
Washington, DC (LR amabasa-
dos JAV info) – JAV sostinėje su-
rengto Lietuvos Respublikos garbės
konsulų JAV ir Meksikoje susiti-
kime pristatyti artėjančio šalies pir-
mininkavimo Europos Sąjungos Ta-
rybai tikslai bei nagrinėtas garbės
konsulų vaidmuo. Susitikimo metu
garbės konsulams taip pat pristaty-
tas numatomų renginių JAV ir Mek-
sikoje planas, pasikeista nuomonė-
mis apie verslo ryšių skatinimą,
kultūrinį bendradarbiavimą bei kon-
sulinės pagalbos teikimą Lietuvos
piliečiams. Vėliau garbės konsulai
dalyvavo Lietuvos turizmo departa-
mento rengiamame Lietuvos tu-
rizmo galimybių JAV rinkai prista-
tyme.

Suvažiavime dalyvavo dvylika iš
aštuoniolikos šiuo metu JAV vei-
kiančių Lietuvos garbės konsulų,
taip pat vienintelis Meksikoje vei-
kiantis Lietuvos garbės konsulas.

Vilnius (ELTA, LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Vasario 23 d. vyko pirmasis na-
cionalinio diktanto etapas. Šį kartą Vytauto V.
Landsbergio tekstą „Senelio laiškas” diktanto
dalyviams Lietuvoje ir užsienyje skaitė dik-
torius Marijus Žiedas. Aktyviausiai savo jė-
gas rašant ranka gimtąja kalba bandė Briu-
selyje ir netoli jo gyvenantys lietuviai. Į
Lietuvos Respublikos ambasadą Belgijoje vos
tilpo beveik keturios dešimtys tautiečių, ku-
rių jauniausiam – tik devyneri. Aktyvūs buvo
Airijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Olandijoje, Norvegijoje, Estijoje, Ispanijoje,
Rusijoje, Suomijoje bei kitose Europos ir už
jos ribų esančiose šalyse gyvenantys lietu-
viai. 

Čikagos ir apylinkių lietuviai į po dvejų
metų pertraukos LR gen. konsulato Čikagoje
kartu su JAV LB Vidurio Vakarų apygarda
bei Maironio lituanistine mokykla surengtą
diktanto konkursą rinkosi Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL 3 val. ryto. Įmonė „Good-
will Financial” tradiciškai įsteigė apdovano-
jimą raštingiausiam Čikagos lietuviui.

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Daugiau nei
150,000 tikinčiųjų susirinko į paskutinę popie-
žiaus Benedikto XVI bendrąją audienciją Šv.
Petro aikštėje vasario 27 d., popiežiaus atsista-
tydinimo išvakarėse. Atsisveikinti su popiežiu-
mi atvyko piligrimų iš viso pasaulio vyskupijų,
norėdami išreikšti padėką ir palaikymą.
Aikštėje buvo matyti vėliavų iš viso pasaulio
šalių. Dalyvavo daugybė bažnytinių judėjimų,
katalikiškų asociacijų ir bendruomenių. Po -
piežius padėkojo gausiai susirinkusiems tikin-
tiesiems, taip pat bendradarbiams, kurie padė-
jo vykdyti jam popiežiškąją tarnystę: kardino-
lams, Romos kurijai, Vatikano valstybės dar-
buotojams, diplomatiniam korpusui, Romos
Baž nyčiai, pašvęstojo gyvenimo nariams ir
visai Dievo tautai. Šv. Tėvas ragino gyventi
pasitikėjimu, kuris būtinas, kad galėtume savo
gyvenime atpažinti Dievo veikimą. 
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Kun. V. Memėnas 
pažymėjo savo tarnystės 

policijoje 40-metį. – 12 psl.

• Tema: Vasario 16-oji – 2
• Kodėl nesugyvename su kai -

mynais? – 3, 15
• Kas įlips į Benedikto XVI ba   -

tus? – 3
• Lietuvos Nepriklausomybės

akto 95-osios metinės Wa -
shington, DC, Phi ladelphia,
PA ir London, CA – 4–5

• ,,Skautybės kelias” – 6, 13
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Lietuvos moterys – artimui ir

tėvynei – 8
• Keleiviai (8) – 13
• Montessori filosofija mus lydi

visą gyvenimą – 14

Lietuviai visame pasaulyje rašė diktantą

LR garbės konsulai JAV derino pirmininkavimo ES planus

Paskutinė popiežiaus Benedikto XVI audiencija

Popiežius Benediktas XVI. abcnews.go.com

Diktantą Čikagoje rašiusieji su gen. konsulu Čikagoje M. Gudynu (sėdi).

Susitikime dalyvavę konsulai su LR ambasadoriumi Ž. Pavilioniu (pirmas iš k.) ir ki -
tais Lietuvos diplomatais.    Ludo Segers nuotr.



JAV Lietuvių Ben druo -
menės var du svei kinu
visus susirinkusius švę -

s ti ilgai lauk tos ir prakaitu
iško votos mūsų Lietuvos Ne -
pri klau so mybės!

Aš, išleidusi vaikus į
platųjį pasaulį ir palikusi
kla sikinės mu zi kos daini-
ninkės karjerą, po 30 metų
sugrįžau į oficialią lietu-
višką veiklą ir atradau
mūsų vi suo menę labai pa -
sikeitusią. Šiuo metu ma -
no tėvelių kar ta perduoda
lietuviškų organizacijų
vai rą į mūsų rankas. Taip
pat gražu stebė ti, kaip
kuriasi naujai atvykusių
lietuvių šei mos, jų vado-
vaujamos atsinaujina bei
kuriasi lituanistinės mo -
kyklos. Šiuo metu Ame ri -
koje veikia 36 lituanisti-
nės mokyklos, o lie tu viš -
kų stovyklų lankomumas
yra pats didžiausias iki
šiol buvęs! Džiaugiamės,
kad šiandien turime 58
JAV Lietuvių Bendruo me -
nės apy lin kes ir 10 apygar-
dų. Kasmet netikėtose vie -
tose įsikuria nau jos. JAV
LB Krašto valdyboje gra-
žiai dirba ir bendradar-
biauja Antrojo pasaulinio
karo imigrantai, jų vaikai ir trečios imigracinės bangos
lie  tuviai. Manau, kad, žengiant į naują Lietuvių Ben druo -
menės etapą, yra vilties.

Šių metų svarbiausi darbai yra keli. Pirma turime
vykdyti JAV LB Švietimo tarybos uždavinius; antra, lan -
kyti mažesnius lietuviškus telkinius su koncertais. Ypač
svarbu įtraukti jaunimą ir naujausius imigrantus į pra-
smingą lietuvišką veiklą. Nereikia pamiršti įvykdyti ir
buvusios XX JAV LB Tarybos kadencijos nutarimų.

Artimiausiu metu planuojame šių metų kovo mėnesį
rengti jaunų bendruo menininkų seminarus trijuose mies-
tuose – Baltimo re, Cleveland ir Los Angeles. Jau pradėtas
leisti JAV LB aplink raštis ,,Naujienos”, toliau tęsiamas
žurnalo ,,Bridges” anglų kalba leidimas. Vis labiau atnau-
jinamas JAV LB tink la lapis (www.lithuanian-ame ri -
can.org).  Planuojama atgaivinti Teatro festiva lį ir jį su -
reng ti Čikagoje. Toliau bus vykdomos Lie tuvių išeivijos
studentų stažuotės – šiais metais turime net 34 stažuoto-
jus, vasarai vyksiančius į Lietuvą, tarp jų   – ir mano dukra
Vilija. Stu dentai savanoriais dirbs Vilniaus li  go ninėse,
kli nikose, vaikų ir valdžios įstaigose ir kt.

Man pasitaikė proga šioje naujoje JAV Krašto
valdybo je kartu su čika giete Laima Apanavičiene eiti
Kultūros tarybos ko pir mininkės pareigas. Taryboje yra ir
mano kolega, vaikystės stovyklų draugas Rimas Po -

likaitis. Dir ba me, siekdami
išlaikyti tradicinę kul tūrinę
lietuvišką veiklą, bet taip pat
norime įgyvendinti naujus
sumanymus, į bendrą veiklą

įtraukiant visas kartas ir
visas imigrantų bangas.
Nors mū sų interesai ir
pasaulėžiūra kartais ski-
riasi, norime, kad visi
ras tų sau vietą JAV LB.

Naujiems metams
prasidėjus, ,,Facebook”
ati darėme Kul tūros tary-
bos svetainę ,,LT Arts
Jam USA – JAV LB uo gie -
nė”, kuri veiks dviem kal -
bomis. Bandysime pri -
 trauk ti tuos  lietuvius,
ku rie jau ,,gyvena” inter-
nete, ten pri statysime
jau nus lietuvių kilmės
menininkus ir muzikus,
skelbsime menines prog-
ramas.

Visa tai yra įmano-
ma, kadangi jū sų, mūsų
tėvelių karta padėjo sti -
prius pagrindus ir sukū-
rė nuostabią infras truk -
tūrą – jų ir jūsų rūpesčiu
pastatytos ir fi nansuotos
parapijos, mokyklos, sa -
lės ir vasaros stovyklos.
Ši to mūsų kartos negali
užmiršti. Už tai ir už tė -

vy nės meilės įskiepijimą mes jums dė ko jame!
Taip gimė ir mūsų naujas duetas ,,Iš Rytų šalelės”.

JAV LB Krašo val dybos nauja pirmininkė Sigita Šim ku -
vienė-Rosen, susirūpinusi dėl mažesnių, daugiausia  vy -
resniųjų lietuvių telkinių, paprašė manęs ir Rimo su si -
burti į duetą ir pradėti važinėti po rečiau lankomas apy-
linkes. Kraš to valdyba mūsų duetui nupirko aparatūrą,
prisideda prie kelionės išlaidų ir yra pasiryžusi toliau
remti mūsų veiklą, kol apylinkės domisi, kol remia rengi -
nius ir kol mudu turime energijos kaip čigonai trankytis
po visą kraštą! Duetas atlieka dar vieną svarbų darbą –
savo dainomis pristatome jauni mui, lietuvių kalbos nesu-
prantantiems lietuviams ir svetimtaučiams mūsų šalies
kul tūrą, istoriją, papročius ir kalbą, kupiną simbolikos,
liaudies iš minties ir gražiausių tarmių. Mūsų dainose
slypi lietuvybės auksas.

Ačiū jums visiems už tokį didelį įnašą į JAV lietuvių
gyvenimą ir už jū sų dosnumą remiant JAV LB. Kiek vieno
nario parama yra svarbi ir reikalinga – be jos JAV LB ne -
egzistuo tų ir neturėtų galimybių sudaryti sąlygas šviesiai
mūsų palikuonių ateičiai.

Rūta Pakštaitė-Cole – JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
tarybos kopirmininkė. Kalba pasakyta Vasario 16-tosios
mi nėjime St. Petersburg, FL. 

Praėjusią� savaitę� trys� JAV� verslinin-
kai� –� ,,Facebook”� įkūrėjas� Mark� Zuc�-
kerberg,� vienas� iš� ,,Google� Inc.”� įkūrėjų
Sergey�Brin�ir�investuotojas�Yuri�Milner�–
paskelbė�apie� įsteigtą�3�mln.�dol.�vertės
metinį� apdovanojimą� dirbantiems� svei-
katos�mokslo� srityje.�Pirmi� šių�metų�ap�-
dovanojimai,� pavadinti� ,,Break�through
Prize”,� jau� įteikti� 11-kai� šalies�mokslinin-
kų.�Šios�savaitės�pradžioje�Lietuvių�Fon�-
das�pranešė,�jog�jau�priimamos�paraiškos
Fondo�paramai�gauti.�No�rint�gauti�para-
mą,� paraiškos� turi� būti� užpildytos� ir� pa�-
teiktos�internetu�iki�š.�m.�balandžio�15�d.
(http://www.lithuanianfoundation.org).
Kaip�ir�kiekvienais�me�tais,�taip�ir�šiais,�ne
visi,� prašantys� LF� paramos,� jos� sulauks,
tad�jie�pinigų�turės�ieškoti�kitur.�LF�nega-
li�paremti�visų�projektų,�ypač�tų,�kuriems
reikalinga�didelė�finansinė�parama.�Todėl
leidžiu�sau�pa�svajoti:�kaip�šaunu�būtų,�jei
keletas�sėkmingų�JAV�lietuvių�įsteigtų�ne
simbolinį,�o�rimtą�apdovanojimą�ne�ma�-
žiau�rimtiems�ir�ambicingiems�Amerikos
lietuvių� projektams.� Ar� atsirastų� tokių
drąsuolių?

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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Tema: VaSaRIO 16-OjIRedakcijos žodis

Yra vilties
RŪTA PAKŠTAITĖ-COLE

Dirbame,siekdamiišlaikytitradicinękultūrinę
lietuviškąveiklą,bettaippatnorimeįgyvendinti
naujussumanymus,įbendrąveikląįtraukiant

visaskartasirvisasimigrantųbangas.Norsmūsų
interesaiirpasaulėžiūrakartaisskiriasi,norime,

kadvisirastųsauvietąJAVLB.

