsirado net trys ,,Rit -
mo” šokėjai sutikę jai padėti tai padary-
ti. Artėjant prie pabaigos,  ,,Ritmas” at -
liko greitą polkutę, o po to vyko ilgėliau
užtrukęs kaukių paradas. Teisėjai atrin-
ko tris suaugusiųjų ir tris jau nučių kau-
kes. Visi laimėtojai ir atli kėjai buvo ap -

dovanoti riestainių virtinėmis ir saldainių maiše-
liais.  Ne li ko nė vieno be dovanos.

Nuoširdi padėka tenka visiems programos
atlikėjams, o ypatingai – pagrindiniams organiza-
toriams: Jo vitai Acutei, Rimai Kilbauskienei ir
Rasai Kay, be kurių sumanumo, iš tvermės ir susi-
klausymo šis renginys nebūtų įvykęs. Negalima
užmiršti ir Aurelijaus Kilbausko, kuris, pritarda -
mas rengėjoms, atliko daug fizinių jėgų reikalau-
jančių darbų. Nemažai idėjų kilo iš prisiminimų
gyvenant Lietuvoje. Taip pat patarimų gauta iš
draugų ir pažįstamų, dar gyvenančių tėvynėje.
Sveikintini ir ,,Saulutės” mokinukai, kurie, pieš-
dami kaukes, išgyveno pasiruošimo įtampą, o
programos metu – pasirodymo jaudulį ir užtar-
nautą džiaugsmą.

Programos atlikėjai. Agnės Zabukaitės nuotr.

Raganaitė – klubo pirmininkė Vida Meiluvienė, saugoma pragaro
sargo Andriaus Radvilos.                                  Irenos Adickienės nuotr.

Kaukių paradas.  Agnės Zabukaitės nuotr.
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Los�Angeles,�CA

95-asis Lietuvos gimtadienis ČLM

Užgavėnės atšvęstos!

KARILĖ VAITKUTĖ

Šiemet Vasario 16-oji – šeštadie ni nių mokyklų
mokiniams ir mokytojams neeilinė. Ir ne tik
todėl, kad Lie tuva ir viso pasaulio lietuviai

šven čia 95-ąjį Lietuvos gimtadienį, o tai jau labai
rimtas ir apvalus skai čius, bet ir todėl, kad data
,,išpuolė” kaip tik šeštadienį. Taigi šeštadieni nės
mokyklos švenčia Vasario 16-ąją būtent 16 dieną, o
ne 15, 14 ar 20-ąją. 

Jau iš pat ryto Čikagos lituanis tinė mokykla
(ČALM) visus pasitiko linksma muzika ir nuosta-
biai išpuoštais koridoriais. Čia palubėje sukosi tris-
palviai balionai, plevėsavo gelto nos, žalios ir raudo-
nos juostelės ir, svar biausia, visur buvo išdėlioti
nuo s tabūs mokinių meno darbai. Tauto dailės
mokytojos Irenos Šaparnienės vadovaujami vaikai
iš akmenėlių iš dė liojo margaspalves mozaikas,
susi dedančias į užrašą ,,Aš ir tu – Lie tu va”, kiti –
pastatė Gedimino pilis, su kū rė plakatus apie gar-
sius Lietuvos žmones. Po pietų tautiniais dra bu -
žiais pasipuošusių mokinių upės plauk te suplaukė
į didžiąją salę, kur prasidėjo šventė. Scenos pakraš-
tį užliejo trispalvių popierinių širdelių banga, liu-
dijanti kiekvieno iš mūsų meilę šaliai, kurioje, kaip
dainuoja Ais tė Smilgevičiūtė, ,,mes visi prasi -

dėjom”.
O Aistę paminėjau ne šiaip sau, nes ji ir popu-

liari muzikos grupė ,,Sky lė” šiemet buvo mokyklos
sve čiai. Taip pat šventės svečiai šį kartą buvo Lie tu -
vių Fondo valdybos pirmi ninkas Arvydas Tamulis,
JAV Lietu vių Bendruomenės Brighton Park apy -
linkės pirmininkė Salomėja Dau lienė, Jaunimo
centro valdybos pir mininkė Neringa Aleksonienė
ir bu vu si mokyklos direktorė Jūratė Do vilienė.

Vasario 16-osios minėjimas prasi dėjo iškilmin-
gu Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavų
įnešimu ir abiejų šalių himnu, kurį nuostabiai su -
dainavo muzikos grupės ,,Svajonė” vaikai, prita-
riant visai salei. Po to bu vo padėtas vainikas prie
kritusių už tautos laisvę paminklo mokyklos kie -
me, ir visi žuvusieji už laisvę buvo pagerbti tylos
mi nute.

Mokyklos direktorė Laima Apa navičienė savo
kalboje mokiniams pri minė, kad didžioji dauguma
Ne pri klausomybės akto signatarų buvo žmonės,
kurie išsilavinimą įgijo ne Lietuvoje, o kituose
kraštuose – Rusi joje, Austrijoje, Čekijoje, Vo kie -
tijoje. Net devyniolika iš dvidešimties signatarų iš -
silavinimą gavo užsienyje, o vėliau sugrįžo į Lie -
tuvą, kad padėtų Tėvynei tapti laisva ir augti. Mo -
kyk los direktorė sakėsi tikinti, kad ir tarp Čikago-

je gyvenančių ir litua nis tinę
mo kyklą lankančių vaikų at -
siras tokių, kurie užaugę taps
tvirtais ir są moningais Lietu -
vos valstybės kūrėjais. 

LF valdybos pirminin-
kas Arvy das Tamulis, pasvei-
kinęs visus Fondo vardu, pa -
si džiaugė šiemet galėjęs į -
teikti mokyklai net 18,000
dol. pa ramą. Be to, LF paža-
dėjo dovaną – planšetinį kom-
piuterį mokiniui, ku ris taps
Dariaus ir Girėno pašto ženk-
lo kūrimo konkurso nugalė-
toju. Tai – didelė paskata vai-
kams dalyvauti konkurse
minint Lietuvos didvyrių –
lakūnų Dariaus ir Girėno –
skrydžio 80-metį. 

JAV LB Brighton Park

apylinkės valdybos pirmininkė, sveikindama moki-
nius, jų tėvelius ir mokytojus, taip pat džiaugėsi
mokinių darbštumu, jų darbais. Buvusi ČLM di -
rekto rė Jūratė Dovilienė, pasidžiaugusi mokyklose
klestėjimu, pasiūlė vai kams pagalvoti apie Vasario
16-ąją ir jos svarbą, įsivaizduojant, kas būtų, jei
Vasario 16-osios nebūtų buvę, jei nepriklausomybė
niekad nebūtų pa skelbta.

Po oficialiosios dalies prasidėjo margas ir šau-
nus mokinių koncertas. Buvo šokama ,,Kepurinė”
ir ,,Sukti nis”, ,,Opa-pa” ir ,,Linksmapolkė”, dai -
nuojamos įvairiausios patriotinės dainos nuo
,,Mylim savo Tėvynę” iki ,,Šalelė Lietuva”. Liejosi
dainų ir eilė raščių žodžiai apie Lietuvos grožį, jos
didybę, apie laisvę, apie mūsų trispalvę vėliavą.
Koncerte dalyvavo ir brangūs svečiai iš Lietuvos –
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė ,,Skylė”. Jie su dainavo
dvi savo dainas – ,,Baltas brolis” ir ,,Žalia daina”.  Ši
nuo sta biai kūrybinga ir unikali muzikos gru pė at -
vežė Čikagos lietuviams ir nemokamą koncertą,
kurio pagrindiniai rėmėjai buvo LF, LR konsulatas
ir Kazickų fondas. Koncertas skambėjo tą patį vaka-
rą Jaunimo centre.

Minėjimas ir koncertas mokykloje baigėsi
pakilia nuotaika. Pasižiūrė jusi į švytinčius moki-
nių veidus  ti kiu, kad ant skruostų išpieštų trispal -
vių vėliavėlių jie tądien nenusiplovė iki pat vakaro.

ŽYDRA VAN DER SLUYS

Praėjusį šeštadienį vyko jau 51-asis tradicinis
,,Užgavėnių ba lius” Los Angeles, California.
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos moki-

niai, vadovaujami Dan guo lės Var nienės, suvaidino
pasaką apie mergelę, kuri turėjo devynis brolius, ir
ją užpuolusį devyngalvį slibiną. Mokytoja Dan guo -
lė mokina 6-ą klasę, kurioje, koks sutapimas, moko-
si kaip tik 9-i berniukai. Taigi visi devyni šeštokai,
pasipuošę Darijos Var naitės meniškai padarytomis
slibino galvomis, sudarė devyngalvį. Pa grin dinį
sesutės, patekusios į nelaimę, vaid menį atliko Nina
Kasputytė.

Seselę, einančią tamsiu mišku į namus, užpuo-

la devyngalvis slibinas,
ir ji greitai įlipa į ąžuolą
pasislėpti. Sli binas pra-
deda graužti medį. Se -
sutė pasiunčia ge gutę,
kad ji praneštų devy-
niems broliams apie ją
ištikusią nelaimę. Bro -
liai nepatiki ge gute (Ju -
lyte Kasputyte) ir neat-
joja sesutės ginti. Sesutė
bando atsiginti nuo de -
vyngalvio pati, mesda-
ma 9-is duonos kepalė-
lius, bet to neužtenka.
De vyn galvė toliau grau žia ąžuolą ir jau tuoj tuoj
pasieks sesutę. Antrą kartą pasiunčiama gegutė
pas brolius – šį kartą su sesutės auksiniu žiedeliu.
Jau niausias brolis atpažįsta, kad tikrai čia sesutės
žiedelis ir tuoj surikiuoja visus brolius joti į mišką
gelbėti sesutę. Devyni broliai su kardais nukapoja
visas devynias slibino galvas ir išvaduoja savo se -
sutę.

Tuo ši pasaka nepasibaigia. Brol iai, apsirengę
kaip paprasti valstiečiai, po devyngalvio nugalabi-
jimo pasikeičia rūbus. Visi devyni berniukai išeina
į sceną nusilenkti vilkėdami… spalvingais Liet u -
vos olimpinės krep šinio komandos marškinėliais.
Taip buvo pagerbtas dokumentinis filmas ,,The
Other Dream Team”, ku rį sukūrė vietinis Los An -
geles lietuvis Marius Markevičius.

Kiekvienoje širdelėje – meilė Lietuvai.

Kartu su mokiniais šventėje dalyvavo LF valdybos pirmininkas Arvy das Tamulis,
įteikęs mokyklai paramos čekį.                             Laimos Apanavičienės nuotraukos

Spektaklio dalyviai.

,,Spindulio” šokėjai. Kęsto Kazlausko nuotraukos

Išvaduotoji seselė džiaugiasi laisve.
Daugiau žinių iš telkinių 8 psl.
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SKauTYBĖS KeLiaS

2012 m. kelionė dviračiais į Rako stovyklą

Ketvirtadienis, liepos 12 diena 
(74 mylios)

Kėlėmės 4 val. r. Lauke dar tam -
su. Sudėjome palapines, susidėjome
daiktus. Pusryčiams paruošėme avi -
žų košės, javainių, sumuštinių, virtų
kiaušinių. Iškeliavome 6 val. r.  Buvo
saulėta ir vė su, bet oras netruko su -
šil ti. Greitai pa  sie kėme gražų South
Haven mies telį ir spaudėme toliau į
šiaurę, kol atvykome iki Saugatuck
miestelio. Ten, pa sinaudoję senovi-
niu keltu (chain ferry), persikėlėme
per Ka la mazoo upę, pasiekėme Sau -
ga tuck pagrindinę gatvę. Toje gat -
vėje yra ,,Kilwin’s”, pardavinėjantis
la bai skanius ledus ir ,,Mackinac
Island” šokoladą (fudge). Brolis Vy te -
nis vi sus pavaišino ledais. Kaip ska -
nu!  

Nuo Saugatuck keliavome toliau,
kol pasiekėme parką Holland mieste
(Riverside ir dešimtos gatvės sankry -
žoje). Ten radome labai gražią pasto -
gę. Išdėliojome savo pietus: sumušti -
nius, šviežius vaisius, šaltus gėri -
mus. Pavalgę beveik visi kritome pa -
vė syje ant žolytės ir numigome kokį
pus va landį.  

Besiruošiant išvažiuoti, vienas
skautas, bandydamas pripūsti savo
dvi račio padangą, sugadino jos ka -
me rą, o pataisyti sunkiai sekėsi. Bro -
lis Vy tenis su skautu susirado ,,Velo -
ci ty Cycles”. Kol kiti ilsėjosi, ten
jiems pa taisė padangą.  

Nuo Holland miesto ligi Grand
Haven eina keliai, specialiai skirti
dvi  račiams. Gražus takas, bet ne vi -
sur lygus – teko ant nemažai kal niu -
kų užvažiuoti. Šioje kelionės da lyje
prie mūsų grupės prisijungė brolis
Edis Leipus. Jo at vy kimas leido ku -
riam nors vienam iš pagalbos auto-
mobilio ar sun kveži mio vairuotojų
pa  važiuoti dviračiu su dviratinin-
kais. Jiems tai labai patiko.  

Pasiekę Grand Haven, padarėme
trumpą pertrauką parke, kuris yra
netoli vidurmiesčio, šalia Grand
upės. Po pertraukos dar teko pusant -
ros valandos važiuoti, kol pasiekėme
Hoffmaster State Park, netoli Mus ke -
gon miesto. Buvo 5:45 val. p. p. 

Dalis grupės nutarė nueiti į pa -
plūdimį, o kita dalis pasiliko sto vyk -
la vietėje pradėti ruoštis vakarie nei.
Vakarienės pagrindinis patieka las
buvo „Chili”.  Tuoj po vakarienės su -

laukėmė svečių: Aušros Petry, Sau -
liaus Šoliūno ir Petro Remeikio. Jie
at važiavo iš Rako stovyklos, kur jau
ruo šiamasi atvykstantiems stovyk-
lautojams ir dviratininkams. Prie
laužo sėdėjome neilgai: po 74 mylių
ke  lionės nuovargis nemažas, bet pa -
sididžiavimas – didelis.

Penktadienis, liepos 13 diena 
(66 mylios)

Kėlėmės 6:30 val. r. ir jau iki 8
val. r. mūsų dviratininkų kolona bu -
vo ke lyje. Pasiekę Muskegon miestą,
atsiradome parke, kur yra ,,USS Sil -
versi des” povandeninis laivas (sub -
ma ri ne) ir muziejus. Visi užlipome į
laivą ir viską apžiūrėjome. La bai įdo -
mu.  Išlipus iš laivo mūsų lau kė staig-
mena: brolis Vilius Dun dzila mums
pristatė didelę dėžę saldu mynų iš
,,Milda’s Deli”, Union Pier, MI. 

Po pertraukos spaudėme toliau.
Pasiekę Duck Lake State Park, sura -
dome pastogę su labai gražiu Duck ir
Michigan ežerų vaizdais.  Ten pa val -
gė me pietus. Pavalgę, pailsėję ir susi-
tvarkę  dar keletą mylių važiavome
iki Mon tague miestelio. Ten praside-
da ,,Hart -Mon tague Rails-to-Trails”
dvi račių ta kas. Tuo taku, kuris yra
la bai tie sus ir lygus, keliavome be -
veik 18-ka mylių, kol pasiekėme
Mears miestelį. 