Lietuvos žygis į laisvę prasidėjo
tą dieną, kai tūkstančiai drąsių
vyrų ir moterų, jaunų ir senų,

iš ėjo į miš kus, kad taptų partizanais
ir kovotų prieš sovietų grėsmę. Tai
bu vo ilgiausias ir kruviniausias pasi-
priešinimo karas modernios Europos
istorijoje.

Lietuvis kino režisierius To mas
Donėla, baigęs Australijos Filmo, te -
le vizijos ir radijo akademiją, Euro -
pos kino akademijos narys, su kūręs
ne vieną filmą, sumanė įamžinti šį
did vyrišką Lietuvos istorijos lai -
kotarpį. Filmas yra kuriamas pagal
Ka nados lietuvių rašytojo Antano
Šileikos romaną „Pogrindis”, kuris
Ka nados spaudos buvo pripa žintas
kaip vienas iš geriausių 2011 metais
išleistų knygų. T. Donėlos ma nymu,
šio filmos kūrimas turi tapti viso pa -
saulio lietuvių bendruomenės pro-

jektu.
Mūsų organizacija „National

Lith ua nian American Hall of  Fame”
nutarė padėti įgyvendinti šį sumany -
mą. Šis filmas istoriškai svarbus ne
tik Lietuvai, bet ir yra švietėjiškas,
skirtas jaunajai kartai. Tai filmas,
ku ris, tikimės, bus rodomas Lietuvos
ir išei vijos mokyklose, kuris padės
išsaugoti jau nosios kartos istorinę
atmintį. Palaikydama projektą, mūsų
orga  nizacija padėjo T. Donėlos kino
studijai įsigyti knygos teises.

Gerbiami pasaulio lietuvių ben-
druomenės nariai, kviečiame šį pro-
jektą laikyti savo žmogiškos garbės
reikalu ir paremti ne tik morališkai,
bet ir finansiškai. Jeigu mes visi pa -
aukosime nors po vieną dolerį, susi -
darys didžiulė suma. Tad prašome vi -
sų, perskaičiusių šį kreipimąsi ne -
likti abejingais. Aukas siųskite adre-

su:  National Lithuanian American
Hall of  Fame, 3731 Prairie Ave. #485,
Brookfield, IL 60513. Bet kokia auka
nebus maža. Tie, kurie investuos ar
pa aukos 1,000 dol. ar daugiau, tų var-
dai bus įrašyti filmo titruose. Šio pro-
jekto sėkmė yra mūsų rankose. Mes
įamžinsime tų drąsių vyrų ir moterų
paaukotus gyvenimus vardan Lietu -
vos laisvės. Būkime vie ningi!

Kadangi filmo kūrimas trunka
ne mėnesį ir ne du, laikas yra labai
svar bus veiksnys, nes režisierius T.
Do  nėla nori šį filmą pristatyti Ka -
nuo se. Tad prašome veikti nedel-
siant, kad galėtume parodyti savo
tau tos svarbią isto rijos dalį Vakarų
pasauliui. Dė ko jame visiems atsiliep-
siantiems. Daugiau informacijos
kreipkitės admin@lithhof.org.

National Lithua nian American 
Hall of Fame info

Įamžinant didvyrišką Lietuvos istorijos laikotarpį

Manto Ivanausko nuotr.



Kai po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties
2005 m. pradėjo aiškėti, kad naujuoju
popiežiumi ga li būti išrinktas kardino-

las John Ratzinger, jis tada taip meldėsi:
„Viešpatie, neleisk tam įvykti. Yra jaunesnių ir
geresnių kandidatų, kurie Ta vo darbą gali at -
likti su didesne energija.” Dievas jo tada, atro-
do, neišklausė. Taip nauju popiežiumi buvo
išrinktas 78-metis kard. Rat zin ger, seniausias
per paskutinius 300 metų rinkimus. Jis tada aiški-
no, kad ir savo naują vardą pa sirinkęs pa -
gerbdamas popiežių Benediktą XV, ko votoją už
taiką, kuris popiežiumi iš buvo irgi vos tik 7 metus
(1914–1922). Be nediktas XV Pirmojo pasaulinio
karo metu buvo vadinamas „Le Kraut pope” (pran-
cūzų) ar „pape boche” (vokiečių). Jis su or ga ni  zavo
didžiulę pagalbą nuo karo nukentėjusiems kraš-
tams, tarp jų ir Lietuvai.

Kai vasario 11 d. popiežius Bene diktas XVI vi -
sam katalikiškam pa sauliui paskelbė pasitraukiąs
nuo va dovavimo Katalikų Bažnyčiai, jis nu stebino
gausius milijonus visame pa saulyje pasklidusių ti -
kin čiųjų. Jo su prastėjusią sveikatą ir sumažėjusią
energiją jau pastebėjo su juo vos ne kas dien ben-
draujantys, Vatikane re zi duojantys kardinolai.
Gan   dai ir spė liojimai padažnėjo, kai 2011 m. vie na -
me pokalbyje su vokiečių žurna listu popiežius atvi-
rai pareiškė, kad jis bū tų linkęs svarstyti pasitrau -
kimo galimybę, jei jaustų, kad sveikata neleis to -
liau darbuotis. Todėl ne reikia ste bėtis, kad jau
prieš kelis me tus kardinolai, būsimieji balsuotojai
už naująjį popiežių, pradėjo ruoš tis, ieškodami tin -
ka  miausio kandidato vadovauti Katalikų Bažny čiai
jos trečiame gy vavimo tūkstantmetyje.

Tokia paieška ir subtilios varžybos neturi jo kių
panašumų į Ame ri kos politinių rinkimų akciją,
pilną apmo kamų skelbimų, nupirktų už kandi da -
tams suaukotus pinigus, TV debatų, masinių su si -
rinkimų naudojant moderniausios technologijos
strategijas. Popie žiaus rinkimai, nors kartais ir pri-
vedantys prie stipriai ginamų priešingų nuo  mo nių,
paprastai lieka viešumoje nepaskelbti. „Kan di da tai
nebando pa sirodyti kokiomis nors žvaigždė mis, jie
nesifotografuoja, nei už save neagituoja”, – savo
naujoje knygoje apie popiežiaus rinkimus rašo
pran cūzė autorė Caroline Pigozzi, karčiai primin-
dama, jog „kas eina į konkla vą, manydamas būsiąs
popiežiumi, iš ten išeina paprastu kardinolu”.

Prieš pradėdami spėlioti, kas ga lėtų „įlipti į
popiežiaus batus”, mes ki  me žvilgsnį į tradiciškai
sudėtingą ir per šimtmečius dažnai keistą rin ki  mų
tvarką, kurioje balsą turi tik kar dinolai, kurių šian-
dien yra net 209. Jie visi kviečiami dalyvauti pa sita -
ri muose, bet balsuoti gali tik tie, kurie dar nėra su -
laukę 80 metų amžiaus, o tokių vasario 28 d. bus 117
kardinolų.

Pats žodis konklava (lot. „conclave”) reiškia „su
raktu”, t. y. kad bal  suojantys kardinolai yra patalpi -
na mi patalpoje, kurioje jie būna tol, kol neišrenka-
mas naujas popiežius. Dieną prieš įeidami į konkla-
vą, kar di nolai dalyvauja Šv. Petro Bazilikos Mi šio -
se, iš kur visa procesija įžengia į  prie bazilikos pri -
si glaudusią Siksto koplyčią.

Balsavimas gali prasidėti dar tą pačią dieną.
Nesutariant dėl kandidato, per kitas dienas vyksta
po du balsavimus – ryte ir vakare. Popiežiumi iš -
ren kamas kandidatas, gavęs bent 2/3 visų kardino-
lų balsų. Jei po 13 dienų tai nepasiekiama, kardino-
lai vieną dieną nebalsuoja, bet pa šven  čia ją maldai,
apmąstymui ir dialogui. Po to balsavimas vėl ati -
nau jinamas, balsuojant jau tik už du daugiausiai
balsų turėjusius kandidatus.  Rei kalavimas, kad
lai mėtojas turi su rinkti 2/3 balsų, išlieka. Balsavi -
mas yra slaptas, ant lapelio užrašant kandidato pa -
var dę.

Po kiekvieno balsavimo visi la pe liai yra suren-
kami ir sudeginami nau  dojant tam tikrus chemika-
lus. Iš Siksto koplyčios kamino kylantys juo di dū -
mai reiškia nesutarimą. Pa si rodžius baltiems dū -
mams, Šv. Petro bazilikos aikštėje laukianti minia
su  žino, kad naujas popiežius jau išrinktas. Pasi girs -
ta triukšmingi ir džiaug s mingi šauksmai „Ha be -
mus papam”.

Tada kardinolai prašo naujai iš rinktą popiežių
priimti jam uždeda mas pareigas ir leidžia pasirink-
ti po piežišką vardą. Pagal tradiciją, kardinolų kole-
gijos diakonas, šiemet – kard. Jean-Louis Tau ran –

iš centrinio Šv. Petro Bazilikos balkono ofi -
cialiai pra neša rinkimų rezultatą. Tuo tar pu
naujasis popiežius, apvilktas plačia popiežiška
mantija, pasirodo tame pa  čiame balkone duoti
pirmąjį savo apaštališkąjį palaiminimą. Po ke -
lių dienų naujas popiežius pradeda sa vo parei-
gas oficialiai atnašaudamas iškilmingas šv. Įve-
dimo Mišias.

Pereinamuoju laikotarpiu Baž ny čią tvarko
ir valdo kas dieną susi tinkanti visa kardinolų kole-
gija, o taip pat ir ypatinga keturių kardinolų grupė,
va dovaujama Rūmų kanclerio kard. Tarcisio Ber -
tone ir jo kitų nuolat be si keičiančių trijų kardinolų
padėjėjų. Jis ir kard. Tauran gali turėti didelę įtaką
pa veikiant kitų kardinolų nuo monę dėl tinkamiau-
sio kandidato į popiežius.

Spėlioti, kas taps nauju popie žiumi, yra sunku,
kai pagalvojame, kad 117 balsuosiančių ir kandi -
datuo siančių kardinolų yra tokie įvairūs. Iš Euro -
pos kilusių vis dar yra dauguma – 62, 19 yra iš Loty -
nų Amerikos, po 11 – iš JAV, Afrikos ir Azijos, 3 iš
Kanados ir 1 – iš pietinio Žemės pusrutulio. Šventą-
jį Sostą daugiau nei 450 metų užėmė Italijoje užau-
gę ir subrendę kardinolai, ir po 35 metų pertraukos
italai ir vėl norėtų matyti popiežių italą. Tarp 62 iš
Euro pos kilusių kardinolų italai sudaro didžiausią
(28) tautinę grupę, nors iki daugumos jiems dar toli.
Apklausos rodo, kad italų katalikai Šventajame
Sos te mielai matytų Milano kardino lą Angelo
Scola, nenusisukdami nei nuo kardinolų Angelo
Bag nasco ar Gianfranco Ravasi. Italai su dideliu en -
tu ziazmu prisimena iš Lombardi jos kilusį labai
populiarų popiežių Joną XXIII (1958–1963).

Katalikų Bažnyčios istorijos ži no vai numato,
kad, išrinkus po pie  žiu  mi italą, Bažnyčios linija
taip, kaip ir Jono Pauliaus II ar Benedikto XVI val-
dymo metais, liks konserva tyvi ir didelių pokyčių,
įves tų per trumpus ir nepilnus penkerius Jono
XXIII metus, nebus. Čia reikėtų prisiminti, kad
konservatyvus Bene diktas XVI per savo vien pir-
muosius dvejus metus į kardinolus pakėlė net 38
ku nigus, greičiausiai savo konservatyvumu ir orto-
doksinėmis pažiūromis panašius į jį. Ir tikintieji,
kurie laukia žymių pokyčių dogmose kaip platesnė
mo terų kunigystės teisė apaštalauti ar tolimesnė
pa žanga kunigų santuokos ar ho mo seksualizmo
klausimu, jų grei čiau siai dar turės laukti ilgai.

Lietuva turi keturis kaimynus. Su trimis
– Baltarusija, Lenkija ir Rusija – santy-
kiai yra įtempti ar nedraugiški. Su Lat -

vija sugyvename geriau, bet santykiai yra
labiau korektiški negu šilti. Nėra to glaudaus
bendradarbiavimo, kuris ženklina Šiaurės
šalių tar pusavio ryšius. Norėtųsi manyti, kad
pagrindinė atsakomybė tenka kaimynams.
Diktatūroms ar pusiaudiktatūroms kaip Ru si -
ja Lietuvos demokratiškumas yra iššūkis ir
prie kaiš  tas jų valdymo santvarkoms. Lenkija
esą žiūri į Lietuvą kaip į nevisiškai subrendusį ma -
žą jį brolį, o Latvija yra nepatikimas partneris dėl
milžiniškos Rusijos ir rusų įtakos.