Nuo tos vietos teko keletą mylių
pa važiuoti prastesniais keliais, tar-
pais žvyru, tarpais minkštu smėliu.
Po tokio kelio apie 6 val. v.  pagaliau
atsiradome Lake Michi gan United
Methodist Camp. Tai privati metodis-
tų stovyklavietė, kuri nuomoja ne -
naudo jamas stovyklavie tes. Labai

Jaunimo vakaras-2013
Kviečiame�visą�jaunimą�– nuo�13�m.�iki�199�m.�amžiaus,�draugus,�tėve�lius�bei

pažįstamus�į�Jaunimo�vakarą-2013,�kuris�vyks�šeštadienį, vasario 23 d., nuo 6 v. v.
iki 10 v. v. Pasaulio lietuvių centro Lietu vių Fondo salėje (Lemont,�IL).�

Bilietų�kaina�perkant�iš�anksto�–�10�dol.,�prie�durų�–�15�dol.�Bilietus�galite�įsigy-
ti�pas�Čika�gos�tuntų�tuntininkus,�vadovus,�mu�zi�kantus�arba�Leoną�Putrių�(leoput@
comcast.net).

Vakaro�dalyviai:�„The Baden-Howls”, Daumantė ir Austėja ka vec kaitės, 
Beatrice Johnson, „Greg’s Fen der Benders” ir „Dead Fred die and Friends”.

Surinktos�lėšos�bus�naudojamos�ruošiant�lietuvių�skautų�iškylas�bei�kitus�ren-
ginius.�Laukiame�jūsų!

,,Aušros vartų/Kernavės” tunto prityrusių skaučių draugovės ,,Živilė” se sės laukia jūsų
tradicinėje Čikagos lie tuvių skautų tuntų Kaziuko mugėje, kuri vyks sekmadienį, kovo
3 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.                   V. s. Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

Mūsų skauto prof. Tomo
Remeikio jubiliejus

Vasario 24 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasau lio lietuvių

centro Dailės muziejaus salėje
vyks kul tūrinis renginys – prof. dr.
To mo Remeikio 50-ties metų
moksli nės veiklos jubiliejinė šven-
tė. Mums ypač miela, kad, šalia sa -
vo vi suomeninės bei mokslinės
veik los, jubiliatas yra ir skautas.
Jis bren do jau JAV, garsioje Cicero
„Šunų” skiltyje, vėliau buvo ak -
tyvus Akademinio skautų sąjūdžio
veikloje bei vadovybėje, buvo LSB
vadijos ir LSS tarybos narys. 

Skautų gretose laikas nuo lai -
ko išauga asmenybės, kurios pra -
šoka mums įprastus veiklos akira -
čius ir tampa lietuviškos skauty-
bės neeiline dovana visuomenei.
Tai malonu pa čiai organizacijai,
svar bu plačiajai vi suomenei. Tai
privalu pripažinti To mui Re mei -
kiui. Savo leidiniais apie Lietuvą
lietuvių ir anglų kalbomis jis davė
nepaprastai daug. Reiškėsi mū sų
visuomeninėje veikloje. Jo pastan-
gos apvainikuotos Vilniaus univer-
siteto garbės daktaro ir daugeliu
kitų apdovanojimų. Daugiau apie
jubilia tą, kartu su bičiulišku ran -
kos paspau dimu bei susitikimu su
jo šeima, sužinosite apsilankę šven -
 tėje.

Vydūno fondas ir jubiliato bi -
čiuliai kviečia visuomenę dalyvau-
ti. Po minėjimo bus vaišės. 

Bičiulis

gra žiai užlaikyta stovykla. 
Pasistatę palapines, visi nu žy -

gia vome prie Michigan ežero paplū -
di mio. Minkštas smėlis, be akmenų,
van duo – ne per šaltas. Vakarienei iš -
sikepėme mėsainių ir kukurūzų
(corn on the cob). Tai paskutinis va -
karas. Visi ilgiau pasėdėjome prie
lau žo, dalinomės ,,rožėmis, pumpu -
rė liais ir spygliais”, bet daugiausia
ro žėmis. Smagu.

Šeštadienis, liepos 14 diena 
(22 mylios)

Kėlėmės 6 val. r. Naktį tru putį li -
jo, bet ryte viskas buvo beveik iš -
džiūvę. Pusryčiams valgėme liku -
čius, o jų ne trū ko. 8 val. r. pradė jome
pa skutinę savo kelionės dalį. Šian-
dien atsira sime Rako stovykloje.
Pavažiavę ko kią valandą, pasiekėme
Pentwater miestelį, kur sustojome
prie ,,Cen zo’s Deli”. Nors dar buvo
rytas, nie kas nesipriešino, kai brolis
Aldis vi siems pasiūlė ledų.  

Belaukdami visų, skautai  sušo-
ko „Pakol jauni” ir „Ože lį”. Miesto
gy ventojai ir turistai negalėjo atsi-
stebėti. Padarėme grupės nuotrauką
prie miesto uostelio, kur plūduriuoja
nemažai burlaivių.  Pentwater mies -
te  lis yra toje vietoje, kur Pentwater

S.V. DONATAS
RAMANAUSKAS

Nukelta į 15 psl.



7DRAUGAS 2013�VASARIO�21,�KETVIRTADIENIS

EGLĖ URBONAITĖ

Sausio 26–27 dienomis Los Angeles Šv. Kazimiero mokykloje įvyko
JAV LB Vakarinio pakraščio Švietimo tarybos lituanistinių mo -
kyklų mokytojų konferencija. Į konferenciją atvyko profesorius

Gied rius Subačius iš Čikagos. Šeštadienį konferencijoje dalyvavo moky-
tojai, mokinių tėveliai, vyresniųjų klasių mokiniai, svečiai iš Seattle, San
Die go, San Francisco, Meksikos, Orange County. Pirmoji dalis buvo moko-
moji ir pažintinė, o antrojoje virė diskusijos apie jausmus lietuvių kalbai
ir lietuvybei.

Profesorius Giedrius Subačius skaitė paskaitą ,,Kaip padaryta lietu-
vių kalba?” Aš sužinojau, kad kaip ir visas kitas 7,000 kalbų žemėje, lietu-
vių kalbą galima suskirstyti į šne kamąją ir rašomąją. Šnekamoji kal ba
susikūrė natūraliai iš daug skir tingų kalbų, todėl turime daug loty nų kal-
bos kilmės žodžių ir nema žai pa našumų su sanskrito kalba. O rašomoji
lietuvių kalba buvo sukurta panaudojant kitas rašomąsias kalbas ir jų
gramatiką. Mūsų kalba yra vie na seniausių pasaulyje. Euro pos Są junga
turi oficialias 23 kalbas, tarp jų yra ir lietuvių kalba.

Po paskaitos vyko tėvų simpo ziu mas: ,,Dvikalbystė: palaima ar naš -
ta”, kurį vedė mokyklos direktorė Ma rytė Newsom, o dalyvavo mūsų mo -
kyklos mokinių tėveliai ir moki niai. Pagrindiniai kalbėtojai buvo moki-
nių tėveliai Undinė Pet rulienė, To mas Petokas, Laura Remeika, Jur gita
Warren ir dvyliktokas Vilius Vyšniauskas. Jie pasa kojo apie savo šeimas
– kai kurie jų yra gimę ir už augę Amerikoje, kai kurie Lietuvoje.  Jų šei-
mos taip pat skirtingos – vie nose  abu tėvai – lietuviai, kitų santuoka –
mišri. Nors šeimų istorijos skirtingos, visi sutiko, kad kokia be būtų dvi-
kalbystė sudėtinga, ji šioms šeimoms nėra našta. Vienoje šeimoje vaikai
kalba net trimis kalbomis – lietuvių, nes tai – tėvelio gimtoji kal ba, ispa-
nų kalbos mokosi iš mamos, o visi dar kalba anglų kalba.

Konferencijoje dalyvaujančių tė vų pasakojimai apie vaikų moky mą si
lietuvių kalbos, nesiskyrė ir nuo mano šeimos. 

Tėveliai pasakojo, kad jų vaikai sunkiai dirba mokydamiesi dvi kal -
bas, bet dėl to jaučiasi ypatingais ir išskirtiniais. Vasarą važiuoja į lietu-
viškas stovyklas, kur naudingai pra lei džia laiką – tobulina lietuvių kal bą.
Vaikai džiaugiasi, kad kartais ga li pasikalbėti lietuviškai angliškoje mo -
kykloje su kitais lietuviais draugais, kad kiti jų nesuprastų. Aišku, sunku
kiekvieną savaitę važiuoti į lietuvišką mokyklą, kai kiti vaikai poilsiauja.
Vyresnieji mokiniai sa vait galiais ir taip daug mo kosi, ruošia namų dar-
bus, o dar reikia  šeš tadieniais važiuoti į lietuvišką mokyklą ir papildo-
mus namų darbus atlikti. Tačiau visas šitas darbas suteikia džiaugs mo,
kai supranti jo naudą. Lietuvių kalba daro mus ne pakartojamais.
Abiturientas Vilius Vyš  niauskas šie met baigia mokyklą, ir jaučiasi esąs
lietuvis. Atvykęs iš Lie tuvos šešerių metukų, jis mokė savo mažesnį dvi-
metį brolį abiejų kal bų. Vilius tu rėjo priprasti prie naujos kul tūros, o
dabar, rašydamas laiškus universitetams, jis didžiuojasi savo lietuviška
kilme ir pasakoja apie lietuvybės reikšmę jo gyvenime.

Kalba – vienas iš pagrindinių tau  tos bruožų. Todėl, nors ir sunku
mokytis dviejų kalbų, mes lanko me lituanistinę mokyklą, be jos mūsų gy -
venimas būtų tiesiog tuščias. Lau ros Remeikos septynmetis sūnus Ka jus
sako, kad lietuvis yra tas, kuris ,,kalba lietuviškai, valgo cepe linus ir
gyvena Lietuvoje”. Bet iš tikro ne bū tina gyventi kitoje pasaulio pusėje –
jei mes kalbame lietuviškai, sau gome ir stengiamės išsaugoti savo tautos
kul tūrines tradicijas – mes esa me lietuviai.

Mes – mokiniai – pirmą kartą da lyvavome tokiame renginyje ir pir mą
kartą visi kalbėjome mums svarbia tema. Tai buvo nauja patirtis man ir
mano klasės draugams.

Eglė Urbonaitė – Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos 10 kl. mokinė 

Aš didžiuojuosi būdamas lietuviu

Aš labai didžiuojuosi būdamas
lietuviu. Tokią seną kalbą žinoti man
labai smagu. Iš tokios senos ir mažos
šalies būti kilusiam, tai labai įdomu
ir aš labai tuo didžiuojuosi. Būti iš tos
pačios šalies, kur gyveno kuni gaikš -
čiai Mindaugas, Gedimi nas ir Vytau -
tas, tai irgi didelė garbė. Lie tuviai
seniau kovojo su Kryžiuočių or dinu,
vėliau kovojo su sovietais, kad galėtų
kalbėti lietuviškai. Mes visada  ginsi -
me savo tėvynę, dabar ir ateityje. Mes
praėjome per labai sunkius laikus,
bet mes vis tiek išli ko me stiprūs.
Mums reikėjo bristi per sniegą Sibire
ir atsilaikyti prieš vokiečius Antra -
jame pasauliniame kare. Lietuva yra
tikrai didvyrių že mė, ir aš di džiuo -
juosi būdamas lietuviu.

Gustas Gladstein
6 klasė

Aš nebijau svajoti!

Aš turiu vieną svajonę. Kai už -
aug  siu aš norėsiu kepti skanius  py -
ragėlius savo privačioje kepyklėlėje.
Kepyklėlė būtų pastatyta greičiau siai
Amerikoje. Pyragėliai būtų įvai raus
skonio ir spalvų. Aš kepčiau šil tus
saldumynus iš organinių produktų.
Ka dangi aš viena negaliu dirbti, nes
man būtų per sunku, pasi kvies čiau
drauges. Man kiekvieną dieną reikė -
tų atsikelti anksti ryte, kad ga lėčiau
prikepti šviežių pyragėlių ir važiuo-
dami į darbą žmonės galėtų užeiti ir
nusipirkti pyragėlį su kava.  Ke  pyk  lė -
lė būtų nedidelė, bet joje už tektų vie-
tos, kad žmonės galėtų atsi sėsti prie
staliuko ir atsigerti skanios arbatėlės
ir užkąsti skanų pyragėlį. Mano pyra-
gėliai nebūtų tokie saldūs. Vietoj cuk-
raus aš naudočiau vaisius, pvz. braš-
kes, mėlynes, avietes ir ana nasus.
Kepyklėlė dirbtų nuo ryto iki vakaro.
Po kurio laiko bandyčiau išplėsti
kepyklėlę į kavinę, kur vaikai galėtų
gerti karštą šokoladą ir valgyti saldu-
mynus, sausainius ir riestai nius. Aiš -
ku, reikėtų man daugiau pa galbos,

bet galėčiau pasikviesti daugiau
drau gų. Štai mano svajonė. Man visą
laiką patikdavo kepti sausainius, pa -
dedant mamai. O vieną kartą aš ke -
piau pyragėlius su drauge. Jie nesiga-
vo tokie, kokius mes planavome, bet
laiką mes praleidome labai smagiai.
Aš visai nebijau svajoti! Ir aš žinau,
kad šita svajonė išsipildys!

Brigita Dočkutė
6 klasė

Mano keturkojis draugas

Aš turiu šuniuką, kurio vardas
yra Bumeris. Mano šuniukas viską
graužia. Jis labai nori žaisti, jam ne -
patinka būti vienam. Bumeris dar
ma žas, jam tik 3 mėnesiai. Aš labai
myliu savo šuniuką, žaidžiu su juo ir
bučiuoju. Šuniuką man atnešė Kalė -
dų Senelis. Tai – pati geriausia do -
vana!

Nedas  Samoška
3 B klasė

Mano keturkojis draugas, o tiks -
liau keturkojė draugė yra katytė. Jos
vardas Pinkė. Pinkė – juodos spalvos.
Praeitą vasarą katytė buvo dingusi. Ji
neparėjo tris dienas. Man buvo jos
labai gaila. Kai Pinkė grįžo aš labai
apsidžiaugiau. O po kelių mė nesių,
katytė atvedė penkis kačiukus: dvi
ka tytės ir tris kačiukus. Jie buvo la -
bai gražūs.

Aš labai myliu savo katytę ir jos
mažus kačiukus.

Klaidas Valinskis
3 B klasė

Mano keturkojis draugas yra ma -
no katė. Jos vardas – Musė. Musė turi
žalias akis, ji marga su pūkuota uode-
ga. Aš labai mėgstu ją pamaitinti. Mu -
sė labai mėgsta eiti į lauką. Jeigu su -
gauna pelę – parneša gyvą. Nie ka dos
nedrasko. Ji mėgsta kartais net pa -
žaisti su gyvūnais, kuriuos par neša.
Musė yra pati geriausia pa saulyje.

Greta Guntoriūtė
3 B klasė

Įspūdžiai iš mokytojų 
konferencijos

Simpoziumo dalyviai iš k.: Undinė Petrulienė, Jurgita Warren, Tomas Petokas, Laura
Remeika ir Vilius Vyšniauskas.                                                               Inos Petokienės nuotr.

Vasario 9 ir 10 dienomis (mokykloje pamokos vyksta 2 dienas per savaitę – penk-
tadieniais ir šeštadieniais) Maironio lituanistinėje mokykloje (Lemont, IL) garsiai
grojo armonika, triukšmą kėlė tarškalai ir barškalai. Velniai, raganos, garnys bei
Morė šoko ir dainavo, Lašininis su Kanapiniu bandė jėgas tarpusavyje. Mokiniai
valgė ,,Kunigaikščių užeigos” keptus blynus-blynelius, spurgas-spurgeles ir
sujungę visas jėgas „išvarė“ žiemą iš kiemo.            Živilės Ramašauskienės nuotr.

Linksmos Užgavėnės Maironio mokykloje

,,DrauGo” LieTuViuKai

Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com Čikagos lituanistinės mokyklos
mokinių rašinėliai
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Lemont apylinkė šventė Vasario 16-ąją

Čika gos jūros šaulių kuopos šauliai, pirmas iš kairės – šaulių kuopos vadas Sigitas
Savickas.                                                                      

Lemont miestelio meras Bri an K. Rea ves. Scenoje – lietuvių tautinių šokių grupė ,,Suktinis”.  Laimos Apanavičienės nuotraukos  

LAIMA APANAVIČIENĖ

Per visus JAV lietuvių telkinius ritasi Vasario
16-osios minėjimų ban ga. Ir norėdamas visų
neaplan kysi. Vien Čikagos apylinkėse jų

tiek, kad ir į du savaitgalius  neįsi tenka. Šiais
metais pati pabuvojau net trijuose renginiuose,
skir tuose šiai mūsų tautos žymiai šventei paminė-
ti. Va sario 16 d., šeštadienį, dalyvavau Či kagos li -
tuanistinės mo kyklos Vasa rio 16-osios minėjime, o
tos pačios dienos vakare Lietuvos Respublikos kon-
sulatas, Lietuvių Fondas ir Ka zickų fondas  šven-
tės proga padova nojo dainininkės Aistės Smilge vi -
čiūtės ir grupės ,,Skylė” koncertą, kuris į Jaunimo
centrą sutraukė daugybę žiūrovų.

Sekmadienį, vasario 17 d., Pa sau lio lietuvių
centro Lietuvių Fondo salėje Lietuvos at kūri mo 95-
ąsias me tines šventė JAV Lie tuvių Ben d ruo menės
Lemont apy linkės lietu viai bei jų svečiai. Gausiai
susirinkusių minėjimo dalyvių lau kė malonus ne -
tikėtumas – trenkiant bigbendo ,,Gintaras” (vado-
vas Rimantas Pum putis) maršui į salę įėjo bu vęs
Lie tuvos Res pub likos prezi dentas Val das Adam -
kus. Minė jime dalyvavo nemažas būrys gar bingų
svečių: LR generalinis kon su las Či kagoje Ma rijus
Gudynas, Latvių organizacijų su sivienijimo Čika-
goje atstovas Il mars Berg ma nis su žmona, Lemont
miestelio me ras Bri an K. Reaves, LR garbės kon su -
lai Stanley Balzekas, Jr. ir Jonas Prunskis, JAV LB
Ta rybos narys Juo zas Polikaitis, JAV LB  Kraš to
val dy bos atstovai Gražvydas Supro nas, Loreta Ti -
mukienė ir šių ei lučių autorė, JAV LB Vidurio va -
karų apy gar dos pirmininkė Biru tė Kairienė, Le -
mont apylinkės pir mi ninkė Violeta Valaitytė bei

šių namų šeimi ninkai – PLC direktorius Ar tūras
Žilys bei  pre zi dentas Linas Gy lys. Visus sun ku ir
išvardinti. 

Į salę su vėliavomis įžygiavo Čika gos jūros
šaulių kuopos šauliai su savo vadu Sigitu Savicku
prie šakyje, o Lemont apylinkės pirmi nin kė V.
Valaitytė, visus susirinku sius pasveikinusi su gra-
žia mūsų tautos švente, pakvietė į sceną prog -
ramos vedėją Svajonę Kerelytę. Prau rimei Ra gie -
nei sugiedojus JAV ir Lie tuvos himnus, tylos minu-
te pa gerbus žuvusiuosius už mūsų laisvę ir ses.
Laimutei Kabišaitytei pers kai čius invokaciją,
programos vedėja į sceną pakvietė Maironio litua -
nis ti nės mokyklos mokinius Maya Chia petta ir
Marių Mereckį, kurie per skaitė Vasario 16-osios ir
Kovo 11-o sios aktus.  

Aidint audringiems plo jimams į sceną pakilo
LR prezidentas V. Adam  kus. Jis pasveikino susi -
rin ku sius su valstybine švente (jo svei kinimą skai-
tykite ,,Draugo” vasario 19 d. numerio 2 psl.). 

Kokia šventė be apdovanojimų? Lietuvių Fon -
do tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas įteikė
Mai ronio, ,,Rasos” ir ,,Žiburėlio” mokyklų ve -
dėjoms Lietuvių Fondo finansinės pa ramos čekius,
JAV LB Švietimo tary ba 2012 m. ,,Gintarinio obuo-
liuko” premiją Maironio litua nistinės mo kyklos
mo kytojai Giedrei Savukynie nei, JAV LB Krašto
valdy ba už ilga metę veiklą lietuvy bės labui ap do -
vanojo Faustą Strolią, Reginą Kučienę, Juozą Po -
likaitį, Rimantą Dir vonį ir Bronių Nainį Žalgirio
600 metinių medaliais.

Kalbą ,,Vasario 16-osios Lietuva – pilnateisė
narė XXI amžiaus pasau lio demokratijų šeimoje”
pasakė LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gu -

dynas, susirinkusius sveikino I. Berg ma nis, Bri an
K. Reaves. 

Pasibaigus minėjimui meninę programą at -
liko solistė  Lijana Ko pūstaitė-Pau let ti (akompana-
vo Jū ratė Grabliauskienė), B. Brazdžionio eilėraš-
tį deklamavo Maironio litua nisti nės mokyklos
mokiniai Matas ir Monika Mikuckai, šoko ir lie -
tuvių tautinių šokių grupė ,,Suk tinis” (vadovė
Giedrė Elekšytė-Knieža). Visą popietę grojo big-
bendas ,,Gin taras”. 

Pasibaigus programai žmonės dar nesiskirs-
tė – kas laukė eilėje prezidento V. Adamkaus para-
šo, kas su į šventę atvykusiais svečiais kal bėjosi,
kas smaguriavo apylinkės mo terų su ruoštomis
vai šėmis. 

Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, JAV LB Lemont apylinkės
pirmininkė Violeta Valaitytė ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. 

JAV LB Švietimo tarybos ,,Gintarinio obuoliuko 2012”
laimėtoja, Maironio li tuanistinės mokyklos (Lemont)
moky toja Giedrė Savukynienė. 



Ruginių miltų pampučiai

Reikės: šaukšto pasukų, šaukšto grieti-
nės (arba rūgpienio),  kiaušinio (nebūtina),
ruginių mi ltų.

Iš išlukštentų rugių miltų, kur dar yra
pakankamai daug sėlenų, pa tiems galima
išsikepti pampučių, vi siškai pakeičiančių
duoną. Šau kš tą pa sukų, šaukštą grietinės
(arba rūgpienio) sumaišykite su kiau šiniu
(galima ir be kiaušinio, tuomet gau site
kepinį, panašų į plokštainį), įpilkite miltų.
Užmaišykite iki tokio tirštumo, kad tešlą
šaukštu ne sun kiai ga lėtumėte iškloti į mil-
tais pa barstytą skar dą. 4 –5 apskrudusius
ke palėlius (atsiminkite – nė trupučio drus -
kos, cukraus ir kitų priedų!) ga lėsite valgy-
ti bet kokiu dienos me tu su žalu mynais,
medumi ir neti sū riu. O tai, kad šiuo atveju
vartosime kiau šinių, atleistina – ruginiai
miltai kartais leidžia nusižengti.

Kopūstų blyneliai

Reikės: puodelio ruginių miltų, puo -
delio vandens, 2 kiaušinių, ketvirtadalio bal   tagūžio
ko pūsto galvos, druskos, pi pi rų  pagal skonį.

Kopūstus smulkiai supjaustykite (galite su -
malti). Į kopūstų masę įmuš kite kiaušinius, įberki-
te miltų, drus kos, pipirų, įpilkite pusę porcijos
van   dens. Išmaišykite, kad neliktų gu mulėlių ir
supilkite likusią dalį vandens. Paragaukite, jei rei-
kia, dar įber kite druskos. Kepkite kaip pa prastus
blynus: šaukštu dėkite į alie jumi pateptą įkaitusią
keptuvę ir bent  kartą ar du blynelius apverskite.
Patiekite su grietine.

Duona su saulėgrąžomis

Reikės: 3 puodelių kvietinių miltų,  puodelio
ruginių miltų, puodelio gri kių miltų, saulėgrąžų
(kiek norite), šviežių mielių (pusės pakelio), 3 puo -
delių vandens, druskos, cukraus, aliejaus, kalend-
ros.

Užmaišykite tešlą: sumaišykite tri jų rūšių
miltus, kalendrą ir saulėgrą žas. Vandenyje ištirp -
dy kite mieles, cuk rų, druską. Tešla turėtų būti
tąsi. Aptepkite ją augaliniu aliejumi, 30 mi n. padė-
kite į šiltą vietą. Po to su verskite tešlą į formą ir
leiskite dar kartą jai pakilti. Kepkite 400–425 F
karš tumo orkaitėje maždaug 40 mi n.

Lietuviškas meduolis

Reikės: puodelio ruginių miltų, puo delio kvieti-
nių miltų, 1/2 puodelio me daus, šaukšto degtinės,
2–3 gvaz di kė lių, 6 juodųjų pipirų, 1/2 šaukštelio
mal tų imbierų, šaukštelio citrinos žie velės.

Miltus išsijokite, paskrudinkite kep tuvėje, kol
įgis auksinį atspalvį, po to, neleisdami atvėsti,
supilkite ant  jų karštą medų ir greitai išmai šykite.
Suberkite prieskonius, supil kite degtinę ir kruop-
ščiai išmai šy ki te tešlą. Iškočiokite 1,5 cm storio
lakštą, supjaustykite meduolių for me lėmis. Me -
duo liukus kepkite įkaitintoje orkaitėje 2–4 min.

Ryžių keksas

Reikės: lazdelės sviesto, 1/2 puodelio cukraus, 2
kiaušinių, 1/2 puodelio ryžių miltų, 1–2 šaukštelių
kepimo miltelių.

Išsukite sviestą su cukrumi. Suk dami įmaišy-
kite kiaušinius. Iš si joki te ryžių miltus bei kepimo
miltelius ir suberkite į pa ruoštą masę. Masę su -
pilkite į for mą, išklotą pergamentiniu popieriumi, 
ir kepkite 350 F karštumo orkaitėje 30 min.

Sausainiai ,,Ryžinukai”

Reikės: puodelio ryžių miltų, 1/2 puodelio alie-
jaus, 4 šaukštų medaus, 1/4 šaukštelio vanilės ekst-
rakto, kiau šinio, kokoso drožlių, džiovintų span-
guolių.

Visus produktus sumaišykite ir nakčiai padė-
kite į šaldytuvą. Atšal dy tą tešlą dar kartą išmin-
kykite, įdė kite kokoso drožlių ir džiovintų span-
guolių. Suformuokite graikiško rie šuto dydžio
rutuliukus, juos suplo kite. Kepkite 350 F karštumo
orkaitėje 12 min.

Variantai. Galite dėti vieną iš šių priedų:
susmulkintų riešutų, razinų, kokoso drožlių,
imbiero, cinamono, mus kato, citrinų sulčių ir pan.

Avižiniai sveikuolių sausainiai

Reikės: 2 puodelių avižinių miltų, 1/2 puodelio
kvietinių miltų, kiau ši nio,  1/2 puodelio cukraus, pu -
sės laz delės sviesto, po šaukštą medaus (skysto) bei
grietinės, šaukštelio sodos.

Kiaušinį išplakite su cukrumi. Sviestą ištir-
pinkite ir supilkite į jį me dų bei grietinę. Gerai
išmaišykite ir supilkite į kiaušinio plakinį. Avi -
žinius bei kvietinius miltus išsijo kite, įberkite
sodos ir supilkite į mi šinį. Galite įberti razinų. Už -
mai šyki te tešlą. Tešla turėtų būti tąsi, tačiau ne
itin lipti prie rankų. Formuokite nestorus paplotė-
lius naudodami miltus, kad neliptų prie rankų.
Kepkite įkai tintoje 340 F orkaitėje maždaug 20
min.

Ypatinga bananų duonelė

Reikės: lazdelės sviesto, pusės puo delio cuk-
raus, 2 prinokusių bananų, 2 kiaušinių, 1/2 puode-
lio kukurūzų mil tų, puodelio ryžių miltų, 1/4 šaukš-
telio druskos, 2 šaukštelių kepimo miltelių.

Suplakite sviestą ir cukrų, įmuškite kiauši-
nius. Sutrinkite bananus ir įdė kite juos į mišinį.
Išsijokite miltus, suberkite druską bei kepimo mil-
telius ir sudėkite į bananų tešlą. Vis ką išmaišyki-
te, supilkite į didelę for mą (išklokite ją pergamen-
tiniu popie riumi) ir kepkite 350 F karštumo orkai -
tė je  1–1/2 val.

Kukurūzų vafliai

Reikės: puodelio kukurūzų miltų, puodelio
ryžių miltų, 1/2 puodelio mėgs tamo sirupo, 3 šaukš-
tų augalinio aliejaus, šaukšto linų sėmenų miltų,

drus kos, sodos (ant peilio galiuko), apel -
sino, vandens.

Linų sėmenų miltus užpilkite ne -
dideliu kiekiu vandens ir palikite 15–20
min. Sumaišykite kuku rūzų bei ryžių
miltus. Į linų sėmenų miltus įpilkite
sirupo, aliejaus ir iš maišykite. Įberkite
druskos, sodos ir viską sukrėskite į
kukurūzų bei ry žių miltų mišinį, dar
kartą išmai šykite. Susmul kin kite apel-
siną ir įdė kite į tešlą. Išmaišykite tešlą
iki vie   na  lytės masės, vis įpildami van-
dens. Kepkite vaflius.

Paplotėliai su sūriu

Reikės: 3 puodelių kvietinių miltų,
1/2 puodelio vandens, 8 uncijų sūrio arba
varškės.

Miltus suberkite į dubenį ir už -
pilkite juos verdančiu vandeniu. Iš -
maišykite tešlą iki vienalytės masės ir
palikite 30 min. (uždengę drėg na serve-
tėle). Padarykite labai plo nus  paplotė-
lius, įdėkite į juos įdaro – tarkuoto sūrio
arba varškės (saldžios, sumaišytos su

cukrumi ir kiaušiniais, arba sūrios – su druska ir
žalu mynais). Kepkite įkaitintoje keptuvėje (su
aliejumi ar sviestu), kol pasidengs auksine plutele.