Šitokie aiškinimai gal guostų, jei su bent vienu
kaimynu turėtume nuoširdžiai glaudžius ryšius. Bet
tokių net su Latvija neturime, tad reikia pa svarstyti
galimybę, kad Lietuva nemaža dalimi at sakinga už
blogus santykius su kaimynais. Ši mintis nėra ori-
ginali. Visai neseniai Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis teigė, kad ,,savo veiksmais
Lenkijos atvžvilgiu per tuos kelerius metus mes pa-
kenkėme ne tik santykiams su Len kija, bet ir san-
tykiams su Šiaurės šalimis”. Iš tiesų santykiai su
Lenkija pablogėjo, bet buvęs Užsienio reikalų mi -
 nisterijos „pilkasis kardinolas” užmiršta, kad
2006–2008 m. Lietuvos santykiai su Rusija pasiekė
dugną, o nuolatinis, bet nepagrįstas pa moks lavimas
apie „vertybes, o ne vamzdynus” pyk dė Vokietiją ir
kai kurias kitas Vakarų Europos ša lis.

Jei visi kaimynai nėra „blogiečiai”, o Lietuva ne
visada elgiasi nepriekaištingai, kokie kiti veiksniai
gali paaiškinti santykių būklę? Pirmas kandidatas
yra geografija ir istorija, kuri nulėmė mūsų kaimy-
nus. Lemtis nebuvo itin palanki Lietuvai. Ru sija ir
Baltarusija nėra idealūs kaimynai. Rusijos pre -
tenzijos ir imperialistinis mąstymas yra beveik neį-
veikiama kliūtis geresniems santykiams. Pre zidentė
Dalia Grybauskaitė taikliai pastebėjo, kad geri san-
tykiai turi būti lygiaverčiai bei grindžiami abipuse
pagarba. Kol tos pagarbos nesulauksime (ir jos greit
nesulauksime), nebus tikro santykių atšilimo. Pri-

klausomai nuo konjunktūros, jie pagerės, pablogės,
vėl pasitaisys, bet jie pasmerkti likti nenormalūs ir
nenuoširdūs. Šiuo Lietuva nesiskiria nuo kitų šalių.
JAV bus priversta ne kartą „perkrauti” ankstesnius
perkrovimus, ir net Vokietijos žavesys Kremliumi
pradeda blėsti.

Baltarusijos atvejis yra kitoks. Kol Aleksandr
Lukašenka bus prie valdžios vairo, blogų santykių
reikalauja politinis korektiškumas. Pastangos ge -
rinti santykius sulaukia kritikos Lietuvoje ir užsie -
nyje. Grybauskaitė buvo smarkiai kritikuojama,
kai ji neoficialiai susitiko su Lukašenka Vilniuje ir
kai ji nukeliavo į Minską 2010 m. Baltarusijos rinki -
mų išvakarėse. Bet koks rankos ištiesimas neiš-
vengtų priekaištų, Lietuva būtų kaltinama pataika-
vimu diktatūrai, abejingumu demokratijai ir žmo-
gaus teisėms. Vienas JAV nevyriausybinės organi-
zacijos vadovas šių metų „Sniego susitikime” Tra -
kuose pasiūlė į Rytų partnerystės aukščiausio lygio
susitikimą Vilniuje pakviesti ne Baltarusijos val-
džios, bet opozicijos atstovus. Kol vyrauja tokios
nuo taikos, neįmanoma net galvoti apie santykių
gerinimą.

Lietuvos santykius su kaimynais paveikia ir tai,
kad Lietuva yra maža šalis. Ir ne vien dėl to, kad di-
dieji kaimynai reikalauja nuolankumo. Yra ir men-
kavertiškumo kompleksas, noras parodyti, kad Lie-
tuva nesusitaikys su pastumdėlio vaidmeniu.
Ne galima neigti, kad Lietuvos dydis veikia kaimynų
elgesį. Lietuvos diplomatinė įtaka yra kukli, karinė
galia neegzistuojanti, ūkis mažas ir negaminantis jo-
kių svarbių ir unikalių prekių. Lengva Lietuvą ir jos

interesus nustumti į antrą planą ar tiesiog ne-
kreipti į juos dėmesio, nes jie neturi deramo
svorio. Net draugystės klestėjimo metais Len-
kija vilkino Baltijos kelio, Baltijos geležinkelio
(„Rail Baltica”) ir elektros tinklo statybą ne
kokiais nors piktais sumetimais, bet dėl to, kad
pačiai Lenkijai šie projektai nėra itin svarbūs.
Antra vertus, neįsivaizduoju, kad Lenkijos val-
džia būtų taip atkakliai ir ilgai puolusi Lietuvą
dėl jos politikos tautinės mažumos atžvilgiu, jei
Lietuva būtų Vokietijos, net Čekijos dydžio.

Būtų kalbama diplomatiškiau.
Mažos šalies kompleksas buvo itin pastebimas

2006–2008 m., kai Lietuvos diplomatai stengėsi
sukurti reikšmingą ir savitą užsienio politiką, kuri
nebūtų tik NATO ir Europos Sąjungos atspindys ar
aidas. Unikalumo paieškos privedė prie retoriškai
kovingos, konfrontacinės politikos Rusijos atžvilgiu,
grasinimais vetuoti ES ir Rusijos naują ben dra -
darbiavimo susitarimą, pretenzijos pirmauti re -
gione, būti Baltijos diplomatiniu tigru. Prieš
ket   verius metus dar netapusi prezidente, Gry -
bauskaitė pa žymėjo, kad „Lietuva iki šiol neat si -
kratė tam tikrų savimi nepasitikinčios valstybės
kompleksų”. Tų kompleksų dabar yra mažiau, bet
jie dar nevisiškai išnyko.

Bet veikiausiai reikšmingiausias veiksnys yra
tai, kad laisvė ir nepriklausomybė vėlai atėjo į šį
Europos kampą. Visos šalys, išskyrus Rusiją, tik
prieš dvidešimt metų pradėjo vykdyti nepriklauso-
mą užsienio politiką. Jos ieško savo vietos pasauly-
je, jaučia poreikį ginti šalies orumą, įžvelgia įžeidi-
mus, ten kur jų nėra. Vietos politikai rėžia iš peties,
nekreipdami dėmesio į pasekmes ar siekdami
patenkinti savo rinkėjus. Šiuo atžvilgiu ir Lenkija
yra jauna valstybė, nes iki 1989 m. ji šoko pagal
Kremliaus dūdelę. Neapsieita be didžiulių diploma-
tinių akibrokštų. 2007 m. birželio mėnesį premjeras
Jaroslav Kaczyński grasino vetuoti Lisabonos su -
tartį, nes Lenkijai esą duo dama per mažai, o
Vokietijai per daug balsų ES taryboje. Jis aiškino,
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Lietuvos Nepriklausomybės akto 95-ųjų metinių pagerbimas

ROSSETA 

VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

JAV Lietuvių Bendruomenės
Wash ington apylinkės pirmi-
ninkė ir ryšininkė Danelė Vidu -

tis praėjusį penktadienį vis atnaujin-
davo žinias apie seniausio Amerikos
lietuvių ansamblio „Dainava” kelio -
nę iš sniego ir pūgų kaustomos Čika -
gos į Washington, DC. Ir turbūt ne tik
Vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto 95-ųjų metinių minėjimą JAV
sostinėje rengę ambasados darbuoto-
jai lengviau atsikvėpė, kai sužinojo,
kad „Dainava” – jau Wa shing ton, DC.
Mat kūrybingojo Da riaus Polikaičio
vadovaujamas cho ras buvo smagaus
vakaro „Manda rin” viešbutyje ir vie-
tos bendruome nės Lietuvos Nepri -
klau somybės at kū rimo dienos rengi-
nių ašis.

JAV prezidento Barack Obama
vardu lietuvius sveikinusi Baltųjų
rūmų Naciona li nės saugumo Tary -
bos specialioji pre zidento patarėja ir
vyresnioji Euro pos reikalų direktorė
Elizabeth Sher wood-Randall prisipa-
žino mielai suti kusi pakalbėti, mat
jos šeima kilusi iš Lietuvos. Gerb.
Randall dėkojo Lietu vai už indėlį į
demokratijos plėtrą, mi siją Afga nis -
tane bei pabrėžė, jog „klestėjimas,

tai ka ir laisvė” yra vertybės, kurių
siekia dabartinė Baltųjų rūmų admi-
nistracija.

Lietuvos Respublikos ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa -
vilionis pakartojo, jog JAV lietuvių
indėlis jų gimtinės kelyje į laisvę yra
neįkainojamas. Nepriklausomybės
ak  to 95-ųjų metinių minėjime Wa -
shington, DC kalbėjo ir buvo pagerb-
ti  JAV Rytų ir Vakarų pakrantėse gy -
ve nantys lietuviai – California gyve -
nantis Albinas Markevičius ir New
York lietuvė Jūratė Kazickaitė.

JAV lietuvių verslininkui ir fi -
lan tropui Albinui Markevičiui įteik-
tas apdovanojimas „Lietuvos diplo -

,,Dainava” (vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis) buvo smagaus vakaro ,,Mandarin” viešbutyje ašis.
Ludo Segers nuotraukos

Minėjime dalyvavę garbingi svečiai neskubėjo skirstytis.

Albinas Markevičius su jam įteiktu URM ap -
dovanojimu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigž -
dė”.

ma tijos žvaigždė”. Atsiimdamas ap -
dovanojimą Markevičius pajuokavo,
jog savo ilgą kalbą paliko Califor nia,
todėl trumpai padėkojo už su teik tą
gar bę ir pastebėjo, jog Randall kilusi
iš kaimo, kuris yra vos už kelių kilo-
metrų nuo jo šeimos gimtųjų vietų
Lie tuvoje. 

Kad Markevičius yra Lietuvos
pa t riotas, liudija ir tai, jog JAV gimęs
jo sūnus Marius Markevičius sukūrė
Lietuvos ir JAV žiūrovus sužavėjusį
fil mą apie Lietuvos krepšinio ir lais -
vės kovas „Kita svajonių komanda”.

Berods, amžinai jauna Jūratė
Ka  zickaitė, 2012 metais Čikagos Bal -
zeko lietuvių muziejaus išrinkta Me -

tų žmogumi, kalbėjo apie žy mius lie-
tuvių kilmės amerikiečius. Pasak,
Kazickaitės, kaskart kai per „Sa tur -
day Night Life” ištariama Ja son Su -
deikis pavardė, prisimenami lie tu -
viai. Baigdama savo kalbą, Ka zic kai -
tė sakė: „Didžiuojuosi, jog esu lietu-
vė, ir dar labiau didžiuojuo si, jog esu
Ame rikos lietuvė.”

Bravo šūksniai palydėjo choro
„Dainava” dainas, o Lietuvos Nepri -
klausomybės Atkūrimo dienos 95-ųjų
metinių minėjime dalyvavę ambasa-
doriai, oficialūs asmenys ir tiesiog
Lie tuvos draugai tikrai neskubėjo
skirstytis. 

Iš k: Zina Markevičius, Albinas Markevičius, LR garbės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė-Na -
varrette ir LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.

LR ambasadorius Žygmantas Pavilionis su Lietuvos turizmo departa-
mento gen. direktore Raimonda Balniene.
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95-osios Vasario 16-osios metinės

Bendra Vasario 16-osios šventė

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Lietuvos Nepriklausomybės me -
tinių minėjimą vasario 17 d.
pra dėjome iškilmingomis sek-

madienio Mišio mis, kurias aukojo
prel. Jonas Staške vi čius. Jam patar -
na vo jaunasis Jokū bas Bansevičius,
giedojo ,,Pašvaistės” choristai, akom-
panuojant dr. Daliai Andrulionis-
Armstrong. Iš Šv. Rašto skaitė Ona
Na vickienė, aukas prie al toriaus ne -
šė Alicija ir Da rius Ban se vičiai bei jų

dukra Asta.
Po pras mingo pamokslo tarsi

muziki nė malda į viršų pakilo gies-
mė ,,Kaip grįžtančius namo paukš-
čius parveski, Viešpatie, ir mus...” Ji
kompozitoriaus Juozo Strolios (Pau -
liaus Jur kaus žodžiais) sukurta dar
Antrojo pasaulinio karo metais pabė-
gėlių sto vykloje Vokietijoje. Pa bai -
goje iškil mingai nuskambėjo ,,Lie -
tuva, Tėvy ne mūsų...”.

Minėjimą tęsėme Mary Imma cu -
late salėje, ta proga išpuoštoje lie -

tuviš kais lininiais audiniais bei Ka -
na dos ir Lietuvos vėliavomis. LB
Lon don apylinkės pirm. Aldona Va -
laš  kevičienė pakvietė visus pagerbti
žu vusiųjų už Lietuvos laisvę atmini-
mą. Prelatui sukalbėjus maldą, vaiši-
nomės ir stebėjome Andriaus Rimiš -
kio muzikinę programą, kurią vedė
Arūnas ir Ieva Paran sevičiai. Deja,
nepamatėme visos programos – mū -
 sų laikas nuomojamoje salėje bu vo
ribotas – tik nuo 3 iki 5 val. p. p. Bet
už viską – Dėkui Dievui!

Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pa vi -
lionis dar pirmosios Philadel phia

lietuvių emigracijos bangos įsteig  tuo se
lie tuvių namuose ,,Lithua nian Mu sic
Hall” vasario 23 d. pa sveikino į bendrą
Ne priklausomybės šventę su sirinkusius
šio miesto ir vidurio New Jersey valstijos
lietuvius.

Ž. Pavilionis savo kalboje pabrė žė,
kad Pennsylvania nusipelno dvi gubos
pagarbos – tiek dėl to, kad čia įtvirtinta
JAV nepriklausomybė, tiek dėl aktyvių
JAV Lietuvių Bendruo me nės narių, ku -
rių dėka sutelkta reikšminga parama Lie -
tuvos laisvei. Anot ambasadoriaus, 20 me -
tų trun kantis Lietuvos kariuomenės ben-
dradarbiavimas su Pennsylvania na cio -
naline gvardija sudaro sąlygas šią laisvę
apginti. „Laisvę ir nepriklausomą ateitį
mū sų vaikams gali padėti išsaugoti ir
skalūninių dujų išgavimo technologijos,
kurios Pennsilvanijoje plačiai taikomos”,
– teigė Ž. Pavilio nis.

Ambasadorius pasidžiaugė ir praei-
tais metas užmegztais Klaipė dos ir Phi -
ladelphia uostų ryšiais. Dėl ypatingo Lie -
tuvos ryšio su šia valstija LR ambasada
JAV kartu su LR garbės konsule Krista
Bard šių metų rudenį rengia plačią Lie -

tuvos pirmininkavimo Europos Są jungai
programą.

Philadelphia bei Central New Jersey
lietuvių susitikimo metu buvo priimtas ir
kreipimasis į JAV Kon gre są dėl suskys-
tintų dujų eksporto iš JAV į kitas NATO
valstybes, taip pat kreipimasis dėl saugu-
mo Baltijos jūros regione įtvirtinimo ir
Juodojo kaspino dienos minėjimo Kon -
grese.

Už ilgamečius nuopelnus lietuvybės
išlaikymui buvo apdovanoti Penn sylva -
nia ir visos JAV lietuviai visuomeninin-
kai Algimantas ir Tere sė Gečiai. 

Šventėje pasirodė Central New Jer -
sey lituanistinės mokyklėlės šo kių grupė,
vaikų muzikos grupė „Spindu lė lis”, Phi -
ladelpia lituanisti nės Vinco Krėvės mo -
kyklėlės mo ki niai, Philadel phia choras
„Laisvė”, kaimo kapela „Var pe lis” ir
grupė „Vie su las”.

Lietuvių šventė vyko namuose, ku -
riuose XX a. pradžioje lankėsi signatarai
Jonas Basanavičius ir Jonas Šliūpas, o
lietuvybė puoselėjama nuo 1908 m. Phi -
ladelphia veikia lituanistinė mokyklėlė,
trys lietuviškos parapijos, yra aktyvūs
lie tuvių skautai, ateitininkai, vyčiai. 

LR ambasados JAV info

Lemont,�IL

Dar apie nepriklausomybės šventę
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Be motinos ir tėvo, kas gali būti žmogui brangesnio už tėvy-
nę? Tėvy nė – tai gimtoji šalis, o tėviškė – žmogaus gimtasis
kampelis. Užtat koks gilus yra tėvynės ir tėviškės neteku -

sių, priverstų gyventi svečiuose šalyse tėvynės ilgesys! Mūsų
didysis išeivijos poetas Bernardas Brazdžio nis štai kaip jautriai
tą ilgesį išsako ,,Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus,/ Gim -
tosios žemės ilgesy,/ Užliejęs saulę ir kaitrą visus takus,/ suspau-
dęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.”

Sakoma, kad tauta – tai Dievo minties kūdikis. Tautą jungia
jos kalba, gyvenimo būdas, papročiai, tradicijos. Tautą į neišardo-
mą bendriją sulieja ne tiek džiaugsmai, kiek ištikusios nelaimės,
kančia. Kančioje alpsta ne vien žmonės, alpsta iš nuo skaudos ir jų
tėvynė. Lietuvių ilgaamžė istorija rodo buvus daugiau skausmo,
kančios nei giedrų dienų. Bet ir tamsiausią ne gandų naktį lietu-
vių tauta brandino savyje viltį atgimti, sulaukti išdygs tant laisvės
daigelį. Ir jis pagaliau prasikalė. 

Lietuvos miestuose ir mies te liuose Vasario 16-osios šventė
pra dedama minėti šv. Mišiomis. Tą dieną padedami vainikai prie
Nežinomo kareivio kapo, ant tautos lais vės žuvusiųjų didvyrių
kapų, už degamos žvakutės. Jau nuo seno ir išeivijoje gyvuoja tra-
dicija Lietuvos Nepriklausomybės šventę pradėti šv. Mišiomis.
Džiugu, kad šiemet JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont apylin-
kės naujos valdybos pirmininkės Viole tos Valaitytės dėka ši tra-
dicija vėl sugrįžo. Lietuvos Nepriklau somybės dieną į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, Lemont, IL, šv. Mi šioms atvyko buvęs Lietuvos
Res publikos prezidentas Valdas Adam kus, LR gen. konsulas Čika -
goje Marijus Gudynas su žmona Gintarija ir gražiu savo atžalynu. 

Lietuvos šaulių išeivijoje atstovai išdidžiai įnešė Lietuvos ir
Amerikos valstybines vėliavas, po jų sekė skautų organiza cijos
atstovai su savo vėliavomis, ateitininkai ir Lemont Maironio litua-
nistinės mokyklos mokinukai, vilkintys tautiniais dra bu žiais. Šią
iškilmingą dieną Mi šias aukojo tėvas Antanas Sau laitis, SJ. Mišių
auką nešė Lemont apylin kės pirmininkė bei tautiniais dra bu žiais
apsirengusi apylinkės valdybos iždininkė Ge novaitė Treinienė.
Parapijos choras, vadovaujamas chormeisterės ir vargonininkės
Jūra tės Grabliauskienės, labai jautriai ir emocingai atliko visas
šiai ypatingai šventei paruoštas giesmes. 

Taip gražiai ir dvasiškai atsigavę, atidavę pagarbą ir padėką
Die vui visi bažnyčioje dalyvavę ėjo į Vasario 16-ajai skirtą Lie -
tuvos Nepri klausomybės šventės minėjimą, ku ris gražiai ir nuo-
sekliai buvo aprašytas Laimos Apanavičienės vasario 21 d.
„Drauge”. 

Jokūbas Bansevičius Šiluvos Marijos pa -
ra pijos Vasario 16-osios Mišio se.

Edmundo Petrausko nuotr.

London lietuviai Lietuvos Nepri klau somybės šventėje. Aldonos Valaš ke vičienės nuotr. Prel. Jonas Staškevičius.

Amb. Ž. Pavilionis (sėdi) su meninės dalis atlikėjais.
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SKaUTYBĖS KeLIaS

Los Angeles „Kun. Gražinos” 
vyr. skaučių būrelio iškyla

FIL. ALDONA KUDIRKIENĖ

2012m. spalio 27 d. nemažas skaičius gražiniečių susirinko R. J. ir
Rasos Ma tulaitytės-Hendrickson obuolių ūkyje, Big Bear kalnuo-

se, netoli nuo Los Angeles skautų ,,Rambyno” sto vyklos. Atvykusios iš karto
užuo dėme malonų verdamų obuolių kvapą. Šios graži niečių iškylos tikslas
bu vo ne tik pasisvečiuoti, bet ir priskinti kuo daugiau obuolių, išvirti iš jų
košę, išspausti sulčių bei iš kepti pyragų. 

Darbą labai palengvino skutimo aparatėliai, kurie greitai nu lupo obuo-
lius ir išėmė graužtukus. Te reikėjo juos supjaustyti ir naudoti norimam
patiekalui. Nemažai obuo lių priskynė anksčiau atvykusios se sės, bet mes irgi
ėjome į sodus ir skynėme dar daugiau vaisių – kad jų  užtektų ir virimui, ir
kepimui, ir na mo parsivežti.

Kelios sesės paruošė labai gardžią va karienę, kurią užbaigėme, žinoma,
ką tik iškeptais pyragais ir šviežiomis obuo lių sultimis. Pavalgiusios apta -
rėme einamuosius reikalus, o tos, ku rios dar nebuvo labai pavargusios, pa -
žiūrėjo porą lietuviškų filmų. Taip ir baigėsi pirmoji iškylos diena.

Rytą susirinkome prie gau saus pusry    čių stalo. Vėl bendravome, dalino -
mės mintimis. Po to pasivažinėjome po vaizdingas apylinkes. Čia visur auga
obelų sodai, gražiuose namuose gy ve na gamtos mylėtojai, kurie nori būti
toliau nuo didmiesčio triukšmo, nuo automobiliais užtvindytų kelių.
Sugrįžusios į Matulaitytės-Hend rick son namus, baigėme virti, išskal bėme
patalynę, paklojome lovas. Kaip tikros skautės stengėmės viską sutvarkyti,
kad kitą rudenį mus ir vėl pakviestų obuoliauti. Išsidalinusios sa vo pačių
pagamintas gėrybes, geros nuotaikos lydimos išsiskirstėme na mo.

VS. FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

Čikagos ir apylinkių akademinė
skautija turi darbščią valdybą,
kuri kelis kartus per metus su -

kviečia na rius pokalbiams įvairiais
klausimais. 2013 metais vyks jubilie-
jinė stovykla ,,Viltis”, kurioje Akade -
mi nio skautų sąjūdžio (ASS) nariai
taip pat žada dalyvauti. Dauguma
ASS narių stovyklose dalyvauja
skau  tų-skaučių tuntų veikloje. Filis -
te  riai, jeigu nėra vadovai, mielai da -
ly vauja akademikų pastovyklės veik-
loje.

Džiugu, kad filisterių skyrius tu -
ri darbščią valdybą, kuriai vadovau-
ja s. fil. Aušrelė Sakalaitė, talkinama
bu vusios pirmininkės dr. s. fil. Vili -
jos Ke relytės. Prieškalėdinė sueiga
įvy ko valdybos pirmininkės pava-
duotojos „pilaitėje”. Į susirinkimą
atvykusius filisterius pasitiko dr. s.
fil. Ke relytė. Valdybos pirmininkė ir
kitos valdybos sesės darbavosi virtu-
vėje. 

Atvykę filisteriai turėjo pa kan -
kamai laiko pabendrauti, pasi da linti
mintimis apie ateinančią jubilie jinę
stovyklą, kuri vyks rugpjūčio mėn.

pra džioje ameri kie  čių skautų stovyk-
lavietėje, Cleveland apylinkėje, Ohio
valsti  joje. Kai kurie filisteriai klau-
sė, kodėl pasirinkta amerikiečių sto -
vyk la vietė, kada yra bent trys lietu-
vių skautų nuosavos. Apie tai kalbėta
su pirmijos nariu. Buvo paaiškinta,
jog šių dienų skautų vadovai, tėvai ir
stovyklų admi nistratoriai yra labai
užimti savais ir tuntų rūpesčiais,
todėl nebelieka laiko stovyklas pa -
ruošti didesniam stovyklautojų skai-
čiui. Be to, pataisymai stovyklavietė-
se bei kelionės pareikalauja nemažai
išlaidų. Tad šių metų jubiliejinei sto-
vyklai neatsi rado norinčių užsikrau-
ti šią naštą ant savo pečių, nors dar
yra pasiry žėlių.

Darbščiosioms sesėms paruošus
užkandžius, filisteriai mielai bendra-
vo tarpusavyje prie kavos puoduko,
nes lauke oras buvo šaltokas ir lyno-
jo. Skautininkė filisterė Erika
Brooks sukalbėjo palaiminimo mal -
dą, prašydama Aukščiausiojo Kūrėjo
pa laimos susirinkusiems ir visai
žmo nijai, ypač artėjant Kristaus gi -
mimo šventei.

Apšilus nuo karštos kavos ir įga-
vus naujų jėgų, prieita prie progra -
mos. Programa pradėta su žva kių
uždegimu, kurio tradicija gimė ,,Ker -
navės” tunte. Taip norėta sujungti vi -
sus skautybės vienetus, išsiblaškiu-
sius po platųjį pasaulį.

Viena iš dalyvių prabilo: „Kur tu,
sesuo gera, kur jūs, draugai likimo, į
vaka rus ar šaltą šiaurę nunešti...”
Skautai Kanadoje atsiliepė: ,,Iš Ka -
nados begalinių plo tų mintimis į
Lietuvą skrendu.” Ame rikoje gyve-
nantys skautai atsiliepė: ,,Iš Ame ri -
kos laisvos pa dangės mintimis skubu
aplankyti tė vų gim tinę brangią...”
Prie jų prisijungė skautai, vei kian tys
Europoje: „Iš čia Lietuva ar ti, pasi-
ilgstu gimtinės savo, namų šilumos ir
tėvų numintų takų.” Skautai iš toli-
mosios Aust ra lijos tarė: „Nešk mus,
įkaitęs Australijos vėjau, aplankyti
tėvų ka pus...”, o skautai, gyvenantys

Statydami burlaivius – taip Čikagos ,,Perkūno” draugovės jūrų jauniai ruošiasi da -
lyvauti jūrų skautų regatoje – Kaziuko mugėje, kuri vyks kovo 3 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Le mon t, IL. Mugė prasidės 9 val. r. šv. Mi šiomis. 10 val. r. – atidarymas
Ritos Riškienės salėje. Visą lietuviš ką vi suo menę kviečiame apsilankyti ir pa remti šią
nuostabią jaunimo or ganizaciją.                                      J.b. fil. Viliaus Dundzilos nuotr.