,,Magdalenos pyragaičiai”

Reikės: 2 puodelių kvietinių miltų, 2 lazdelių
sviesto, vieno puodelio cuk raus pudros, 8 trynių,
apelsino žie ve lės.

Trynius trinkite su cukrumi, kol masė pasi-
darys tiršta ir balta. Toliau trinkite indą pastatę
ant šiltos viryklės, iki visiškai tirštos masės.
Nukelkite nuo  ugnies ir į truputį pravėsusią masę
suberkite miltus, įdėkite sviestą, su smulkintą
apelsino žievelę. Trinkite dar kurį laiką. Pa ga -
mintą masę sudė kite į riebalais išteptos kriauklės
pavidalo formeles, pripildant 3/4 jų tūrio, sustaty-
kite ant skardos ir kepkite nelabai karštoje orkai-
tėje (350 F).

Tobulas biskvitas

Reikės: 1/2 lazdelės sviesto, puodelio cukraus,
druskos, 6 kiaušinių, 3 puo delių kvietinių miltų, 1/2
puodelio krak molo, šaukštelio kepimo miltelių, puo-
delio pieno.

Sviestą su cukrumi, pienu ir druska išplakite
iki purumo. Po vieną, vis plak dami, įmuškite kiau-
šinius. Mil tus sumaišykite su krakmolu ir kepimo
mil teliais, į juos po truputį supilkite pieno, kiauši-
nių ir sviesto masę. For mą išklokite popieriumi ir
patepkite sviestu. Supilkite tešlą ir pašaukite į
įkaitintą iki 350 F karštumo orkaitę 25–30 min.
Leiskite atvėsti ir supjaustykite reikiamo storio
gabalėliais. 

Grikinių miltų tortas

Reikės: 2 puodelių grikinių miltų, 1/3 puodelio
cukraus, 2 lazdelių svies to, 5 kiaušinių, 1/2 puodelio
migdolų, vanilės, rūgštokų drebučių, šokoladi nės
masės (1/2 puodelio cukraus, 3 šaukštai vandens,
porą šaukštų kaka vos).

Sviestą išsukite iki purumo, įmuškite kiauši-
nius ir, visą laiką maišydami, pamažu berkite
cukrų bei sumaltus mig dolus. Pabaigoje su berkite
vanilę, gri kių miltus. Kepkite valandą. Ant dvie jų
atvėsusių pa pločių uždėkite dre bu čius. Torto šo -
nus ir viršų aptepkite šo koladine ma se, viršų dar
api bar s tykite stambiu kris taliniu cukrumi, pa -
puoškite mig dolais.
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LieTuVoS ir paSauLio NauJieNoS

Briuselio oro uoste pagrobti deimantai

Izraelio premjeras dėkoja popiežiui

Vokietijos žvalgyba siekia apsisaugoti nuo šnipų

ES pataisė sankcijas Sirijai

Palestiniečiai surengė protestą dėl kalinių 

Vilnius (Tiesos.lt) – Vasario 15-
ąją laisvieji menininkai ir judėjimo
„Tie-SOS” atstovai menine akcija pa -
minėjo valdžios savivalės metines –
mūvėdami baltomis pirštinėmis ke -
turios dešimtys neabejingų pilie čių
rišo trispalves ir žalias juosteles prie
valdžios institucijų, organizavusių
su sidorojimą su FNTT va dovais ge -

nerolu Vitalijumi Gailiumi ir majoru
Vytautu Giržadu. Tokia akcija val-
džios pa reigūnams ir visuo menei
buvo pri minta: laisvi piliečiai nieka-
da nesu sitaikys su valdžios savivale,
jie priešinsis tam, kas kėsinasi į
konstitucinę Lietuvos santvarką, kas
griauna teisingumą – civilizuotos
vals tybės pamatą. 

Paminėtas valdžios susidorojimas 

Susibūrė Lietuvos maži ir vidutiniai leidėjai

Berlynas (ELTA) – Vokietijos ka -
rinės žvalgybos vadovas teigia, kad
vienas iš pagrindinių iššūkių yra
apsaugoti gynybos projektus nuo
Kinijos ir Rusijos slaptųjų tarnybų
šnipinėjimo. Karinės žvalgybos va -
das Ulrich Birkenheier sakė, kad

tarptautinių gynybos projektų šnipi-
nėjimas yra didėjantis iššūkis, nes
užsienio agentai stengiasi gauti in -
formacijos apie naujų gynybos pro-
duktų karinius bandymus. Rusijos ir
Kinijos slaptosios tarnybos vis dar
bando užverbuoti vokiečių karius. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos banko
valdyba Ūkio banką pripažino nemo-
kiu ir visam laikui atšaukė jo veiklos
licenziją. Atsižvelgusi į laikinojo ad -
mi nistratoriaus Adomo Audicko pa -
teiktą išvadą bei pasiūlymus dėl
Ūkio banko veiklos atkūrimo, Lietu -
vos banko valdyba taip pat nutarė šio

banko turtą, teises, sandorius ir įsi-
pareigojimus perduoti kitam Lie tu -
voje veikiančiam bankui – Šiaulių
bankui. Tokia banko per tvarka parei-
kalautų mažiausiai pi nigų ir leistų
daugumai banko indėlininkų per ga -
na trumpą laiką atgauti galimybę
tvar kyti savo lėšas.

Ūkio bankas perduodamas Šiaulių bankui

Jungiasi partijos

Jeruzalė (ELTA) – Palestiniečiai
vasario 18 d. Vakarų krante užbloka-
vo kelius ir surengė demonstracijas,
protestuodami dėl tūkstančių tėvy-
nainių, kalinamų Izraelio kalėjimuo -
se, likimo ir reikalavo į laisvę pa -
leisti keturis bado streike dalyvau-
jančius kalinius. Izraelyje kalinama
4,500 palestiniečių, kurie kaltinami
nuo akmenų mėtymo į pareigūnus
iki mirtinų atakų vykdymo. Šimtai
moterų ir vyrų pietiniame Hebrono
mieste mojavo skirtingų spalvų
palestiniečių grupių vėliavomis, kiti
demonstrantai turėjo Izraelyje kali-
namų artimųjų nuotraukas. „Laisvė
kaliniams”, – skandavo demonstran-
tai. 

Vilnius (ELTA) – Artimiausiu
metu politinėje arenoje nebeliks nei
Darbo partijos, nei partijos „Tvarka
ir teisingumas”. Šios dvi politinės jė -
gos artimiausiu metu susijungs į vie -
ną bendrą darinį. Vasario 24 d. įvyks
abiejų politinių partijų prezi diumų
ir tarybos posėdžiai, per ku riuos ir

tu rėtų būti priimtas toks sprendi-
mas. Planuojama, kad naujos politi-
nės jėgos vadovu taps partijos „Tvar -
ka ir teisingumas” vedlys Ro landas
Paksas. Naujoji partija turės 39 vie-
tas Seime ir bus didžiausia parla -
men to partija. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Va sa -
rio 12-tą dieną 12 leidyklų susibūrė į
Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų
asociaciją „LiMViLA”.  Į asociacijos
val dybą išrinkti: Rita Kubilienė
(„Cha  ribdė”), Sigitas Ladukas („Mar -
gi raštai”), Raimondas Paknys (R.
Paknio leidykla), Algimantas Semaš -
ka („Algimantas”) ir R. Žandarienė,
(„Žara”). Asociacijos prezidentu iš -

rink tas Sigitas Ladukas.  Anot jo, pa -
grindiniai asociacijos tikslai bus at -
stovauti asociacijos narių intere-
sams bendraujant su valstybės insti-
tucijomis, kitomis leidybos, ga mybos
ir prekybos organizacijomis ir knygų
platintojais, organizuoti konferenci-
jas, seminarus, muges, kurti leidybos
sektoriaus politiką. 

Briuselis (BNS) – Europos Są -
junga vasario 18 d. pratęsė sankcijų
Sirijai galiojimą dar trims mėne -
siams, bet kartu patikslino jų turinį,
kad būtų galima suteikti daugiau
paramos civiliams. Aptardami padėtį
Sirijoje, ministrai pagrindinį dėmesį
skyrė Britanijos pasiūlymui, kuriam

pritarė Italija ir dar kelios ES narės,
atšaukti ES draudimą tiekti ginklus
sukilėlių koalicijai, kovojančiai su
prezidento Bashar al-Assad režimu.
Sutarta didinti gyvybei pavojaus ne -
keliančią paramą ir techninę pagal-
bą. 

Jeruzalė (BNS) – Izraelio minist-
ras pirmininkas Benjamin Ne -
tanyahu Šventąjį sostą paliekančiam
Benediktui XVI išsiuntė laišką, ku -
ria me dėkojo pontifikui už tarpkon-
fesinių ryšių stiprinimą. Paskelbęs
apie savo pasitraukimą, Benediktas
XVI nuo praėjusios savaitės sulaukė
begalės B. Netanyahu ir kitų Izraelio

bei žydų pareigūnų pagyrų už tai, jog
jo šiltas požiūris į žydus padėjo kovo-
je su antisemitizmu pasaulyje. Žydų
bendruomenės nuomone, vienas di -
džiausių Benedikto XVI pasiekimų
yra žydų tautos išteisinimas nuo
atsakomybės dėl Jėzaus Kristaus
mir ties. 

Briuselis (BNS) – Ginkluoti plė-
šikai įvykdė įspūdingą vagystę Briu -
selio oro uoste, pagrobdami deiman-
tų siuntą, kurios vertė – apie 350 mln.
eurų (1,2 mlrd. litų). Per šį apiplėši-
mą aštuoni nusikaltėliai dviem auto-

mobiliais išvertė Briu selio tarptauti-
nio oro uosto apsaugi nę tvorą ir puo -
lė saugos bendrovės automobilį, ku -
rio kro vinys buvo keliamas į Švei -
carijos lėktuvą, turėjusį skristi į Ciu -
richą. 

Palestiniečių protestas dėl kalinių.
ELTA nuotr. 

Lietuvos radijo archyvas prieinamas visiems

Vilnius (ELTA) – Lietuvos radijo
archyvas, kurio kolekcijos įrašai sie -
kia net XX a. pradžią ir kuriame su -
kaupta daugiau kaip 40,000 va landų
garso įrašų, tampa atviras visai vi -
suo menei. Įgyvendinus Europos są -
jun gos struktūrinių fondų finansuo-
tą projektą „Lietuvos radijo virtua-

lios audiobibliotekos sukūrimas”, su
šiais įrašais Lietuvos radijo tink la -
lapyje lrvab.lrt.lt gali susipažinti bet
kas. Net 95 procentai senosios ko -
lekcijos sudaro Lietuvos radijo studi-
joje daryti muzikos įrašai, likę – radi-
jo teatro spektakliai. 

Išrinkti Metų knygos rinkimų laimėtojai

Vilnius (Bernardinai.lt) – Metų
knygos rinkimus suaugusiųjų grupė-
je laimėjo Alvydo Šlepiko romanas
„Mano vardas – Marytė”, poezijos –
Rimvydo Stankevičiaus knyga „Ry -
šys su vadaviete”. Paauglių grupėje
skaitytojai geriausia išrinko Kristi -
nos Gudonytės knygą „Ida iš šešėlių
sodo”, o vaikų – Kęstučio Kaspara vi -
čiaus kūrinį „Sapnų katytė”. Lau -

reatai bus apdovanoti vasario 24 d.
Vil niaus knygų mugėje. Balsuoti bu -
vo galima „Metų knygos” rinkimų
interneto svetainėje, siųsti laiškus
elek troniniu bei paprastu paštu. Šį -
kart akcija sulaukė didžiausio skai-
tytojų susidomėjimo – už geriausias
knygas balsavo beveik 16,000 skaity-
tojų. 

Siūloma neleisti R. Paksui tapti prezidentu 

Atsistatydino Bulgarijos premjeras 

Vilnius (BNS) – Vilniaus univer-
siteto Teisės fakulteto mokslininkai
siūlo Konstitucijoje įtvirtinti draudi-
mą per apkaltą pašalintam pareigū-
nui būti renkamam Respublikos pre-
zidentu ir nustatyti 12 metų laikotar-
pį, per kurį toks asmuo negalėtų būti
renkamas Seimo nariu. Tokie siūly-
mai numatyti Teisės fakulteto deka-

no Tomo Davulio pasirašytoje nuo-
monėje, kuri perduota Seimui. Teisės
fakultetas taip pat griežtai sukritika-
vo parlamento komiteto pirmininko
Juliaus Sabatausko pateiktas Kons ti -
tucijos pataisas, kuriose siūlyta įtvir-
tinti draudimą ketverius metus tapti
Seimo nariu po pašalinimo iš parei-
gų per apkaltą. 

H. Clinton taps oratore

Washington, DC (dpa-ELTA) –
Sausį atsistatydinusią JAV valstybės
sekretorę Hillary Clinton nusamdė
New York įsikūrusi Harry Walker
agen tūra. Ji tarpininkauja garseny-
bėms rengiant susitikimus su orga-
nizacijomis, įmonėmis ar sakant kal-
bas konferencijose. Agentūros orato-

rių sąraše, be kitų, įrašyti buvęs JAV
prezidentas Bill Clinton, buvęs Vo -
kietijos kancleris Gerhard Schro e -
der, buvęs Jungtinių Tautų generali-
nis sekretorius Kofi Annan ir buvęs
Šveicarijos centrinio banko vadovas
Philipp Hildebrand.

Sofia (AFP-,,Reuters”-BNS) –
Bulgarijos premjeras Boiko Borisov
vasario 20 d. paskelbė apie savo vy -
riausybės atsistatydinimą, šioje ne -
tur tingiausioje Europos Sąjungos
(ES) šalyje įsiplieskus dideliems gat-
vės protestams dėl elektros kainos. B.
Borisov mėgino nuraminti protestuo-

tojus, atleisdamas finansų ministrą,
žadėdamas sumažinti elektros ener-
gijos kainas ir nubausti užsienio ben-
drovėms priklausančias energetikos
įmones, tačiau šios priemonės neiš-
sklaidė nepasitenkinimo, o protestai
tęsėsi.
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VerSLo NauJieNoS

Vyriausybės programos priori-
tetus bei Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos (ES) Tarybai pla-
nus ministras pirmininkas Al girdas
Butkevičius vasario 18 d. pristatė
Didžiosios Britanijos, Pran cūzijos-
Lietuvos, Švedijos, Vokietijos ir Bal -
tijos šalių prekybos rūmų na riams.
Vienu iš svarbiausių naujos Vyriau -
sybės prioritetu laikomas investici-
nio klimato šalyje gerinimas. In ves -
tuotojai tikisi, kad šis Ministrų kabi-
netas tęs pradėtus darbus gerinant
investicijų aplinką ir gilinant verslo
ryšius su kaimyninėmis šalimis. 