Svečiuose pas 
Washington, DC akademikus

Praėjo šv. Kalėdos, prasidėjo naujieji metai. Dvasiškai atsinaujinę sausio
6 d. Washington, DC akademikai su sirinko pas sesę Gintą Remeikytę-
Gedo pabendrauti, pasidalinti min ti mis apie ateities veiklą. Sueiga pra-

sidėjo priešpiečiais. Po to vyko oficialioji dalis. Brolis Mike Mi ko  lai tis papa-
sakojo savo įspūdžius iš Lie tuvos, kur jis dirbo su Amerikos ,,Taikos korpu-
su” kaip savanoris. Brolis Mike buvo paskirtas į Mažeikius ir daugiausiai
savo laiko pašventė jaunimui. Jis bendradarbiavo su skautais bei kitomis jau-
nimo organizacijomis tokio mis kaip ,,Stabdyk nusi kalstamu mą”, padėjo vys-
tyti stovyklų ir spor to programas. Brolis Mike bu vo vienas iš  paskutiniųjų
,,Taikos korpuso” savanorių, po jo šios organizacijos programos Lietuvoje
nebuvo atnaujintos. Buvo la bai  įdomu išgirsti jo įspūdžius ir su žinoti apie rei-
kalingus bei prasmingus darbus Lietuvoje.

Sueigoje akademikams taip pat pri sta tyti keli ateities projektai. Arti -
miausias didelis skautų suėjimas Wa shington, DC bus Kaziuko mugė. Wa -
shington, DC akademikų skyrius žen gia pirmyn su naujomis jėgomis ir
sumanymais.

Washington, DC akademikai

Kviečiame� visus� į� Detroit� ,,Gabijos”� ir� ,,Baltijos”� tuntų� ruošiamą
kaziuko mugę,� kuri� vyks� kovo 3 d. tuoj po 11 val.� šv.� Mišių
Dievo Apvaizdos parapijoje.�Bus�skanaus�maisto,�įvairių�lietuviš-
kų�prekių,�vyks�loterija. Skautai�laukia�visų�–�jaunų�ir�senų! 

„Kun. Gražinos” būrelis smagioje obuoliavimo iškyloje Big Bear kalnuose, California.
Fil. Inos Petokienės nuotr.

ASS filisterių skyriaus 
prieškalėdinė sueiga

Skautų sąjungos Čikagos filisterių skyriaus kalėdinėje sueigoje programą atliko (iš k.):
diakonė Erika Brooks, dr. Vilija Kerelytė, Kristina Vaičikonienė, ASS centro valdybos pir-
mininkas Ričardas Chiapetta, Leopoldas VonBraun, Čikagos skautų filisterių pirmininkė
Aušrelė Sakalaitė, Birutė Vilutienė ir Danguolė Bielskienė. Jūratės Variakojienės nuotr.

Nukelta į 13 psl.
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Vasario 16-osios minėjimas Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petru lio
gimnazijoje jau tapęs gražia tradicija. Šiais metais mokiniai, mokyto-
jai, kaimo bendruomenės nariai, šau lių būrys šventę minėjo vasario 15

d. Šventė buvo neįprasta, nes vyko ne tik Musninkuose, bet ir Kernavėje.
Minėjimas prasidėjo šv. Mišio mis Musninkų Švenčiausios Trejy bės baž -

ny čioje. Šventės dalyviai išklausė prasmingų klebono Virgilijaus Balnio žo -
džių apie tikrąją laisvę, tėvynę, meilę. Po Mišių visi susirin ko prie kunigo, Ne -
priklauso mybės ak to signataro A. Petrulio kapo, kur buvo sugiedota ,,Lietuva
brangi”, jo atminimas pagerbtas tylos mi nute ir ant kapo padėtos Lietuvos
Res pub likos prezidentės Dalios Gry baus kaitės ir Lietuvos ne pri klauso mybės
akto signatarų klubo puok štės. 

Vėliau šventės dalyviai su tris palvėmis vėliavėlėmis važiavo į Ker navę,
kur tęsėsi minėjimas. Pir miau sia jie apsilankė Kernavės ar cheo logijos ir is to -
ri  jos muziejuje, kur ga lėjo grožėtis nuos tabiomis muziejaus parodomis. 

Aplankę muziejų, šventės daly viai keliavo Kernavės piliakalnių link. Jų
prieigose pasitikęs muziejaus Ryšių su visuomene ir švietimo programų sky-
riaus vedėjas Jonas Vit kūnas kalbėjo apie tai, kad reikia iš saugoti valstybės
istoriją savo at min tyje, puoselėti tradicijas, nes tai yra mūsų šaknys ir valsty-
bės pama tas.

Po to lipo ant piliakalnių – dvyliktokai ant Mindaugo sosto kalno, vie nuo -
lik tokai ant Aukuro kalno, o dešimtokai ant Pilies kalno. Kiek vie na klasė
turėjo po skirtingos spalvos dangaus žibintą, simbolizuojantį Lie tuvos valsty-
vės vėliavos spalvas. Pir miausia į dangų buvo paleistas žibintas nuo Pilies kal -
no, kaip ženklas leisti kitus žibintus. Taip buvo norima priminti, kad Vi dur -
am žiais apie pa vojų buvo pranešama uždegant laužą. 

Po žibintų paleidimo visi susi rinko ant Pilies kalno, kur stovėjo sim bolinė
pilis iš sniego, ją dvi die nas statė šaulių būrys kartu su gim na zijos vaikinais.
Į pilį buvo sus maig  styta daugybė trispalvių vėlia vėlių. 

Nors sušalę, tačiau gerai nusi teikę skubėjo prie Kernavės Juozo Šiaučiū-
no pradinės mokyklos, kur Musninkų medžiotojų klubas visus vaišino karšta
sriuba ir arbata. Ku pi ni geros nuotaikos ir gražių minčių apie Lietuvą šven-
tės dalyviai grįžo namo.

Greta Sapitavičiūtė
A. Petrulio gimnazijos, 4 G kl. gimnazistė

Įspūdžiai iš Prezidentūros

Vasario 16-oji – diena, kai dvi de šimt Lietuvos vyrų prieš 95 me tus pa -
sirašė Nepriklausomybės aktą, pa kei tusį šalies gyvenimą. LR prezi den -
tė Dalia Gry baus kaitė Nepriklau so mybės akto sig natarų artimie siems

perdavė gė lių vainikus, kurie buvo padėti ant Valstybės atkūrimo aktą pasira-
šiusių signatarų kapų.

Širvintų rajono Musninkų A. Petrulio gimnazijos atstovai, kaip ir kiek-
vienais metais, vyko į Preziden tūrą parvežti gėlių puokš tės, skirtos Ne pri klau -
somybės akto sig natarui A. Petruliui. Šį kartą į Prezidentūrą su gimnazijos
direktoriumi Vladu Tra kimavičiumi teko garbė vykti šių eilučių autorei bei
trečiokams Ei montui Jankaus kui ir Liudvikui Ge lažauskui, priklausantiems
Neprik lau somybės kovų šaulių kuopos de šimtai rinktinei. 

Iškilmės vyko Baltojoje Prezi den tūros salėje, į kurią susirinko Ne pri -
klausomybės akto signatarų giminės iš visos Lietuvos. Respub likos pre zidentė
D. Grybauskaitė susi rin kusius pasveikino ragindama ne pa miršti patriotišku-
mo, priminė Ne priklausomybės akto signatarų pa si šventimą Lietuvai ir jos
žmo  nėms.

Nepriklausomybės akto signata rų šeimų atstovams prezidentė įteikė gėlių
vainikus. Padėką prezidentei bei susirinkusiems tarė Ne priklau so mybės akto
signatarų klu bo atstovas. 

Po iškilmingosios dalies mūsų gimnazijos atstovams prezidentės puokštę
perdavė signataro A. Petru lio giminaitė bei Signatarų klu bo atstovas. LR pre-
zidentės puokštė bei giminaitės asmeniškai įteiktos gėlės buvo iškilmingai
padėtos ant signataro kapo Musninkų Švenčiausios Trejybės bažnyčios šven -
toriuje. Su gie dota Maironio ,,Lietuva brangi”.

Simona Jastremskaitė
A. Petrulio gimnazijos, 4 G kl. gimnazistė

Vasario 16-osios minėjimas
Musninkuose ir Kernavėje

Vasario 16-osios minėjimo dalyviai prie sniego pilies.              Aistės Mažeikaitės nuotr.

,,Lietuva laisva! Valiooooo!”
Nepriklausomybės šventė Lemont, IL

ASTA ČUPLINSKIENĖ

Vasario 16-tąją (ir jos išvakarė-
se, penktadieninėje pamaino-
je) Mairo nio lituanistinės mo -

kyklos (Lemont) sa lėje skambėjo ne
tik himnai bet ir tas jaunatviško
džiaugsmo ir vilties ženk las – vaikų
juokas ir klegesys. Jau antri metai,
kai Maironio mo kyk  la Lietuvos ne -
priklausomybę mi ni džiaugs mingai,
vaikams pritaikytu ren giniu. Šis ren-
ginys labai lavina mo kinių dėmesį,
vaiz duotę, skatina džiaugtis ir di -
džiuo tis, kad „aš esu lie tuvis”. Tai ir
proga la vinti pa aug lių vadovavimo
įgū džius, kas bū tina auklėjant jauną
lietuviš ką kartą! 

Renginys salėje prasideda himnų
giedojimu. Galiu pasididžiuoti, kad
mū sų mokiniai tikrai moka pa gerbti
vėliavą, ramiai stovi ir gražiai gieda.
Po to vaikai klasėmis ap lanko šešias
stotis, kurias veda aukš tesniosios mo -
 kyklos mokiniai. 

Kiekvienoje stotyje praleidžiama
po šešias minutes. Suskambus skam -
 bučiui, einama prie kitos stote lės. Sto -
telių temas ir užsiėmimus su gal vojo
aukštesniosios mokyklos mo ky tojos
su savo auklėtiniais. Stotelės pri -
taikytos pagal lankytojų amžių. Dar -
želiui stotis veda septintokai; pir-
moms ir antroms klasėms – aštunto -
kai ir t. t.

Apibūdinsiu kelias stotis: 
Šokiai – šokių mokytojos veda

liau diškus žaidimus, pvz., „Skrido
žvirblis per ūlyčią” ir „Graži mūsų
šeimynėlė”;

Gintaras – mokiniai pasakoja gin -
taro istoriją, rodo pavyzdžius pla ka -
tuose ir tada užduoda jaunesnie siems
surasti gintaro gabalėlius smė lio/ku -
kurūzų dėžėje;

Darius ir Girėnas – trumpai pri-
statoma lakūnų istorija, tada lanksto-
mi popieriniai lėktuvėliai ir skraidi-
nami per „jūrą” (mėlyną staltiesę);

Žemėlapis – dedama milžiniška
dėlionė – Lietuvos žemė la pis;

Kunigaikščiai – mokiniai dedasi
ka rūnas ir žaidžia žaidimą „Mėsa,
mė  sa, kumpis”, bet šįkart kartoja „Jo -
gai la, Jogaila, Vytautas”;

Puntukas – rungtyniaujama mai -
šuose per grindis tempiant sunkius
ak menis („Oho! Sunkūs!”);

Viktorina – „Jeopardy” stiliaus

kompiuterinis žaidimas, kai patikri-
namos Lie tuvos istorijos, literatūros
bei grama tikos žinios;

Pilies statymas – po Vilniaus le -
gendos atpasakojimo/suvaidinimo,
jaunieji stato pilį iš kartoninių dėžių
arba iš „Lego”;

Klumpės – mėgstamiausia stotis,
kurioje rungtyniaujama avint medi -
nes klumpes ir (netikrus) cepelinus
nešant ant lėkščių; 

Lietuviški simboliai – klijuoja mos
Vyties tatuiruotės, piešiamos tris pal -
vės ant žandų, klijuojami lie tuviški
juostų raštai iš popieriaus; 

Šventinio torto puošimas – spalvi -
nami keli bendri tortų paveikslai.

Na, ar ne smagumėlis? 
Nuoširdus ačiū šventės sumany-

tojai Taiydai Chiapetta (MLM aukš -
tesniosios mokyklos koordinatorė). Šį
renginį bus galima kartoti kasmet,
tik pakeičiant/patobulinant stotis.
Norime, kad ir kitos lituanistinės mo -
kyklos užsikrėstų šia mintimi. Džiau -
kimės, kad Lietuva laisva!

Asta Čuplinskienė – MLM direkto-
rės pavaduotoja.

Klumpės – mėgstamiausia stotis.                                                      Irinos Leliūgienės nuotr. 

Su gimtadieniu, Lietuva!
Živilės Ramašauskienės nuotr.
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Lietuvos moterys – artimui ir tėvynei
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvos istorinėje prezidentū -
ro je Kaune veikia įdomi paroda
„Vals tybės moterys: artimui ir

Tėvynei”, kurioje tikrai verta apsi-
lankyti, juo lab kad lankytojų ji lauks
iki 2014 me tų liepos. Ši paroda skirta
pager b ti Lie tuvos valstybei labai
daug nusi pelniusias Pirmosios Lie tu -
vos Res pub likos moteris. Jos tik 1922
metais gavo teisę balsuoti, kuri buvo
įtvir tinta tų metų nuolatinėje Konsti -
tu cijoje. Tada aktyvios, išprususios
mo  terys išsprendė daug problemų,
pasi rūpino ne viena sritimi, ko kar-
tais dar nebuvo pajėgi padaryti jauna
vals tybė. 

Parodos atidaryme dalyvavo
daug garsių Lietuvos moterų – poli ti -
kių, įvairių moterų organizacijų va -
dovių ir narių, mokslo, muziejų, ar -
chyvų darbuotojų. Tarp apsilankiu -
siųjų buvo ir žymių Pirmosios Lie -
tuvos Respublikos asmenybių vai -
kaičiai bei giminaičiai. Buvo pasvei kinta Dalia
Marija Palu kai tie nė  – ra šytojos, visuomenės vei-
kėjos, 1929–1937 me tais Lietuvos delega cijos Že ne -
 voje prie Tautų Sąjungos socia li nių reikalų komi-
sijos narės, 1930–1936 metais vyriausiosios Lie -
tuvos skaučių vadės Sofijos Čiurlionienės anūkė,
kuri parodai suteikė daug ver tingų rodinių. Ati -
daryme daly va vo ir Lo zorai čių šeimos giminaitė
Dalia Marija Bra zaus kienė, diploma to, užsienio
rei kalų ministro Juozo Urbšio duk terėčia Marija
Urbšytė, Lietuvos par tizanų vado Jono Žemai čio
duk te rėčia Aušra Ma rija Vilkienė bei kitos vieš-
nios.

Dar XIX a. pabaigoje Lietuvos moterys steigė
draugijas ir įsitraukė į jų veiklą. Lietuvos moterų
ju dėjimo pradininkės Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės iškeltas pirmasis Lietuvos mo terų politinis
siekis „Ieškome tei sybės! Reikalaujame žmogaus
tei sių!” pažadino lietuves vieningam dar bui ne tik
už savo teises, šviesesnę buitį, bet ir už tautos inte-
resus. Tuo met šalyje veikė kelios dešimtys mo terų
organizacijų, turėjusių daugiau nei 120,000 narių.
Pačios gausiausios iš jų – Lietuvių moterų katali-

kių draugija, Lietuvos moterų šaulių organizacija,
Lietuvos moterų skau čių seserijos ir kitos.

Įsitraukusios į aktyvią politinę veiklą jos gynė
visuomenės interesus LR Seimuose. Pirmosios LR
moterys 1920 metais pirmą kartą dalyvavo Stei gia -
mojo Seimo rinkimuose, o 1926 m. pirmą kartą į
Lie tuvos prezi dento postą buvo iškeltos dvi mote-
rys kandidatės – Felicija Bortkevičienė ir Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė. Tuo me tu moterys dirbo sociali-
nėje ir švietimo sferose, prisidėjo prie Lie tuvos
kultūros ir mokslo plėtojimo, ryžtingai siekė išsi-
lavinimo, stengėsi priimti modernaus gyvenimo iš -
šū kius. 

Parodos rengėjai teigia, kad jos tikslas – ap -
žvelgti moterų veiklą Lie tuvos viešojoje srityje
Pirmosios Lie tuvos Respublikos laikotarpiu ir tin -

kamai įvertinti jų indėlį į modernios valstybės kū -
rimo procesą. Taip pat šioje parodoje yra bandoma
atsikra tyti kai kurių stereotipų ir praplėsti valsty-
bės veikėjo sampratą. Paroda rengiama siekiant at -
kreipti dėmesį, kad rūpinimasis artimu yra taip
pat svarbu kaip ir politinių vizijų ar strategijų kū -
rimas, todėl joje kalba ma ne tik apie politikes, bet
ir mo teris, aktyviai dirbusias kitose valstybei svar-
biose srityse. Ši paroda atskleidžia, kad aktyvios
visuomeni ninkės taip pat buvo valstybės vei kėjos,
aiškiai supratusios, kad Tėvy nė prasideda nuo
žmo gaus.

Pirmojoje šios parodos salėje galima susipa-
žinti su Lietuvos mote rų emancipacijos istorija,
mo terų dalyvavimu svarbiausiuose šalies politi-
niuose bei kultūriniuose įvy kiuose, įvairių draugi-
jų veikla, išsi lavinimo siekiu bei karjeros galimy -
bėmis, moters vaidmeniu šeimoje, jos buitimi.
Stenduose – moterų min tys, fotografijos, karikatū-
ros, šaržai. Įdomiai pristatomas ryškiausių as me -
ny bių – G. Petkevičaitės-Bitės, F. Bortkevičienės, S.
Čiurlionienės, Mag dalenos Galdikienės, Liudos
Pu rėnienės, Vincentos Lozoraitie nės, Sofijos Sme -

tonienės, Onos Mašiotie nės, Emi li -
jos Pūtvienės ir kitų in dėlis vieni-
jant moteris bendram dar bui savo
šalies ir piliečių labui. 

Lankytojai labai domisi ir čia
ro domais rašytojos S. Čiurlionie-
nės, žur nalistės, ilgametės bibliote-
kos Put nam, CT tvarkytojos Magda -
le nos Avietėnaitės bei kitų veikėjų
vals tybi niais apdovanojimais, as -
me  ni niais daiktais ir dokumentais.
To laikotarpio moters kasdienybę
įdo miai atspindi ir jų naudotos kos -
me tikos priemonės, papuošalai bei
ap ran gos detalės. Žinomos prieška-
rio fo tografės Janinos Tallat-Kelp -
šienės nuot raukos parodo, koks
įvairus bu vo to meto moters pa -
veikslas.

Antrojoje parodos salėje galima
su sipažinti, koks buvo moterų lais -
va laikis, kaip jos bendravo nefor -
ma  lioje aplinkoje. Čia esančios in -
terjero detalės ir baldai padeda pa -
justi ano meto moters salono – pri-

vačios namų erdvės – vietos nuotaiką. Šį saloną
pui kiai papuošia garsių lietuvių tapytojų Vlado
Eidukevičiaus, Adol fo Valeškos, Kajetono Šklė-
riaus, Sta sio Ušinsko, Kazio Šimonio ir Adal berto
Valeškos sukurti moterų port retai.

Parodos atidarymo metu kal bėjusi Europos
Parlamento narė, pa rodos mecenatė Radvilė Mor -
kū naitė-Mikulėnienė prisiminė moteris kar žyges,
karžygių motinas, kurių dėka Lietuva išliko sudė-
tingų istorinių išbandymų metais, moteris, kurios
nuo pirmųjų kūdikio žingsnių ugdo ir augina tau-
tos ateitį. Kaip moterų patriotizmo pavyzdį ji įvar-
dijo žy mios tarpukario lietuvių aktorės Uršulės
Ba bickaitės (Unės Bay) pasi rinkimą. Kai Amerikos
„Paramount Pictures” kompanija jai pasiūlė JAV
prezidento mylimosios vaidmenį, buvo paklausta,

Parodos apie Pirmosios Lietuvos Respublikos moteris rodiniai. 
Algio Vaškevičiaus  nuotr.

Naujas numizmatinis 
rinkinys

Lietuvos bankas vasario 25 d. į apyvartą iš -
leido apy vartinių monetų numizmatinį
rin ki nį su atminimo ženklu, skirtu per -

galingiems Lietu vos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) mūšiams at minti.

Numizmatinis rinkinys skirtas Mėlynųjų
Vandenų mūšio 650-mečiui (minėtas 2012 m.),
Chotyno mūšio 390-mečiui (2011 m.), Saulės
mūšio 775-mečiui (2011 m.), Durbės mūšio 750-
mečiui (2010 m.), Žalgirio mūšio 600-mečiui (2010
m.) ir kitais metais minėsimam Oršos mūšio 500-
mečiui.

,,Šie šeši mūšiai – tai šlovingos ir didvyriš-
kos pergalės, kuriomis di džiuojasi kiekvienas
lie tuvis ir iš kurių galime semtis stiprybės ir
šian dien. Šios pergalės turėjo įtakos ir Europos
raidai. Kiek vieno mūšio pavadini mas ir data
įam žinti naujojo monetų rinki nio atminimo
ženkle ant šešių sti li zuotų kalavijų”, – sakė Lie -
tuvos ban ko valdybos narys, Pinigų kūri mo ko -
misijos pirmi ninkas Audrius Mi sevičius.

Prof. Alfredas Bumblauskas, kurio tekstas,
su kurtas naujajam rin kiniui, puikuojasi ant mo -
netų dėklo, šias sukaktis vadina ,,LDK ginklo
šlo vės sukakčių metais”.

Profesorius ypač pabrėžia Lietu voje nepel-
nytai primiršto Mėlynųjų Van denų mūšio reikš-
mę. Jame Algir do vadovaujama LDK kariuome-
nė įveikė Aukso ordos trijų bekų (kuni gaikščių)
vadovaujamą kariuomenę ir išvadavo ukrainie-
čius iš mongolų jungo.

,,Ukrainiečiai gerbia Lietuvos is to rinį vaid-
menį ne tik dėl išvada vimo iš mongolų, bet ir už
tai, kad pa kreipė jų istoriją link Vilniaus ir Va -
karų. Štai kodėl Mėlynuosius Vande nis būtina
prisiminti ir Lietuvai. Kaip ir Žalgirį, Durbę,
Sau lę, kaip ir 1514 m. Oršą ar 1621 m. Cho -
tyną”, – teigė A. Bumblauskas.

Monetų rinkinį, skirtą LDK per galingų mū -
šių sukaktims, sudaro 10, 20 ir 50 centų, 1, 2 ir 5
litų nomi na lo apyvartinės monetos ir at minimo
ženklas. Juos nukaldino UAB Lietu vos monetų
ka lykla. 

Numizmatinį rinkinį, kainuo jantį 45 litus,
galima įsigyti Lietuvos banko kasose Vilniuje ir
Kaune bei už sisakyti Lietuvos banko interneto
svetainėje.

ELTA

kurią valstybę ji rinktųsi ginti karo
atveju. U. Ba bickaitė, nors ir turėda-
ma Lietuvos bei Amerikos pilietybes,
nedvejo da ma pasirinko Lietuvą,
nepaisant to, kad šis atsakymas jai
kainavo toli mesnę karjerą žymioje
kinematog ra fijos bendrovėje.  

Nors daliai visuomenės atrodo,
kad moterų vis dar per mažai dirba
vyriškomis laikomų profesijų srityje,
tačiau, pavyzdžiui, Lietuvos krašto
apsaugos ministerijoje moterys suda -
ro daugumą, o Lietuvos kariuome -
nėje šiandien tarnauja apie 11 proc.
moterų. Tai gerokai daugiau negu kai
kuriose NATO šalyse senbuvėse,
pavyzdžiui, Danijoje, kur moterys
kariuomenėje tesudaro 4 proc.

Istorinės prezidentūros darbuo -
to  jai sako, kad paroda yra skirta ne
tik moterims, kurios joje ras prita -
rimą ir paskatinimą savo veiklai, bet
ir vyrams, kurie galės apmąstyti ir
įsivertinti, ar toks pat svarbus ir jų
veikloje yra rūpinimasis žmogumi,
nuo kurio ir prasideda valstybė. Ji

skirta ir moksleiviams, ku rių vado vė liuose moterų
veikla atskleista ga na paviršutiniškai, taip pat
visiems nuolatiniams muziejaus lankyto jams,
kurie jau seniai pastebėjo, kad muziejaus salėse iki
šiol vyrauja vy riškasis pradas (Antanas Smetona,
Kazys Grinius, Alek sandras Stul ginskis, Jonas
Basanavičius ir t. t.), o apie moteris beveik nėra
infor ma cijos. Dabar tos informacijos visi ras išties
pakankamai daug ir įdo mios.

Parodos plakatas. 



Tuno salotos su 
šparaginėmis pupelėmis

Reikės: 1/2 sv šparaginių pupe lių,
svogūno, puodelio virtų ar konser vuotų
baltųjų pupelių, indelio konser vuotų tunų,
ryšelio petražolių, pomidoro, 2 šaukštų cit-
rinos sulčių, alyv uogių aliejaus, druskos,
juodųjų pipi rų.

Šparagines pupeles virkite 5–7 min. ir
leiskite joms atvėsti. Vi sas sudedamąsias
dalis supjausty kite kubeliais, svogūną –
plonais šiau  de liais. Viską išmaišykite ir
pa gar din kite alyvuogių aliejaus, citrinos
sul čių bei juodųjų pipirų su druska miši-
niu.