***
Privatizavimo objektų są raše yra

beveik 1,000 objektų, tačiau pusės šių
objektų negalima pradėti privatizuo-

ti, nes dėl skirtingų prie žasčių jie yra
neparengti pardavimui. Valstybės
kontrolė atliko auditą, kuriuo verti-
no, ar privatizuojamas ir atnaujina-
mas valstybės turtas gerai valdomas.
Valstybės nekilnojamojo turto atnau-
jinimas taip pat netinkamas, nes
valstybei reikalingo turto laiku
atnaujinti nepavyksta – taip audito
išvadas apibendrino valstybės kont-
rolierė Giedrė Švedienė. 

***
Mokestinių nepriemokų turin-

čios įmonės sulauks Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) primini-
mų. Kitą savaitę tokie patys primini-
mai pasieks ir įsiskolinimų valstybei
turinčius gyventojus. Be to, VMI
žada imtis griežtų skolų išieškojimo

priemonių, jei atsiskaityti bus ven-
giama ir vėliau. Tada skola bus išieš-
koma priverstinai – davus nurodymą
bankui, kitai kredito, mokėjimo ar
elektroninių pinigų įstaigai nurašyti
ją iš mokesčių mokėtojo sąskaitos.
Tokių prie mo nių VMI imsis, jei mo -
kėtojas pats nedelsiant nesumokės
skolos arba nesikreips į mokesčių ad -
ministratorių dėl galimo mokestinės
neprie mokos sumokėjimo atidėjimo. 

***
Siekiant Lietuvai tinkamai pasi-

ruošti Europos Sąjungos (ES) ben-
drosios valiutos įvedimui, Fi nansų
ministerija siūlo suburti specialią
euro įvedimo komisiją. Fi nansų mi -
nisterijos parengtas Vy riausybės nu -
tarimo projektas dėl pasirengimo
euro įvedimui Lietuvoje veiksmų
koordinavimo šiuo metu yra pateik-
tas derinti suinteresuotoms institu-
cijoms, jį vėliau svarstys ministrų
ka binetas. Būtų sudaromos atskiros
darbo grupės euro įvedimo veiks-
mams koordinuoti – verslo aplinkos,
vartotojų teisių apsaugos ir sociali-
nių reikalų ir teisinių klau simų dar -
bo grupės. Lietuva 2015 m. siekia įsi-
vesti eurą. Latvija eurą įsivesti ke -
tina metais anksčiau – 2014-aisiais.
Šiuo metu eurą turi 17 iš 27 ES šalių.

***
Didžiosios žiniasklaidos bendro-

vės pernai sumokėjo beveik 50 mln.
litų – 2 proc. mažiau nei 2011 m. Dau -
giausia mokesčių 2012 m. sumokėjo
televizijos rinkoje pirmaujančios:
„Tele-3” ir LNK, atitinkamai 12,3
mln. litų ir 6,9 mln. litų. Iš spaudos
bendrovių daugiausia mokesčių su -
mokėjo Žurnalų leidybos grupė  –  5,4
mln. litų. Pagal žiniasklaidos bendro -
vių gautų pajamų ir sumokėtų mo -
kesčių santykį pirmose vietose ri -
kiuojasi „Delfi” (santykis siekia 22,2
proc.), Žurnalų leidybos grupė (21,4
proc.) ir „Verslo žinios” (19,2 proc.).
In terneto portalas „Delfi”, „Ekspress
leidyba” priklauso Estijos žiniasklai-
dos susivienijimui „Ekspress grupp”.
Žurnalų leidybos grupę val do ži -
niasklaidos susivienijimas „Schibs -
ted”. 

***

2011 m. pasaulyje pirmą kartą
nuo 1994 m. pastebėtas ginklų parda-
vimų nuosmukis, teigiama Stok hol -
mo tarptautinių taikos tyrimų insti-
tuto SIPRI metiniame pra ne šime.
SIPRI duomenimis, 2011 m. 100 di -
džiausių ginklų gamintojų savo pro-
dukcijos pardavė už 410 mlrd. JAV
dol., tai yra 5 proc. mažiau nei 2010
m. Iki tol (2002–2009 m. laikotarpiu)
ginklų prekyba padidėjo 51 proc.
Instituto ekspertų teigimu, ginklų
prekybos sumažėjimą daugiausia lė -
mė dėl pasaulio ekonomikos proble-
mų sumažėjusios karinės išlaidos,
kariuomenės išvedimas iš Afga nis -
tano bei Irako ir prioritetų su tei ki -
mas kibernetinio saugumo klau si -
mams.

***
JAV prezidentas Barack Obama

yra pasirengęs dirbti su respubliko -
nais, kad būtų išvengta automatinio
biudžeto mažinimo, kuris gali para-
lyžiuoti JAV gynybą ir programas,
būtinas viduriniajai klasei. Pre -
zidentas turi planą, kuriuo biudžeto

deficitas būtų sumažintas 1,5 trln.
JAV dol. B. Obama reikalaus, kad po -
kyčiai vyktų subalansuotai, t. y. di -
dinant pajamas. Respublikonai tvir-
tai priešinosi bet kokiam planui, ku -
riuo biudžeto deficitas būtų mažina-
mas pajamų sąskaita. 

***
Korporacija „Google” atvers sa -

vo mažmenines elektronikos parduo-
tuves jau 2013 m. pabaigoje. Kaip žur-
nalistams pranešė gerai informuotas
šaltinis kompanijoje, parduotuvėse
bus galima įsigyti firminės kompani-
jos produkcijos, įskaitant pigesnius
išmaniuosius telefonus ir planšeti-
nius kompiuterius „Nexus” su „An -
droid” operacine sistema. Pasak ži -
no vų, mažmeninės parduotuvės pa -
dės „Google” geriau kontroliuoti
„An droid” prietaisus.

***
Europos Sąjungoje (ES) planuo-

jama įvesti griežčiausius nuo 2008 m.
krizės bankininkų atlyginimų riboji-
mus. Deryboms dėl ES reformų, kad
bankai taptų saugesni, atėjo lemia-
ma savaitė. Prancūzija remia Euro -
pos Parlamento norą griežtinti apri-
bojimus dėl premijų, kurios viršija
atlyginimą. Balsų dauguma šį įstaty-
mą remia ir Vokietija. Jam vis dar
priešinasi Londonas, todėl siekiama
susitarimo, nes šis šalutinis klausi-
mas neturi trukdyti pagrindinėms
banko kapitalo taisyklių pakeiti-
mams. Tokia nuomonė leidžia Ai -
rijai, kuri pirmininkauja šį pusmetį
ES, pri spausti Didžiąją Britaniją ir
susitarti dėl įstatymo sąlygų. 

***

Baltarusijos sostinėje Mins ke
balandžio mėnesį iškils 13,000 kvad-
ratinių metrų ploto prekybos centras
„Bonus” su maisto produktų, drabu-
žių, avalynės ir kosmetikos parduo-
tuvėmis. Naujojo centro šeimininkai
– Lietuvos įmonė „Capital City
Group”. Šioje šalyje jau trejus metus
veikia „Capital City Group” antrinė
įmonė „Pribaltijskaja investicionaja
kompanija”. Ji ir prižiūrės prekybos
centrą „Bonus”. Steigti prekybos
tinklą, kuriame baltarusiai galėtų
pirkti maisto produktus ir kitas pre-
kes, ne pirmus metus pla nuoja ir lie-
tuvių įmonė „Glera”, kuriai vado-
vauja buvęs „Vilniaus prekybai” pri-
klausančių įmonių vie nas vadovų
Au rimas Namajuška.  

***
Vokietijos ekonomikos ministras

Philipp Roesler nori, kad Europos
Sąjunga (ES) ir JAV susitartų dėl vi -
sapusiško transatlantinės laisvosios
prekybos susitarimo, o ne imtųsi ri -
botų sandorių pietinių ES tautų nau-
dai. Vokietijos vyriausybė siekia be
išimčių taikomo laisvosios prekybos
susitarimo, o Prancūzija ir pietinės
ES šalys, priešingai, nori apsaugoti
savo žemės ūkio pramonę  ir taip pat
saugosi genetiškai pakeistų maisto
produktų iš JAV. JAV ir ES tikisi pra-
dėti derybas dėl sutarties iki birželio.
Tikimasi sandorį baigti iki 2014 m.
pa baigos. 

Parengta pagal 
BNS, ELTA, Alfa.lt

LIUDA AVIŽONIENĖ

Tik ką grįžau iš San Francisco, CA, kur vasario 2–7 dienomis vyko Society
of  Photonics in Enginee ring (SPIE) suvažiavimas. Į suvažiavi mus kas-
met susirenka apie 2,000 fizi kų, inžinierių ir kitų sričių darbuotojų,

kurie domisi naujausių teorijų pri  taikymu praktiniam naudojimui. 
Jau daug metų Lietuvai šiuose su  važiavimuose atstovauja UAB MGF

,,Šviesos konversija” (užsienyje žinoma ,,Light Conversion” pavadini mu),
įmonė ,,Eksma Optics”, dirbanti aukštųjų technologijų srityse, viena žymiau-
sių Europos bendrovių –  aukš  tųjų technologijų įmonė EKSPLA, projektuojan-
ti ir gaminanti fotonikos srities tiksliąją mechani ką ,,Standa”, ir jiems pade-
danti Šiau rės Amerikoje įsikūrusi bendrovė ,,Altos Photonics, Inc.”
(emily@altosphotonics.com arba lucian@altosphotonics.com). Visos bendro-
vės parodoje prista tė savo naujus produktus, kuriuos per ka tiek pramonės,
tiek mokslo bendruomenės. 

Šio suvažiavimo naujiena – dar viena įmonė iš Lietuvos – UAB ,,Brolis
Semiconduc tors”, dirbanti puslaidininkių technologijomis elektronikos ir
optoelektroni kos srityse. Įmonę Vilniuje 2011 m. įkūrė broliai dvyniai
Augustinas ir Kristijonas bei jų ketveriais metais vyresnis brolis Dominykas
Vizbarai, po studijų už sie nyje grįžę į Lietuvą. Jie speciali zuojasi ilgabangiuo-
se puslaidinin kiniuose lazeriuose bei molekulinio pluoštelio išdėstyme.

Broliai Vizbarai gimė Pa nevė žy je, daugiavaikėje šei moje (turi seserį
Ingridą), tad jų vaikystė buvo kukli. Vy resnysis Dominykas, „Am  ber  sail” įgu-
los narys, dalyvavo pa sau linėse regatose, todėl po mokyklos baigimo pasirinko
transporto inžinerijos stu dijas Klai pėdoje, vėliau – Atverpene. Augustinas ir
Kris tijonas, baigę vidu rinę mokyklą, abejojo, kur stoti, tad  tėvui, buvusiam
fizikui, patarus, broliai nutarė studijuoti fiziką. Vilniaus universitete jie baigė
elektronikos inžinerijos bakalauro, Karališkajame technikos universitete Šve-
dijoje – fizikos magistro studijas, o Miunchene technikos universitete apsigy-
nė fi zi kos mokslų daktaro laipsnius.

UAB ,,Brolis Semiconductors” no ras – tapti pirmaujančiais pasaulyje
sudėtingų epitaksinių struktūrų, augi namų arsenidų bei stibidų pag rin du,
kūrėjais bei užimti vadovaujančią vietą pateikiant jas pasaulinei elektronikos
ir optoelektronikos rin kai. 

Šie trys jauni lietuviai keliauja po visą pasaulį, supažindindami besi do -
minčius su savo pasiekimais ir gau  dami užsakymus labai aukštos kokybės
gaminiams. Jie rodo, kad geru darbu, protu ir mokslu Lietu vo je galima daug
pasiekti ir savo gami niais užkariauti pasaulį. Šaunuoliai, Kristijonai, Augusti -
nai ir Dominykai Vizbarai!

Du iš dviejų broliai Dominykas ir Augustinas Vizbarai San Francisco, CA. 
L. Avižonienės nuotr.

SPIE suvažiavime – nauji veidai
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MARIJA DAINIENĖ

Šeima – tai tarsi maža respubli-
ka, kurioje kuriamos savos tai-
syklės – savi įstatymai. Di -

džiau sias tėvų rū pestis – vaikai. Sie -
kiama, kad šeimoje jie jaustųsi reika-
lingi, mylimi ir sau gūs. Ne mažiau
tėvams svarbu ug dyti aktyvią, sąmo-
ningą, atsakingą asmenybę. Nuo ma -
žens vaikai privalo žinoti ne tik savo
teises, bet ir pa reigas. Kristijono Do -
nelaičio litua nistinės mokyklos
(Wash ington, DC) mokiniai žino
svarbią savo pareigą – mokytis lietu-
vių kalbos. Žinoma, geriausia vaikus
auklėti savo pavyz džiu – tai patikrin-
ta priemonė, veiks mingesnė nei ko -
kia nors teorija.

Kartais šeštadienio rytais maty-
dama savo mokinius truputį pavar-
gusius, truputį neišsimiegojusius,
klau siu jų tėvelių, kodėl jie šeštadie-
nio veiklai renkasi lituanistinę mo -
kyklą. Ar neatsibodo, ar nepavargo?
Atsa ky mo niekas neieško, visi tvir-
tai nusprendę, kad reikia. Lietuvis
privalo mokėti kalbėti lietuviškai.
Žaviuosi šiais atkakliais žmonėmis,
su pasidi džiavimu juos vadinu pat ri -
otais. La biausiai stebina tai, kad mo -
kyklą lanko trečioji lietuvių, atvyku-
sių po karo, karta.

Šiandien noriu kalbėti apie Ne -
rijos Orentienės šeimą, kurios trys
kartos yra susijusios su Kristijono
Donelaičio lituanistine mokykla.

Nerija Orentienė, keturių vaikų
mama, Kristijono Donelaičio litua -
nis tinės mokyklos tėvų komiteto pir -
mininkė. Ketverius metus ji pati dir -
bo šioje mokykloje lietuvių kalbos
mokytoja. Šiuo metu kiekvieną šešta-
dienį atvyksta į mokyklą su trimis
sa vo vaikais. Vyriausioji dukra Joa -
na jau suaugusi, ji irgi mokėsi ir yra

baigusi lituanistinę mokyklą. Dabar
džiaugiasi mokėdama lietuvių kalbą
ir galėdama bendrauti su lietuviais. 

Nerija pasakoja, kad tuo metu,
kai jie dar buvo maži, mintis, kad
Lie  tuva kada nors bus laisva, buvo
labai tolima. Jos tėveliai manė, kad
gal nors anūkai sulauks Lietuvos ne -
priklausomybės, todėl lietuvių kal-
bos mo kymas buvo suprantamas
kaip pilietinė pareiga Tėvynei. Jeigu
neišliktų tauta, tai kalbą, tradicijas
ir papro čius būtina išsaugoti už At -
lanto. Ne rija sako: „Lietuva – artima,
gimta, nors joje niekada negyvenau,
tik paviešėjau. Amerikoje dalyvavau
visuose Lietuvių Bendruome nės ren-
giniuose, būdavau stovyklose. Ir su
savo vyru Linu Orentu susipa žinau
šo kių grupėje. Mudviejų su vy ru ver-
tybės sutampa –  sudarome ga  li mybę
vaikams išmokti lietuvių kal bą.
Mums negaila nei pastangų, nei lai -
ko. Būtų gaila, jei neišmoktų tėvų
kal bos. Kalba – tai dvasinis turtas,
ku rį turime perduoti savo vaikams,
kad suaugę nepasakytų, jog kalti tė -
vai, kad neišmokė. Mes  sudarome
sąlygas, jiems reikia tik mokytis.
Nuo mažens jau mokėti dvi kalbas,
su prasti dviejų tautų kultūrų ypatu-
mus – tai kur kas platesnė pasaulė -
žiūra. To mus mokė mūsų tėvai, to
mokome ir mes savo vaikus.” 