Tiršta jautienos sriuba

Reikės: 1,5 sv jautienos, 3–4 mor kų, 1
sv svogūnų, 6 puodelių sultinio, 10 oz šviežių bulvių,
indelio konser vuotų pomidorų, indelio baltųjų pu -
pelių, šaukštelio maltos paprikos, puodelio grietinė-
lės, 3 šaukštų aliejaus, 8 oz. šparaginių pupelių, 2
šaukš tų petražolių.

Svogūnus supjaustykite ket vir čiais, vieną
bulvę – kubeliais. Mėsą taip pat supjaustykite ku-
beliais ir ap kepkite aliejuje. Apkeptą mėsą sudė -
kite į lėkštę, pagardinkite pries ko niais. Svogūnus
apkepkite, irgi sudė kite į lėkštę. Vienos bulvės ku-
belius apkepkite, į juos suverskite mėsą, svogūnus,
pomidorus su sultimis, suberkite papriką, supilkite
sultinį, grietinėlę. Visa tai troškinkite 90 min.

Likusias bulves, šparagines pu peles ir morkas
nuvalykite ir sudė kite į mėsą, likus 30 min. iki troš -
kinimo pabaigos. Konservuotas pupeles suberkite,
kai liks 5 min. Sriubą paskaninkite prieskoniais,
petražolė mis.

Keptos šparaginės pupelės

Reikės: 2 sv šparaginių pupelių, 4 kiaušinių,
puodelio pieno, sūrio, vandens, druskos, aliejaus.

Šparagines pupeles nuplaukite, nuvalykite ir
supjaustykite gaba lė liais. Išvirkite pasūdytame van-
denyje. Virtas pupeles išverskite į kiaurasamtį ir,
kai vanduo nu bėgs, sudėkite į aliejumi pateptą
skardą. Apliekite plaktu kiaušiniu ir pieno miši-
niu, apibarstykite tarkuotu sūriu ir kepkite orkai-
tėje 15 min.

Omletas su šparaginėmis pupelėmis

Reikės: 8 kiaušinių, svogūno, 1,5 sv šparaginių
pupelių, ryšelio petražolių, 2–3 svogūnų laiškų, 2
šaukš tų alyvuogių aliejaus, druskos, maltų juodųjų
pipirų.

Šparagines pupeles nuplaukite, nuvalykite, iš-
virkite pasūdytame van denyje. Vandenį nupilkite,
pupe lėms leiskite šiek tiek atvėsti, tuomet jas su-
laužykite (geriausia rankomis) ilgais gabalais. Kep-
tuvėje įkaitin kite aliejų. Svogūnus supjaustykite
pusžiedžiais ir apkepinkite aliejuje. Sudėkite pupe-
les ir troškinkite 3–4 min.

Tuo metu smulkiai supjaustykite petražoles ir
svogūnų laiškus. Kiau šinius išplakite šakute, į juos
suber kite petražoles, svogūnų laiškus ir troškintas
pupeles su svogūnais. Įber kite druskos, pipirų, gerai
išmaišy kite. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų,
supilkite kiaušinių mišinį ir kepkite omletą, kol jis
pasidengs plutele. Tuomet omletą apverskite ir ap-
kepkite iš kitos pusės.

Troškintos morkos su 
šparaginėmis pupelėmis

Reikės: 1 sv morkų, svogūno, 1 sv šparaginių
pu pelių, prieskoninių žalumynų, 2 šaukštų riebalų,
drus kos.

Pašalinkite pupelių ankščių šoni nes gysleles ir
nepjaustytas apkepkite su susmulkintu svogūnu.

Po to troškinkite, įpylę šiek tiek vandens ir riebalų,
sumaišykite su smul kiai supjaustytais žalumynais.
Atski rame puodelyje patroškinkite sutar kuotas ar
kubeliais supjaustytas morkas. Troškintas daržo-
ves patieki te kaip garnyrą prie mėsos patiekalų.

Šparaginės pupelės su migdolais

Reikės: 1/2 puodelio nulukštentų migdolų, 1 sv
šparaginių pupelių, 2–3 šaukštų grietinėlės, druskos,
pipirų.

1. Migdolus suberkite į plačią kep tuvę storu
dugnu ir pakepinkite (be aliejaus). Pupeles perrin-
kite, nu plaukite, gerai nusausinkite. Šiam patieka-
lui geriausiai tiks itin plonos, šviežios ir ryškiai
žalios ankštys. Migdolai taip pat turi būti švieži
arba juos pakeiskite kedro riešutais.

2. Pupeles 10 min. neuždengę virkite dideliame
kiekyje pasūdyto vandens, žiūrėkite, kad labai ne-
suvirtų (ankštys turi likti kietokos).

3. Svogūnus nulupkite, supjaus tykite plonais
griežinėliais, juos atskirkite ir pakepinkite su tru-
pučiu aliejaus ant labai lėtos ugnies – kad su-
minkštėtų, bet ne patamsėtų. Svogūnams pradėjus
gelsti sudėkite pupeles ir pusę migdolų, apiberkite
petražolėmis, pagardinki te druska, pipirais.

4. Palikite troškintis ant labai lėtos ugnies. Puo-
delyje sumaišykite alyvų aliejų, grietinėlę, po
žiupsnį druskos, pipirų ir likusius migdolus. 

Prieš patiekdami pakaitinkite ir su pilkite į at-
skirą dubenėlį.

Šparaginės pupelės puodelyje su kiauliena

Reikės: 1 sv šparaginių pupelių, 1 sv kiaulienos,
2 svogūnų, 2 pomidorų, šaukšto pomidorų padažo,
puo delio šviežių grybų, kiaušinio, šaukš telio miltų,
2–3 šaukštų grietinės, 3 šaukštų tarkuoto sūrio, drus-
kos, pipirų.

Mėsą supjaustykite nedideliais kubeliais, ap-
kepkite su smulkiai supjaustytais svogūnais ir po-
midorais. Kai mėsa kiek apkeps, sudėkite nuvalytas
ir pusiau perlaužtas žalių pu pelių ankštis, užpilkite
karštu vandeniu, įberkite druskos, pipirų. Troš -
kinkite ant silpnos ugnies. Grybus nuvalykite, nu-
plaukite, supjausty kite ir troškinkite, kol suminkš-
tės. Įdėkite pomidorų padažą, kiaušinį, grietinės,
miltų ir dar šiek tiek pa troškinkite. Tuomet sumai-
šykite grybus su pupelėmis, viską sudėkite į puo-
delį, apibarstykite tarkuotu sūriu ir įdėkite į karštą
orkaitę. Kai iš keps, patiekalo viršus turi pasidengti
gražiai rusva plutele.

Guliašas su šparaginėmis pupelėmis

Reikės: 1/2 sv jautienos, 1/2 sv avie nos, 1/2 sv
kiaulienos, 2 šaukštų aliejaus, 4 svogūnų, 1 sv špa-
raginių pu pe lių, šiek tiek miltų, druskos, pipi rų, pet-
ražolių.

Mėsą supjaustykite kubeliais ir apkepkite alie-
juje, sudėję ir smulkiai supjaustytus svogūnus. Kai

svogūnai kiek apkeps, įpilkite truputį vandens ir
troškinkite, kol mėsa taps beveik minkšta. Šviežias
šparagines pupeles nuplaukite, apdžiovinkite ir su-
dėkite  į mėsą. Viską pagardinkite drus ka bei pipi-
rais ir toliau troš kinkite ant silpnos ugnies.

Į padažą įberkite šiek tiek miltų, kad jis taptų tą-
sus. Kartu su guliašu patiekite šviežiomis petražo-
lėmis apibarstytas virtas bulves.

Marinuotos šparaginės pupelės

Reikės: 1 sv šparaginių pupelių, šaukšto krienų,
šaukšto krapų, petra žolių, žiupsnelio cinamono, 2
gvazdi kėlių, 1 l talpos indui – 1/3 oz drus kos, 1/4 oz
cukraus, 1/4 oz acto.

Jeigu marinuosite pjaustytas ankš tis, jas 2–3
min. apvirkite, tuomet dėkite į stiklainį kartu su
prie skoniais ir suspauskite. Nepjaus tytos ankštys
po apvirimo į stiklainius dedamos vertikaliai eilė-
mis. Kartu su šparaginėmis pupelėmis ruoškite ir
marinatą. 

Į emaliuotą puo dą įpilkite reikiamą kiekį van-
dens, įberkite druskos ir cukraus. Virkite 10–15
min., perkoškite per marlę, įpilkite acto. 

Pripildytus stiklainius užpilkite marinato, už-
sukite steriliais dangteliais, įdėkite į puodą su
karštu vandeniu ir pavirinkite apie 5 min.

Avienos kulšis su dviejų rūšių pupelėmis

Reikės: 1 sv mažų baltų pupelių, 1,5 sv šparagi-
nių pupelių, nedidelės avienos kulšies su išimtu kaulu
ir išpjaustytomis sausgyslėmis, 2 česnakų skilčių,
šaukšto riebalų, petra žolių, druskos, pipirų.

1. Pupeles užmerkite iš vakaro – tuomet jos daug
lengviau ir greičiau išvirs. Šparagines pupeles per-
rinkite, nuplaukite, nusausinkite ir, suvynioję į
drėgną rankšluostį, laikykite pa ruoštas, kad būtų
galima išvirti pasū dytame vandenyje likus 15 min.
iki baigs kepti mėsa. Kulšis turi būti trumpa, apvali,
plona kojelė ir labai baltais riebalais, tada  žinome,
kad tai jaunos avytės. Šios mėsos nereikia pri-
smaigstyti česnakais, kaip tai paprastai daroma. Jei
ji jauno ėriuko, tai bus tokia gaivi ir kvapni, kad
skurdinti ją česnakais – tikras nusikaltimas. Geriau
keliose vietose gulsčiu peiliu šiek tiek įpjaukite kulšį
ir į įpjūvius šaukšteliu atsargiai įkiš kite taukų. 

Kulšį įdėkite į aliejumi išteptą skardą ir pa-
šaukite į orkai tę (500 F). Kepdami skirkite po pus-
valandį kiekvienam kilogramui (2 sv). Vos tik mėsa
gražiai apskrus, temperatūrą orkaitėje sumažinkite
iki 400 F. Darinėti orkaitę ir laistyti mėsą kepimo sy-
vais nereikia. Likus 5–10 min. iki pabaigos, ištrau-
kite, pa gardinkite druska bei pipirais ir baikite
kepti.

2. Mėsai iškepus į pakaitintą didlėkštę išber-
kite virtas baltas pu pe les, apkaišykite virtomis
šparaginė mis pupelėmis, papuoškite ža lė siais (pet-
ražolėmis), ant viršaus su dėkite dailiais griežinė-
liais suraiky tą kulšį ir patiekite su ąsotėliu nu -
griebtų bei perkoštų karštų kepimo syvų.
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LIeTUVOS IR PaSaULIO NaUjIeNOS

Briuselis reikalauja, kad Italija tęstų reformas

Palestiniečio laidotuvėse 25,000 žmonių 

J. Kerry mato kelią Irano programos sprendimui

Estija rodo pavyzdį, kaip kovoti su krize

Paskirtas naujas JAV gynybos sekretorius

Atsistatydino britų kardinolas

Vokiečiai nepritaria Turkijos įstojimui į ES

Vilnius (Bernardinai.lt) – Va -
sario 26 d. Šeimos reikalų tarybos
prie Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas Jo Eminencija kardino-
las Audrys Juozas Bačkis laišku krei-
pėsi į Lietuvos Respublikos preziden-
tę, ministrą pirmininką ir Seimo pir-
mininką dėl namuose gimdyti norin-
čių šeimų žeminimo ir bauginimo.

Jis stebisi, kodėl gydytojoms, besilai-
kančioms Hipokrato priesaikos ir
padedančioms namuose gimdan-
čioms šeimoms, pradėtos baudžiamo-
sios bylos. Juk Europos Žmogaus
Teisių Teismo paskelbti sprendimai
dėl panašių bylų Vengrijoje patvirti-
na teisę gimdant namuose sulaukti
profesionalios medicininės pagalbos. 

Vilnius (ELTA) – Vilniuje viešė-
jęs Europos Vadovų Tarybos (EVT)
pirmininkas Herman Van Rompuy
pabrėžė siekį išsaugoti euro zoną su
dabar joje esančiomis 17 valstybių
narių. Monetarinės ir ekonominės
sąjungos stiprinimą bendrijoje jis
įvardijo kaip savo pagrindinį uždavi-
nį. Per bendrą savo ir prezidentės
Dalios Grybauskaitės spaudos konfe-
renciją Vilniuje H. Van Rompuy, atsa-
kydamas į klausimą, kokią mato
Europos ateitį, sakė, kad padėtis per
pastaruosius metus sparčiai keičiasi,
tačiau euro zona turi būti išsaugota.
Svečias žadėjo 2014 m. ir vėliau stip-

rinti ekonominę sąjungą, ekonominę
politiką bei jos koordinavimą tarp
valstybių narių ir institucijų ES. 