Nerijos Orentienės mama Virgi -
nija Grajauskaitė atvyko į Ameriką
po karo, kaip ir daugelis lietuvių, iš
Vokietijos. Atvykus į JAV, reikėjo ir
dirbti, ir mokytis, nes niekas negalė -
jo padėti: tėvas jau buvo miręs, ma -
ma – senyvo amžiaus. To meto lietu-
viams imigrantams buvo didžiausia
vertybė mokslas, kas tik galėjo, siekė
aukštojo išsilavinimo. Mokslas buvo
geresnės ateities pažadas. Baigusi
Col lege of  Mount St. Vincent, įgijo

Trijų kartų atrasta gali mybė mokytis ir tobulėti
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prancūzų kalbos mokytojos specialy-
bę. Ištekė ju si su vyru  Algimantu Gu -
recku augi no tris vaikus: Nidą, Vy -
tenį ir Neriją. Namuose su vaikais vi -
sada kalbėjo lietuviškai, saugojo lie-
tuvybės idėją, kaip pareigą tėvams.
Nos tal giškai prisimindavo vaikystę
ir jaunystę Lietuvoje. Virginija Gu -
rec  kienė sako: „Ne savo noru išvyko-
me, buvome priversti, kad išliktume
gyvi, todėl gimtosios kalbos saugoji-
mas bu vo tarsi pasipriešinimas to
meto totalitariniam režimui. Lankė -
me baž nyčią, skaitėme leidžiamą lie-
tuvišką spaudą, knygas, kūrėme dai -
nų an sam blius, chorą, teatrą. Vieni
buvo ak tyvūs dalyviai, o kiti – akty-
vūs žiū rovai. 1968 metais atvykome
gyventi į Washington, DC. Lituanis -
tinėje mo kyk loje visada trūkdavo lie-
tuvių kalbos mokytojų, todėl buvau
pakviesta ir atėjau dirbti – mokyti
vai kų gimtosios kalbos. Tada mokyk-
los vedėja dir bo Rūta Penkūnienė.
Jai išėjus, teko man dirbti mokyklos
vedėja ir mokytoja. Tuo metu moky-
tojo atlyginimas buvo mažas, bet ne
tai buvo svarbiausia, daug svarbes-
nis buvo gimtosios kalbos mokymas.
Mokyk loje mokėsi maždaug 35 moki-
niai. Pa talpos visada buvo nuomoja-
mos, tuo rūpindavosi mokinių tėvai,
mokyklos vedėja visada organizavo
mokymo pro cesą.” 

Virginija Gureckienė penkerius
metus yra dirbusi Georgetown Uni -
ver sity, kur dėstė lietuvių kalbą. Jai
teko mokyti vyresnio amžiaus pir-
mosios imigrantų kartos lietuvius,
ku  rie silpnai kalbėjo lietuviškai,
sun kiai rašė – ir tai buvo aišku, nes
vėlokai susirūpino gimtosios kalbos
mokymusi. Suprantama, kad reikėjo
kalbą pradėti mokytis nuo mažens, o
už tai turi būti atsakingi tėvai. 

Nerijos ir Lino Orentų vaikai
Alina, Marius ir Aistė dabar mokosi
Kristijono Donelaičio lituanistinėje

mokykloje. Jie irgi yra aktyvūs ben-
druomenės nariai: šoka, dainuoja,
dek  lamuoja, dalyvauja šventėse, ren -
gi niuose, konkursuose. Mokymasis
nė ra tik malonumas, pramoga – tai ir
pareiga. Alina šiais mokslo metais
bai gia aštuntąją klasę. Štai ką ji
mąsto apie lituanistinę mokyklą ir
lietuvių kalbos mokymąsi: „Žinau,
kad reikia lankyti lituanistinę mo -
kyklą, jog išmokčiau ir nepamirš-
čiau lietuvių kalbos. Girdėjau pa sa -
koji mus, kai žmonės užmiršta savo
gim tąją kalbą. Kad taip man neatsi-
tiktų, turiu nuolat mokytis. Mokyk -
loje aš sutinku savo geras drauges,
todėl laukiu šeštadienių. Mes kartu
bendraujam per pertraukas, pietau-
jam, žaidžiam, šokam. Kartais kuriu
šeštadieniui kitus planus, bet mama
sa ko, kad ji lankė lietuvišką mokyk-
lą, vyresnė sesė baigė mokyklą ir
mums reikia mokytis. Suprantu, kad
tėvai man linki gera, todėl kiekvieną
šeštadienio rytą, ar lyja, ar saulėta,
noriu ar nenoriu, keliuosi ir vykstu
moky tis lietuvių kalbos.”

Pamokos šeštadieninėje mokyk-
loje – tai nėra prarastas laikas, tai
yra atrastos naujos galimybės moky-
tis ir tobulėti, puoselėti lietuvių tra-
dicijas. Tai puiki galimybė susitikti
trims giminės kartoms ne tik šeimo-
je, bet ir mokykloje įvairių kalendo-
rinių ir valstybinių švenčių proga
pa sidžiaugti vaikais ir vaikaičiais.
Tai lietuvių šeimų tradicijų tąsa.
Trijų kartų reikšmingas pėdsakas
paliktas mo kyklos istorijoje: Virgi -
nija Gurec kie nė dirbo mokykloje, jos
dukra Nerija Orentienė dabar rūpi-
nasi mokyklos reikalais, Alina Oren -
taitė, baigusi mokyklą, kitais metais
gal bus mokytojos padėjėja.

Marija Dainienė – Kristijono Do -
nelaičio lituanistinės mokyklos moky-
toja.

Nerija ir Linas Orentai su savo atžalomis – Alina, Aiste ir Mariumi.   
Rūtos Puškorius nuotr.



tylu ir ramu. Taip Alfiejus prabėgio-
jo mielą diene lę, nes labai labai bijo-
jo, kad su pra budusiu sūnum nepra-
dėtų kalbėti kas kitas iš namiškių.
Jis pats norėjo nustatyti vaiko padė-
tį.

Vakarop svečias prabudo. Alfie -
jus įsakė tarnams dar kartą sūnų
stipriai pavalgydinti, o pats net
žings  neliu nuo jo nepasitraukė. Tada
pasikvietė Levį ant stogo. Abu sėdo
didžiojo kedro šakų prieglobsty ir
prisipylė sidabrines taures vyno.
Sve  čias atrodė pailsėjęs, jo veidas
buvo lygus, be rūpesčio raukšlelių,
akys juodos ir švarios.

– Atsigavai, – pradėjo tėvas.
– Taip, dėkoju už globą.
– Čia ir be globos gera gyventi.

Savi namai, pilni gėrybių, ramybės.
Tik nereikia galvos pamesti, – pasku -
tinį sakinį Alfiejus stipriai pabrėžė. –
Kas nesiblaško, Kafarnaume nepra-
puola.

– Tvarkingi žydai čia laikosi,
todėl.

– Ką tu ryte apie savo dingimą
kal bėjai?

– Mano kitoks gyvenimas. Esu
Jėzaus apaštalas Matas, vienas iš
dvy  likos. Su Mokytoju turiu būti vi -
sur ir visada.

– Visur ir visada? Dabar čia sė -
dime, esi be jo, ir viskas sekasi ge -
rai. – Alfiejaus širdį vėl spustelėjo
nuo  gąstis.

Bet reikia gyventi, valgį pelnyti,
pa sakojimų apie įvairiausius atsiti-
kimus klausytis, šabą užlaikyti. O ru -
deniop susistūmė daugiau darbų.
Ten ka anksčiau keltis, darbininkus
raginti, prakaitus braukyti ir vėliau
gulti. Tas pats visiems, tas pats ir
Alfiejui. Jis dar prieš saulės pakili-
mą praveria akis, veria duris į kie -
mą, į gatvę, pauosto orą, apsižvalgo.
Žino ma, jo turto padėtis leistų ilgiau
lo voje pasirangyti, bet ir ta padėtis
nu skurs tų, jei ja nesirūpintų.

Anądien jis vos žengė per slenks -
tį, vos pakėlė akis, kad apmestų jo -
mis apylinkę, o štai kitoje gatvės pu -
sėje kažkoks vyras jau gėrė šulinio
van denį. Iš kur tokiu metu jis atsira-
do? Jei ištroškęs, reiškia, vargingas
ke  lei vis, atgaivos ieškąs.  Dar net pa -
dangė mažai nublyškusi, joks kas -
dien įprastas vėjelis nuo ežero nepu-
čia, o jis ten krapštosi prie šulinio,
ne si gėdija. Benamis koks.

Benamis atsitiesė, nepasižvalgęs
žengė gatvėn ir tiesiai, visai neabejo-
jęs, taikė į Alfiejaus namų duris.

Ar tai miražas, ar stebuklas? Juk
Levis pareina, sūnus grįžta namo! Al -
fiejus šoko jį pasitikti, ir abu vyrai
su sidaužė pačiame gatvės vidury. Su -
sidaužė, apsikabino ir stovėjo spaus-
damiesi ilgoką valandėlę. Kai atsiga-
vo, Alfiejaus akys buvo raudonos ir
drėgnos. Jis sušnibždėjo:

– Levi, Levi, tai tu?
– Aš, kas čia kitas bus...
– Namo parėjai. Dabar viskas ge -

rai į vietas susidės, labai gerai.
– Parėjau. Kaip viskas susidės,

nežinau.
– Į muitinę grįši. Iš ten ir vienas

denaras, ir antras, ir trečias.
– Ne, ten negrįšiu.
– Nepatinka tau, žinau, – truputį

paniuro tėvas. – Jei taip, tai taip. Bet
kodėl vidury gatvės stovime? Einame
vidun, sūnau. – Alfiejus, abiem ran -
kom stumdamas, vairavo Levį į
duris. – Anksti keliavai, naktį kojas
vargi nai, sėsk pailsėti, greičiau, grei-
čiau. Ir akys turbūt tamsoje pavargo.

– Nenorėjau, kad mane pažįsta-
mi matytų.

– Tu mano vaikas, nieko blogo
ne padarei, – tėvo balse suskambėjo
iš gąstis, veidas įsitempė. – Iš mūsų
giminės niekas nevagia, niekas neap-
gaudinėja. Žinoma, kai perki, par-
duodi... Prekyboje visaip pasitaiko. O
tu, Levi, juk nepadarei nieko blogo,
tie sa? Sakyk, jei kas pasitaikė, gal
dar galėčiau pataisyti, – Alfiejus
kilste lėjo rankas, pokštelėjo jomis į
šlaunis, prisilenkė ir varstė žvilgs-
niais vos spėjusį ant pagalvėlės atsi-
šlieti sūnų.

– Jokių blogumų, tik gerumai.
– Gerumai? – atsitiesė nušvitęs

Alfiejus ir tiek prislopino balsą, kad
sūnui vos vos buvo girdimas. – Tai
aukso parnešei, taip? Gerai, kad nie -
kas grįžtančio nematė, gerai sugalvo-
jai tamsoje naktį keliauti. Labai
džiaugiasi visi namai. Ir Geršvis į
viršų šokinės, tave pamatęs ir išgir-
dęs. Jo duktė Gora laukia tavęs. Be -
veik septyniolikos, pats laikas gim-
dyti. Laiba, graži kaip ožkytė, nors iš
užpakalio per klubus plati, lengvai
vai kus tu rės. Tik berniukus – aš taip
jaučiu.  Vie na pas tėvą, Levi, toks jo

apelsinų sodas, kiek figmedžių...
– Nereikia man Goros ir jos tėvų

sodų.
– Nereikia Goros ir sodų? Bet gy -

venti reikia. Nereikia muitinės, ne -
rei kia Goros, sodų... Tiesa, mūsų na -
muose duonos užtenka, tačiau prie
jos turi visi prisidėti. Dėl Goros su
jos tėvu sutarta, Geršvis ją tau augi-
no. Tau, Levi, seniai taip sušnekėjo-
me.

– Aš parėjau tik Jūsų ir namų
pasižiūrėti. Pabūsiu dvi dienas ir
dingsiu. Niekam apie mane neprasi-
tarkite, nei Geršviui, nei kam nors
kitam. Manęs čia jau nėra, ir Levio
nėra.  Dabar mano vardas yra Matas.

– Pavargai, tavo galvoje ūžia,
diena su naktimi maišosi. Eik, tuo-
jau eik pailsėti. Eik, eik, suvalgyk
pusryčius ir miegok, – Alfiejus pa -
ėmė sūnų už rankos ir kėlė jį nuo pa -
gal vėlės gerokai susirūpinęs. Iš tik-
rųjų gal jam negerai, gal pasimaišė?
Gal ir Zafaros, tos nevykėlės, pasako-
jimas, kad nuo Levio krūmuose pasi-
slėpė nelabasis, čia kaip nors pinasi?
Gal tasai nelabasis įlindo Levio gal-
von, bet ne į krūmus?

– Greitai, greitai, – ragino Alfie -
jus sūnų, nugąsdintas tos slaptos
min ties, – valgį tuoj atneš. Pasi stip -
rink ir gulk. Kalbėsime vėliau, dabar
tik pavalgyti ir gulti, nieko kita.
Pavar gai, nemiegojai, kojas į kietą
ke lią nu mynei.

Ta diena Alfiejui buvo sunki.
Toks rūpestis, tokia nežinia... Jei vai -
kui galvoje liga įsimetė, baigta su vis -
kuo. Su Geršviu, su Gora.

Paguldęs sūnų, išbėgo pasižval-
gyti, ar darbininkai tinkamai genėja
alyvmedžius. Tarė žodį vienam,
paba rė antrą ir parskubėjo namo.
Sve čias miegojo, tad tėvas leidosi
prie ežero, nupirko šviežių žuvų, vi -
siškai pamir šo derėtis ir vėl atskuo-
dė sūnaus pasižiūrėti. Visur buvo
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Oskarai ,,Drauge” – 2013-ieji

RASA KAMINSKAITĖ-AVIŽIENIS

Ką veiksite vasario 24-tą, sekmadienį? Aš po
dr. Tomo Remeikio pagerbimo  Pasaulio lie-
tuvių centre (Lemont, IL) važiuosiu namo

žiūrėti Hollywood „meilės festivalį”– 85-ojo Aca -
demy Awards apdovanojimų įteikimo. Kaip greitai
laikas bėga! Atrodo, taip neseniai lietuviškai
skambanti pavardė Hazanavicius (2012 m. už
geriausią filmą ir režisūrą apdovanoto filmo „Ar -
tistas” režisierius) išbandė amerikiečių užsienie-
tiškų pavardžių tarimo įgūdžius, kurie per pa -
skutinius metus yra žymiai pagerėję. Šiais metais
mane mažiau domins, kokias sukneles žvaigždės
vilkės, nes vis mažiau naujos kartos aktorių pažįs-
tu. (Kur dingo Meryl Streep?) Iš devynių šiais me -
tais ,,Oscar” pasiūlytų filmų pamačiau septynis.
Likusius du dar žadu pažiūrėti.

Tarp apdovanojimams pasiūlytų filmų trys
yra istoriniai: „Lincoln”, „Argo” ir „Zero Dark
Thirty”. Dėl šių filmų istorinių faktų tikslumo ži -
niasklaidoje kilo nemažai kontroversijų. Prie isto-
rinių filmų galima būtų priskirti ir Victor Hugo
romano pritaikymą kinui – miuziklą „Les Mi -
serables” ir „Django Unchained”. Abu filmai
pasako ja įvykius, matomus vaiko akimis. Kiti du
filmai (,,Life of  Pi” ir ,,Beasts of  the Southern
Wild”) pasakoja įvykius, matomus vaiko/paauglio
akimis. Įdomu, kad šiais metais geriausios aktorės
apdovanojimui pasiūlyta pati jauniausia aktorė
Quvenzhané Wallis („Beasts of  the Southern
Wild”) ir pati vyriausia – Emmanuelle Riva
(„Amour”).

„Life of Pi” („Pi�gyvenimas”),�rež. Ang Lee

Tai 2001 m. išleistos kanadiečio autoriaus
Yann Martel to pačio pavadinimo knygos inceniza-
cija. Tai filmas apie tikėjimą ir išgyvenimą, dva -
sin gumą, draugystę ir viltį. Per pirmas filmo
dešimt minučių parodyta gamta ir gyvūnai man
padarė tokį gilų įspūdį, kad likusios dvi valandos
buvo tikros „magaryčios”. Fantastinėje nuotykių
dramoje jaunuolis Pi gyvena tėvo prižiūrimame
zoologijos sode Indijoje. Po kiek laiko šeima nu -
sprendžia emigruoti į Kanadą. Kilus siaubingai
audrai, laivas, kuriuo šeima ir zoologijos sodo gy -
vū nai plaukia, nuskęsta. Pi išsigelbsti ir kelis
mėnesius praleidžia valtyje, plūduriuodamas van-

denyne kartu su zebru, hiena, orangutangu ir
tigru. Pi, dar Indijoje „išbandęs” visas religijas,
įvykus neįsivaizduojamai nelaimei, privalo atrasti
į ką kabintis, kad išgyventų. Ar tikrai taip buvo?
Tai klausimas, į kurį žiūrovas turi atsakyti pats,
deja, filmo pabaigoje viskas pernelyg tiesmukiškai
paaiškinama. „Life of  Pi” yra gražiausias šių metų
filmas, sukurtas naudojant trimatę (3D) technolo-
giją. Indija, vandenynas, sala, gyvūnai, audra,
spalvos ir nuostabūs vaizdai – tai pavyzdys, kaip
ekrane galima puikiai sekti pasaką.

„Beasts of the Southern Wild” 
(„Pabaisos�iš�laukinių�pietų”),�rež.�Benh Zeitlin

Taip pat fantastinėje dramoje šešerių metų
mergaitė Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) gyvena
užmirštame, gamtos ir žmonių nusiaubtame Lou -
isiana valstijos užkampyje. Jos pasaulis mums vi -
sai nepažįstamas. Ji auga viena, motinos nėra, o
tėvas – alkoholikas. Gyvenimo sąlygos labai primi-
tyvios ir skurdžios. Vieną dieną artėja didelė
audra. Hushpuppy grumiasi su audra ir likimu,
pasitelkdama vaikišką vaizduotę, fantastinėmis
būtybėmis, naminiais gyvūnais ir tikėjimu, kad
„visata yra harmoninga, kai visos dalelytės joje
dera. Jei viena, nors ir pati mažiausia, lūžta, lūžta
visata”. Audros ir tirpstančių ledynų vaizdai filme
tarsi patvirtina, kad harmonijos visatoje trūksta.
Bet mažoji veikėja nepasiduoda. Jos užsispyrimas
žavi, bet kartu – ir liūdina. Jaunos (9 metų) aktorės
natūralumas ir gabumai yra verti dėmesio, todėl
šiais metais ji pasiūlyta geriausios aktorės apdo-
vanojimui. „Beasts of  the Southern Wild” yra
nepriklausomas (indie) filmas ir jam sukurti užte-
ko mažo biudžeto. Jame vaidina neprofesionalūs
aktoriai, vietiniai Louisiana gyventojai. Tai auten-
tiškiausias ir originaliausias šių metų filmas. Jis
buvo apdovanotas Kanų filmų festivalyje bei kituo-
se festivaliuose. 

„Lincoln”,�rež.�Steven Spielberg 

Amerikos istorijoje ir amerikiečių vaizduotėje
prezidentas Lincoln yra milžiniška asmenybė. Ir,
galima teigti, kad šiuo metu Hollywood Steven
Spielberg taip pat yra milžinas. Sudėjus Lincoln ir
Spielberg, turime filmą, kuris yra pasiūlytas net
dvylikai ,,Oscar” apdovanojimų. Pa žiū rėjusi filmą

pagalvojau: „Galų gale Spielberg sukūrė filmą,
vertą jo talento”, nes kai kurie jo filmai, sukurti po
„Schindler’s List”, man atrodė grynas pataikavi-
mas masiniam žiūrovų skoniui. „Lincoln” yra isto-
rinė drama, apimanti paskutiniuosius prezidento
valdymo metus, kai JAV draskė pilietinis karas, ir
prezidento vedami labiau apsišvietę Kongreso
nariai suprato, kad atėjo laikas panaikinti vergiją
šalyje. Filme vaidina puikūs aktoriai. Vienas jų –
Daniel Day-Lewis – yra pasiūlytas geriausio akto-
riaus apdovanojimui. Jis visais atžvilgiais – savo
išvaizda, laikysena bei kalbėsena – Lincoln vaid-
menį sukūrė tobulai, taip, kaip daugelis ir įsivaiz-
duoja Lincoln. Už šį vaidmenį aktorius jau pelnė
kelis apdovanojimus. Filme matome politinius už -
kulisius, intrigas, prezidentą supančius įvairiau-
sio plauko žmones. Žiūrovas pamiršta, kad tai – tik
filmas. Ir tai yra pats didžiausias filmo įvertini-
mas.

„Argo”,�rež.�Ben Affleck

Gerai prisimenu, kai 1978 m. Irane įvykus per-
versmui, buvo užimta JAV ambasada Teherane ir
paimti įkaitai. Tuo metu studijavau University of
Illinois at Chicago, kur mokėsi nemažai musulmo-
nų. Vyko aršios demonstracijos ir įtemptos disku-
sijos dėl JAV vaidmens pasaulyje. „Argo” – trileris,
kuriame matome daug tada matytų vaizdų. 1997 m.
CŽV paviešino dokumentus apie Kanados ambasa-
doje pasislėpusius JAV ambasados darbuotojus,
kurie spėjo pabėgti iš užgrobiamos ambasados ir
buvo slapta išgabenti iš Irano. Užduoties pavadini-
mas buvo „Argo”. Filmas rodo, kaip gimsta suma-
nymas, kaip kruopščiai jam ruošiamasi ir kaip jis
įgyvendinamas. Sklandžiai panaudoti tikri kadrai
iš to meto įvykių. Nors žinojau, kaip filmas baig-
sis, jame sukurta įtampa vertė spausti kumčius ir
nervintis kartu su išsigandusiais ambasados dar-
buotojais ir jų gelbėtoju. (Tai tik vienas iš daugelio
netikslumų filme, nes iš tikrųjų visi amerikiečiai
ramiai išvyko iš Irano. Bet koks būtų trileris be
įtampos?) Ben Affleck ne tik režisavo filmą, bet ir
vaidina jame pagrindinį CŽV agento Tony Mendez
vaidmenį. Istorinius įvykius filme parodyti nėra
lengva, juk yra daug detalių, galima pabrėžti įvai-
rius dalykus, juos supolitizuoti. Manau, jog reži-
sierius sėkmingai sudėjo taškus, sutelkęs mūsų
dėmesį į dviejų šalių – JAV ir Kanados – diplomati-

,,Life of Pi” http://drawger.com

,,Argo” http://www.mrwillwong.com ,,Zero Dark Thirty” http://collider.com ,,Les Miserables”

„Beasts of the Southern Wild” http://thatfilmthing.com ,,Lincoln” http://www.filmofilia.com
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upė įteka į Michigan ežerą. Iš mieste-
lio išvažiuojant, pradėjo lyti. Pir mą
sy kį per mūsų šią  kelionę teko už si -
dėti lietpalčius.  

Pravažiavę Bass ežerą, sustojo-
me prie parduotuvės, kurioje parda-
vinėjama šviežia ir rūkyta žuvis. Nu -
stojo lyti, ir oras staiga sušilo. Dar
liko sunkiausias kelionės „kalnas” –
apie vie na my lia kelio stačiu šlaitu
Brye Road į pačią aukščiausią Mason
Coun ty vietą. Ne visiems pasisekė
už važiuoti nenulipus nuo dvira čio.
Atsiradę viršūnėje patekome į Haw -
ley gatvę. Ligi stovyklos vartų teliko
penkios (kalnuotos) mylios.  

Dviratininkų grupė sėkmingai
pasiekė Rako stovyklos vartus 11:30
val. r.  Mus sutiko nemaža grupė sto -
vyk lautojų. Kelionė baigta. Pri si sta -
čius prie „Lituanicos” val gyklos, Ša -
rū nė Braziulienė visus pavaišino na -
mie keptu tortu. Juo bu vo pasveikin-
ti ne tik mes, bet ir keturiolikto gim-
tadienio  pro ga Braziulienės sū nus
Do natas.  

Po vaišių dar kartą padėkojome
broliui Aldžiui Liubinskui už ke lio -
nės suplanavimą ir vadovavimą. Tą
akimirką ant brolio Aldžio buvo iš -
pilta didelė bačka šalto vandens, pa -
našiai kaip daroma sporto varžybose.

Jis nepyko, nes buvo karšta, ir šaltas
vanduo jį labai atgaivino. Dvi ratinin -
kams beliko paskutinį sykį iškrauti
brolio Juozo Kapačinsko sunk vežimį
ir prisijungti  prie „Jau nų dienų” sto -
vyklos įsikūrimo...

Pabaiga

Iš viso per keturias dienas nuke-
liavome apie 220 mylias. Sekėme bro-
lio Vytenio nurodymais. Tai faktas.
Svarbiau negu mylių skaičius buvo
tai, kad ši iškyla buvo beveik 6 mėne-
sių planavimo ir pasiruošimo viršū -
nė. Visi – tiek vadovai, tiek dalyviai –
su žinojo daugiau ne tik apie dvira -
čius, bet ir apie save, išmoko, kaip su -
gyventi sunkioje (bet smagioje) kelio -
nėje su kitais broliais ir sesėmis.

Dėkojame broliui Aldžiui už jo
pastangas ruošiant, koordinuojant ir
planuojant šią nuostabią kelionę.
Taip pat skautiškas ačiū mūsų pa -
lydovams, ypač mūsų sunkvežimio
vai  ruotojui broliui Juozui, kuris jau
tre čią sykį (2005, 2009 ir 2012) mus
lydi visą kelią. Taip pat skautiškas
ačiū ki tiems mūsų vairuotojams:
bro liui Aldžiui ir broliui Edžiui už
visą jų pa ramą ir pagalbą.

Pabaiga

2012 m. kelionė dviračiais
Atkelta iš 6 psl.

nį bendradarbiavimą, profesionalų ir
kruopštų darbą, drąsą ir ryžtą padėti
žmonėms. 

„Zero Dark Thirty” („Taikinys�nr.1”),�
rež.�kathryn Bigelow

Nuo 2001 m. rugsėjo 11 d. iki 2011
m. gegužės 2 d. vyko teroristų organi-
zacijos „al-Qaeda” vado Osama bin
Laden paieška. Kathryn Bigelow,
pirma moteris, apdovanota ,,Oscar”
už geriausią režisūrą, ryžosi ekrane
parodyti šią dešimt metų užsitęsusią
medžioklę. Istorijos pabaiga žiūrovui
žinoma, todėl įdomi yra pati bin La -
den paieška. Pagrindinė veikėja, jau -
na CŽV agentė Maya nepailstamai,
uoliai ir užsispyrusiai dirba, nagri -
nė   dama saugumo surinktą medžia-
gą, dalyvaudama tardymuose, ieško-
dama įrodymų, kad Osama – dar
gyvas, kad jis slapstosi ir kaip prie jo
prieiti. Nykiame Maya gyvenime
nieko nėra, tik darbas, kuriame ji
turi kovoti už savo įsitikinimus. Ak -
torė Jessica Chastain už Maya vaid-
menį yra pasiūlyta geriausios akto-
rės apdovanojimui ir už šį vaidmenį
jau yra laimėjusi „Auksinį gaublį”
(,,Golden Globe”). Veiksmo trileris
pavadintas „Zero Dark Thirty”, tai
karinis terminas, reiškiantis „30 mi -
nučių po vidurnakčio” ir mums, žiū-
rovams, primenantis tamsą ir slaptu-
mą, kurie gaubė šį karinį uždavinį.
Kaip ir kiti šių metų istoriniai fil-
mai, taip ir šis, buvo nemažai kriti-
kuojamas dėl netikslumų ir dėl per -
ne lyg tikroviškų kankinimo vaizdų. 

„Django Unchained” 
(„Ištrūkęs�Džango”),�

rež.�Quentin Tarantino

Nesu didelė Quentin Tarantino
ir western filmų mėgėja, todėl iš pra-
džių šio filmo neketinau žiūrėti. O
pažiūrėjus jis mane nustebino, taigi
kartais yra gerai nepasiduoti išanks-
tinėms nuostatoms. Kaip visuose
Tarantino filmuose, taip ir  šiame,
buvo daug žiaurumo ir kraujo, bet
aštrus humoras ir įdomūs veikėjai –
vergas Django ir jį įsigijęs (išlaisvi-
nęs) premijų medžiotojas (bounty
hunter) vokietis dr. Schultz, kuriam
Django gali padėti surasti du žudi-
kus, nuo pat pradžios įtraukia žiūro-
vą. Judviejų tikslu tampa surasti ir
išgelbėti Django mylimą žmoną
Broomhilda, kuri buvo parduota sa -
distui plantacijos savininkui. Filmas
vyksta prieš pilietinio karo pradžią
ir parodo vergijos žiaurumus. Ta -
rantino vėliausias filmas yra sukur-
tas „spaghetti western” stiliumi
(italų ar kitų europiečių sukurtas
wes tern filmas, dažnai už amerikie-
čių western žiauresnis ir ne taip aiš-
kiai Amerikos vakarų vertybes vaiz-
duojantis, kurio pagrindinis veikėjas
neretai yra neherojiškas). Muzika,
kaip ir dera tokiam filmui, ypač tin-
kamai pritaikyta. Daugialypis ir de -
talių kupinas filmas atsistoja į ilgą
sąrašą filmų, kuriuose nagrinėjamos
vergijos ir rasinių santykių proble-
mos. Todėl ir jis neišvengė kontro-
versijų.

„Silver Linings Playbook” 
(„Optimisto�istorija”),�
rež.�David O. Russell 

Romantinėje komedijoje matome
darbą ir namus praradusį, iš psi-
chiatrinės ligoninės išėjusį, pas tė -
vus apsigyvenusį Pat Solitano ir jo
pa stangas priprasti prie naujų aplin-

kybių ir savo ligos – bipolinio sutri-
kimo. Pat viliasi susigrąžinti jį pali-
kusią žmoną. Kaip romantinėje ko -
medijoje ir turi būti, jis susipažįsta
su jauna našle Tiffany, kuri po vyro
mirties kovoja su depresija ir kuri
nori dalyvauti šokių konkurse, todėl
jai reikalingas partneris. Tiffany
sutinka perduoti laišką Pat žmonai, o
Pat sutinka šokti. Filmo scenarijus
gerai parašytas, pokalbiai tikroviški,
nestokoja šmaikštaus humoro, o ak -
toriai nepriekaištingai atlieka savo
darbą. Filmas yra labai šiuolaikiš-
kas, nagrinėjantis psichinių ligų ke -
liamas kančias bei pasekmes sergan-
čiam ir artimiesiams. Žiūrint filmą,
kartais pasidaro net nelabai neaišku,
kodėl tik pagrindiniai veikėjai yra
laikomi psichiniais ligoniais, nes
juos supančių žmonių elgesys taip
pat dažnai būna neracionalus. Abu
pagrindiniai aktoriai – Bradley Coo -
per ir Jennifer Lawrence (kuri už šį
vaidmenį jau laimėjo „Auksinį gaub-
lį”) – pasiūlyti geriausio akto riaus
/aktorės apdovanojimui. Filmas pel -
nė net aštuonis pasiūlymus gauti
,,Oscar”, įskaitant geriausią režisie-
rių ir geriausią antraeilį aktorių bei
aktorę (Pat tėvus vaidina Robert De
Niro ir Jacki Weaver).

• • •
Kiti filmai šių metų ,,Oscar”

pasiūlytų geriausių filmų sąraše yra:
miuziklas „Les  Miserables” („Varg -
dieniai”) ir austro režisieriaus Mi -
chael Haneke „Amour” – filmas apie
senatvę ir ilgo bendro gyvenimo ke -
lio pabaigą, kuris taip pat yra pasiū -
lytas geriausio filmo užsienio kalba
apdovanojimui. 

Vieno pokalbio metu iškilo klau-
simas, kaip yra išrenkami „Oscar”
laimėtojai.  Tai slaptu balsavimu paš -
tu sprendžia JAV Kino meno ir moks-
lo akademijos („The Academy of
Motion Picture Arts and Sciences”)
nariai. 2012 m. profesinei organizaci-
jai Kino meno ir mokslo akademijai
priklausė 5,783 narių, didelė jų dalis
– aktoriai (22 proc.). Tai garbės orga-
nizacija, į kurios narių gretas kvie-
čiami kino menui nusipelnę asme-
nys. Narių sąrašas viešai neskelbia-
mas. Nors akademijos nariai balsuo-
ja už savo profesijos kategorijas
(pvz., aktoriai balsuoja už geriausius
aktorius, režisieriai – už geriausius
režisierius ir t. t.), visi akademijos
na riai balsuoja už geriausią metų
filmą. Balsavimo lapelyje nariai įver-
tina filmus skaičiais – pirma vieta,
antra ir t. t. Balsus suskaičiuoja audi-
to bendrovė ,,Pricewater house Coo -
pers”. Rezultatus į renginį atneša jos
darbuotojai užrankintame portfelyje.
Šiais metais žadama įvesti balsavimą
internetu. Kaip ir visuose žmogiš-
kuose reikaluose, ,,Oscar” įteikimo
užkulisiuose, žinoma, – daug intrigų,
kai tam tikri asmenys ir bendrovės
siekia paveikti akademijos narius,
kad jų filmai gautų kuo daugiau
„Oscar” apdovanojimų. 

Renginys, kurio metu yra įteikia-
mi apdovanojimai, yra vienas žino-
miausių kasmetinių renginių visame
pasaulyje. Jis rodomas daugiau nei
100 šalyse. Tai – ir vienas iš seniausių
apdovanojimų pasaulyje. 

Rašydama pagalvojau, o ką ap -
skritai reiškia „geriausias filmas”?
Ar tai įspūdingiausias? Originaliau -
sias? Ar geriausiai suburta aktorių
grupė? O gal – pelningiausias ar la -
biausiai kritikų išgirtas? O gal tai fil-
mas, kuriame, lyg veidrodyje, atsi-
spindi mūsų žmogiškos būties tiesos?
Smagaus žiūrėjimo!

ŠYpSeNoS

\ m \

Viršininkas priėjęs prie vieno darbuotojo sako:
– Gal pradėsite dirbti. Nuo darbo pas mus dar niekas nemirė.
– Žinau, bet nesinori rizikuoti.

\ m \

Name šalia viens kito gyvena Jonaitis ir Petraitis.
Antrą valandą nakties pas Petraičius suskamba telefonas:
– Aš esu ponas Jonaitis, nuraminkite savo šunį, jis loja jau visą valandą.
Kitą naktį antrą valandą telefonas suskamba pas Jonaitį:
– Aš esu ponas Petraitis ir noriu pasakyti, kad mes šuns neturime.

\ m \

Vyksta skyrybų teismas. Skiriasi 93 metų močiutė ir 102 metų senelis.
Teisėjas klausia:

– Tai kodėl, močiut, nusprendėt skirtis?
– Ogi tas visą gyvenimą vaikščiojo pas kitas, gėrė, mušėsi.
Teisėjas vėl klausia:
– O jūs, seneli, kodėl nusprendėt skirtis?
– Tai kad ji pati pas kitus vaikščiojo, valgyti negamindavo, atsibodo taip

gyventi.
Teisėjas:
– Tai jūs man pasakykit, ko jūs taip ilgai nesiskyrėt, jei jau taip blogai

buvo kartu?
– Tai kad vaikų buvo gaila, laukėm, kol jie numirs.

\ m \

Išsigandęs anūkėlis pasakojo močiutei:
– Šiandien labai bijau, negalėsiu užmigti.
– Kas atsitiko?
– Girdėjau, kad mano tėvai žada pirkti naują vaiką.
– Tai kas čia blogo?
– Kai tėvas pirko naują automobilį, tai seną pardavė.

\ m \

Vienas turtingas verslininkas sako:
– Ar aš sveikas, ar sergu vis vien einu pas gydytoją: Jis taip pat turi gy -

venti. Išrašytus vaistus aš užsakau vietos vaistinėje – vaistininkas taip pat
no ri gyventi. Po to vaistus aš išmetu.

– O kodėl?
– Todėl, kad aš taip pat noriu gyventi.
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�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
vasario 24 d.  šv. Mišias at na šaus kun.
Gediminas Keršys. Po Mišių parapijos
sa  lėje – kavutė. Primename, kad kiek -
vie ną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišias
kun. G. Keršys atna šauja lietuvių kalba,
o Ga vė nios metu, penktadienais, 5 val.
p. p. baž ny čioje eisi me Kryžiaus kelią su
apmąstymais lietuvių kalba. 

� 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 transatlanti niam
skrydžiui – 80 metų”. Atidaryme daly-
vaus Lietuvos Respublikos gene ra li nis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Bus rodomas režisieriaus Raimondo Va -
balo 1983 m. sukurtas filmas ,,Skrydis
per Atlantą”. Įėjimas – 10 dol.  Tel. pa -
siteirauti: 773-582-6500.

� Atvirų durų diena Montessori mo -
kykloje ,,Žiburėlis” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks kovo 9 d. nuo
9 val. r. iki 11 val. r. Mokinių registraci-
ja 2013–2014 m. m. tęsis iki kovo 31
d. Priimami 3–6 metų vaiku čiai. Vaikas
turi lankyti mokyklą mažiausiai 3 dienas
per savaitę. Tel. 630-257-8891. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos bažnyčioje (Marquette Park) kovo
16 d., šeštadienį, 3 val. p. p. kun. Gedi -
minas Keršys ves Ga vėnios rekolekcijas.
Kviečiame dalyvauti Susitaikymo pa -
mal dose. Didįjį šeštadienį, kovo 30 d.,
nebus klausoma išpažinčių.

� LTSC taryba ir valdyba kviečia jus į
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 30
metų sukakties pa ro dą-minėjimą, įvyk -
sian tį kovo 24 d., sek madienį, 12:30
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi ca -
go, IL). Dr. Rober tas Vitas, LTSC tarybos
pirmininkas, skai tys paskaitą „LTSC tris -
dešimtmetis ir mokslo svarba išeivijos
lie tuvių gyvenime”. Po to – parodos ati -
da rymas, vaišės. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� Vasario 24 d., sekmadienį, Amerikos
lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) kviečia mėgėjus paslidinėti į Al -
pine Valley slidinėjimo bazę (Alpine Val -
ley Resort, W. 2501 County Rd., D, El -
k horn, WI 53121). Keltuvai dirba nuo 9

val. r. Daugiau in for macijos rasite bazės
tinklalapyje www.alpinevalleyresort.com
arba gausite tel. 800-227-9395. Jei ne -
 susitiksime trasose, pasimatysime 1 val.
p. p. kavinėje.

� Laukiame norinčių dirbti vadovais
Ne  ringos stovykloje. Anketos dirbti lietu -
viš kai vedamose stovyklose priima mos
iki kovo 15 d., angliškai kalbančiųjų sto -
vyk lose – iki balandžio 14 d. An ketas ra -
site tinklalapyje www. nerin ga.org

� National Gallery of Art (4th and Con -
s titution Ave., NW, Washington, DC
20565) kovo 27 d. 12:10 val. p. p.
kon  certuos pianistas Edvinas Minkšti -
mas ir styginis kvartetas (Claudia Chu -
dakoff, Teri La zar, Osman Kivrak, Char -
lie Powers). Skambės Mo zart ir Beet ho -
ven kūriniai. Daugiau informacijos rasite
tinklalapyje http://www.nga.gov/prog -
rams/music 

� Fontbonne Academy (930 Brook Rd.,
Milton, MA 02186)  balandžio 14 d.,
sek madienį, 2 val. p. p. kviečiame į Vy -
tauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės
kon certą, kurio lėšos bus skirtos Nerin -
gos stovyklai paremti.

�  Kviečiame visus dalyvauti  birutiečių
pavasario puotoje, kuri vyks balandžio
14 d. 12:15 val. p. p. Šv. Kazimiero pa -
rapijos salėje, Los Angeles. Vai šes ruoš
Antanina Uldukienė ir Lai ma Leko, me -
ni nę programą atliks šokių gru pė ,,Ret -
ro”. Bilietus galite užsisakyti pas Oną
Ka tilienę tel. 323-650-2263.

� Svetainėje: www.neringa.org pa skelb -
 tas 2013 m. Neringos stovyklų tvarka raš -
tis. Registracija į stovyklas prasidės va -
sario 1 d. Daugiau informacijos – el. paš -
tu: regina @neringa.org (Re gi na). 

ČiKaGoJe 
IR

apYLiNKĖSe

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

konsulinė misija San Francisco ir Los Angeles (JAV)
Išvažiuojamąją�konsulinę�misiją�San�Francisco�mieste�Lietuvos�ge�neralinio�konsu-

lato�New�York�darbuotojai� rengia�kovo�20�d.,�o�Santa�Monica�miestelyje�Los�Angeles
apygardoje�–�kovo�22–23�dienomis.�

Būtina�išankstinė�registracija�vykdoma�ir�papildoma�informacija�tei�kiama:�genera-
liniame� konsulate�New�York� el.� paštu�ny@urm.lt ir� tel.� 212-354-7840,� nurodant� savo
vardą,�pavardę,�asmens�kodą�arba�gimimo�datą,�kokios�konkrečios�konsulinės�paslau-
gos�pageidaujate�ir�kada�planuojate�atvykti;�.�

Išsamesnė� informacija� skelbiama� � generalinio� konsulato� New� York� tinklalapyje
http://ny.mfa.lt/

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Kadras iš filmo ,,Laiškai Sofijai”.

vasario 24 d., sekmadienį,

12 val. p. p. Švč. Mer gelės
Ma rijos Gimimo parapijos salėje

(6812�S.�Washtenaw�Ave.,�
Chicago,�IL�60629)�

7 val. v. Pasaulio lietuvių centre
(14911�127th�St�Lemont,�IL�60439)

Vy tautas V. Landsbergis ir Ieva Narkutė.
www.15min.lt nuotr.

Režisierė� Ramunė� Rakauskaitė� pristatys� savo� filmą� ,,Ža�lu�mose”� (,,Living
among�gra�sses”)�(30�min.,�lietuvių�k.,�angliški�sub��tit�rai).�Tai�dokumentinis�pasako-
jimas�apie� žoliavimo�paslaptis,� kuriomis�dalijasi� filmo�herojės� žolininkės�Regina
Rabcevičienė,�Adelė�Karaliūnaitė�bei�Marytė�Margevičienė.�Vieniems�jos�–�burti-
ninkės,�raganos,�kitiems�–�gelbėtojos,�tretiems�–�nuo�saulėtekio�iki�sutemų�triū-
siančios�moterys.

2012�m.� spalio�mėnesį� Slovakijoje� vykusiame� tarptautiniame,� daugiau� nei
60,000�žiūrovų�kasmet�sulaukiančiame,�,,Ecotopfilm”�festivalyje�filmas�pelnė�spe-
cialųjį�apdovanojimą.

Grupės ,,Skylė” koncertas Jaunimo centre, Čikagoje, šeštadienį, vasario 16 d. Iš kairės: Mantvydas Kodis, Aistė
Smilgevičiūtė, Rokas Radzevičius ir Gediminas Žilys. Koncerte dalyvavo popchoras ,,Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvienė).  

Jono Kuprio nuotr.

Susitikimai su režisiere Ramune Rakauskaite 

kovo 16 d., šeštadienį, 
3:30 val. p. p. ir 

kovo 20 d., trečiadienį, 
7:45 val. v. 

Gene Siskel Film Center
bus�rodomas�me�ninis��filmas

,,Laiškai Sofijai” 
(Letters�to�Sofija”).�

Filmas�sukurtas�remiantis�žy��maus�lietuvių�kompozitoriaus�ir�dai�li�ninko�Mikalojaus
Konstantino�Čiurlio�nio�ir�jo�žmonos�lietuvių�rašytojos,�vi�suo�me�nės�veikėjos,�litera-
tūros�ir�meno�kritikės�Sofijos�Kymantaitės�gyvenimo�motyvais.��Pagrindinius�vaid-
menis�atlie�ka�Rokas�Zu�bovas�ir�Marija�Korenkaitė.�Filmo�pri�statymuose�dalyvaus
scena�ri�jaus�auto�rius� ir� režisierius�Robert�Mullan.�Fil�mas�su�kurtas� lietuvių,� rusų� ir
lenkų�kalbo�mis. Daugiau�informacijos�centro�tin�k�lalapy�je:�http://www.siskelfilmcen�-
ter.�org/