Kard. A. J. Bačkis susirūpinęs dėl namuose
gimdyti norinčių šeimų žeminimo 

Vilniuje viešėjo H. Van Rompuy

Prie Vyriausybės – mitingas prieš skalūnų dujas

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorius John Kerry
pareiškė, kad su Iranu pavyko rasti
diplomatinį kelią dėl jo prieštaringai
vertinamos branduolinės progra-
mos, pasaulio galingosioms valsty-
bėms ir Teheranui vedant svarbias
de rybas. Jis išreiškė viltį, kad Iranas
pats pasirinks eiti diplomatinio prob-

lemos sprendimo keliu. Kazachstane
penkios nuolatinės Jungtinių Tautų
(JT) Saugumo Tarybos narės ir
Vokietija (grupė 5+1) pradėjo dery-
bas su vyriausiuoju Irano derybinin-
ku branduoliniais klausimais Saeed
Jalili, siekdamos rasti išeitį iš susi-
darusios aklavietės dėl Irano vykdo-
mos branduolinės programos. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lie tu -
vos mokslų akademija ir asociacija
„Infobalt” nuo 2011 m. teikia sti -
pendijas geriausiems tiksliųjų moks-
lų jauniesiems mokslininkams. Šie -
met geriausių įvertinimų sulaukė
sep tyni jaunieji tyrėjai. Vilniaus
Gedimino technikos universiteto ma -
gistrui Justinui Janulevičiui skirta

10,000 litų vertės stipendija, dviems
tyrėjams – Vilniaus universiteto Ma -
te matikos ir informatikos instituto
doktorantui Algirdui Lan činskui ir
Vilniaus universiteto Matematikos ir
informatikos fakulteto doktorantui
Valentui Kurauskui – paskatinamo-
sios 5,000 litų vertės stipendijos. 

Stipendijos jauniesiems mokslininkams 

Lietuvos pirmininkavimui – „Poetiniai dokumentai”

Už ES lėšas Kaune atsiras naujas mokslo centras

Berlynas (BNS) – Šeši iš de -
šimties vokiečių nepritaria Turkijos
įstojimui į Europos Sąjungą (ES), ro -
do apklausos rezultatai, kurie buvo
paskelbti vasario 24 d., kai kanclerė
Angela Merkel pradėjo dviejų dienų
vizitą Turkijoje. 60 proc. žmonių sa -
kė, jog nepritaria tam, kad Turkija

tap tų ES nare. 30 proc. apklaustųjų
pritarė Ankaros narystei, o likę sakė,
kad nėra apsisprendę. Be to, 57 proc.
apklaustųjų sakė, jog didėjanti Tur -
ki jos ekonominė ir karinė galia kelia
jiems susirūpinimą, 35 proc. sveikino
didėjančią Ankaros įtaką. 

Kaunas (ELTA) – Panaudojant
Eu ropos Sąjungos (ES) lėšas, Kauno
technologijos universitete bus stei -
giamas naujas mokslo centras, o ja -
me kuriamos medžiagos organinės
elektronikos prietaisams. Tai yra be -
ne didžiausias Europos bendrųjų

programų projektas KTU ir vienas iš
didžiausių Lietuvoje. KTU nurungė
beveik 300 kitų mokslų ir laimėjo 2,8
mln. eurų vertės projektą ,,Or ga ni -
nių puslaidininkių tyrimų ir kompe-
tencijų centras” (CEOSeR). 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos pir-
mininkavimą ES Tarybai Lietuvoje
ir užsienyje pristatys fotografijos,
poezijos ir kino paroda „Poetiniai
dokumentai”. Vasario 27 d. ši paroda
atidaryta Nacionalinėje dailės galeri-
joje, Vilniuje. Užsienio reikalų minis-
terijos sumanytoje parodoje pristato-

mi įvairių kartų Lietuvos fotografų,
rašytojų ir kino kūrėjų kūriniai.
Sukurta paroda – tai  vizuali kelionė
po XX–XXI a. Lietuvos meninę kūry-
bą, apimanti daugiau kaip 80-ies me -
tų Lietuvos fotografijos ir poezijos
lai kotarpį, o ją papildo Lietuvos kino
kūrėjų filmai. 

Vilnius (ELTA) – Vilniuje prie
Vyriausybės pastato vasario 26 d.
vyko mitingas prieš planuojamą ska-
lūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemai-
tijoje. Vinco Kudirkos aikštėje susi-
rinko apie 150 mitinguotojų. Mitingą
organizavo žaliųjų organizacijos ir
žemaičių bendruomenės. Kalbėtojai

ragino visus lietuvius ir žemaičius
nepasiduoti ir laikytis kartu, lygino
šį mitingą su Sąjūdžio mitingais,
koneveikė valdžią, kad ji neatsižvel-
gia į žmonių nuomonę, žėrė faktus,
kad ne tik Lietuvoje, bet ir JAV taip
pat yra bijoma skalūnų dujų. 

Talinas (BNS) – Estijos pavyzdys
įkvepia ir rodo, kaip įveikti krizę, Ta -
line pareiškė vasario 26 d. ES Va dovų
Tarybos pirmininkas Her man Van
Rompuy. Susitikime su Es tijos mi nis -

tru pirmininku Andrus Ansip kalbė-
ta apie energetikos, ES skaitmeninės
programos ir Rytų Part ne rys tės rei-
kalus. 

Washington, DC (AFP-BNS) –
JAV Senatas vasario 27 d. patvirtino
Chuck Hagel naujuoju gynybos sek-
retoriumi, užbaigdamas ilgą ir
įtemp  tą paskyrimą ir suteikdamas
paspirtį prezidentui Barack Obama,
mėginančiam pertvarkyti savo kabi-
netą per antrąją kadenciją. Sena to -
riai patvirtino Ch. Hagel kandidatū-

rą 58 balsais prieš 41. 66 metų Ch. Ha -
gel, kuriam buvo užduota sunkių
klausimų apie jo ankstesnius pareiš-
kimus dėl Irano branduolinės ir JAV
santykių su Izraeliu, turėtų būti pri-
saikdintas artimiausiu metu ir pasa-
kyti kalbą Pentagone Gynybos depar-
tamento ci vi liams darbuotojams bei
kariškiams.

London (AFP-BNS) – Kardinolas
Keith O’Brien, Didžiosios Britanijos
aukščiausio rango katalikų dvasinin-
kas, atsistatydino pasigirdus įtari-
mams dėl jo nederamo elgesio, šią sa-
vaitę pranešė Katalikų Bažnyčia.
,,Šventasis Tėvas popiežius Benedik-

tas XVI 2013 metų vasario 18 dieną
priėmė Jo Eminencijos kardinolo
Keith Patrick O’Brien atsistatydinimą
iš ganytojiško vadovavimo Šv. And-
riejaus ir Edinburgo arkivyskupijai”,
– sakoma pareiškime.

Jeruzalė (ELTA) – Apie 25,000
žmonių dalyvavo Izraelio kalėjime
mirusio palestiniečio laidotuvėse. Į
žalią antklodę suvyniotas Arafat
Djaradat kūnas buvo gabenamas iš
Hebrono į jo gimtąjį Sairą. Gedulo
iškilmėse 30-metis vyras buvo garbi-
namas kaip kankinys. 

A. Djaradat buvo suimtas dėl
akmenų mėtymo. Praėjus šešioms
dienoms po suėmimo, jis mirė Iz -
raelio Megido kalėjime. Pa les ti nie -
čiai kaltina Izraelį, kad jis mirė dėl
kankinimų. Šalis baiminasi nau jų
neramumų. 

Roma (ELTA) – Europos Ko mi -
sija tikisi, kad ir naujoji Italijos
vyriausybė toliau eis taupymo ir re -
formų keliu.  Vasario 24–25 d. vy ku -
siuo se rinkimuose Pier Luigi Ber sa -
ni centro kairysis aljansas Atstovų
Rūmuose surinko 29,54 proc. balsų ir

tik nežymia persvara aplenkė buvu-
sio premjero Silvio Ber lus co ni bloką,
gavusį 29,18 proc. balsų. Tačiau ka -
dangi kairiesiems nepavyko iš kovoti
daugumos Senate, šaliai gresia politi-
nė aklavietė. 

H. Van Rompuy.  D. Labučio nuotr.

Pacientų organizacijų skundas dėl V. Andriukaičio 

Vilnius (ELTA) – 30 pacientų
organizacijų vienijanti Lietuvos pa -
cientų organizacijų atstovų taryba
(LPOAT) prašo šalies vadovų sustab-
dyti ministro Vytenio Andriukaičio
pradėtą sveikatos sistemos reformą.
Pacientų organizacijos teigia, kad

praėjusią savaitę ministras peržengė
visas ribas, priimdamas Lietuvos
istorijoje panašių į save neturintį
spren dimą išbraukti iš Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM) kolegi-
jos Lietuvos pacientų atstovus. 

Lenkija turėtų įsivesti eurą 2015 m.

Afganistano policininkas nušovė 17 kolegų

Varšuva (BNS) – Lenkijos prezi-
dentas Bronislaw Komorowski pa -
ragino vyriausybę siekti, kad šalis
iki 2015 m. atitiktų reikalavimus, rei-
kalingus stojimui į euro zoną, o tuo-
met spręsti, ar įsivesti Europos Są -

jungos (ES) bendrąją valiutą. B. Ko -
morowski sakė, kad pastangos įvyk-
dyti euro įvedimo reikalavimus suak-
tyvintų Lenkijos ekonomiką ir pada-
rytų ją labiau konkurencinga. 

Kabul (ELTA) – Afganistano po -
licijos pareigūnas vasario 27 d. ap -
svaigino ir kartu su talibais nušovė
17 savo kolegų, skelbia ,,Reuters”. Šis
išpuolis buvo kruviniausias per pa -

staruosius mėnesius. Įvykis įvyko
atokiame Afganistano policijos pos -
te, rytinėje Gaznio provincijoje. Tali -
banas prisiėmė atsakomybę už išpuo-
lį. 
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VeRSLO NaUjIeNOS

Savaitraščio ,,Veidas” leidėjas Algimantas Šindeikis (deš.) apdovanoja ,,Metų vadovą”,
laureatą Algimantą Markauską.                                      Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

PA S A U L I S

Už mokesčius atsakingas Euro -
pos Komisijos narys Algirdas Šemeta
ragina JAV pritarti fi nan sinių sando-
rių mokesčiui ir sako, jog kada nors
pasaulinis mokestis taps tikrove. Kol
kas finansinių sandorių mokestį su -
tiko įsivesti 11 Europos Sąjungos
valstybių. Planas apima akcijų, obli-
gacijų, išvestinių prie monių ir kitų
finansinių instrumentų apmokesti-
nimą, siekiant didinti įplaukas ir
mažinti spekuliacinę prekybą. Siū -
lomas mokestis gali turėti neigiamos
įtakos JAV investuotojams. Nepai -
sant JAV ir kitų šalių skeptiško po -
žiūrio, A. Šemeta sakė, kad ES padės
pagrindus.

***
JAV federalinių atsargų banko

vadovas Ben Bernanke pranešė
Kongresui, kad bankas ketina ir to -
liau laikytis „lengvų pinigų” politi-
kos, kol nepagerės padėtis darbo rin-
koje. Savo pusmečio ataskaitoje Kon -
gresui B. Bernanke taip pat sakė, kad
bankas atidžiai pasvers savo obliga-
cijų pirkimo programos išlaidas
lemiančius veiksnius, dėl kurių galė-
tų kilti finansinis nestabilumas, pa -
vyzdžiui, infliaciją ir pernelyg didelę
investuotojų riziką. 

***
JAV prezidentas Barack Obama

ragino Kongresą imtis priemonių,
kurios padėtų išvengti penktadienį
įsigaliosiančio automatinio biudžeto
išlaidų mažinimo. Jis įspėjo, kad
ypač nukentės gynybos sritis. JAV
karinis jūrų laivynas jau pranešė tie-
kėjams, kad bus priverstas atsisakyti
būsimų sutarčių, jei biudžetas bus
mažinamas. JAV imigracijos ir mui-
tinių tarnyba taip pat pamažu išlei-
džia nelegalius imigrantus iš kalėji-
mų dėl išlaidų mažinimo. JAV vidaus
saugumo sekretorė Janet Napolitano
pranešė, kad išlaidų mažinimas pa -
kenks valstybių sienų ir oro uostų
apsaugai. Tai yra paskutinis prezi-
dento mėginimas pristatyti savo pla -
ną, kuris padėtų išvengti išlaidų ma -
žinimo. 

***
Jack Lew yra pasiruošęs tapti

JAV iždo sekretoriumi, kai gaus pa -
tvirtinimą iš Senato Finansų komite-
to. Bendras Senato balsavimas vyks
šią savaitę ir po jo Dž. Liu perims
dabartinio sekretoriaus Timothy
Geithner vietą. Iždo sekretoriaus
kan didatūrą oficialiai pasiūlė JAV
prezidentas Barack Obama. Demo -
kratų kontroliuojamas Finansų ko -
mitetas 19 balsų dauguma prieš 5 bal-
sus pritarė Dž. Liu kandidatūrai. Dž.

Liu naujųjų pareigų imsis įtemptų
derybų tarp Baltųjų rūmų ir Kon -
greso dėl išlaidų mažinimo metu. 

***
Jungtinėse Valstijose naujų vie-

nai šeimai skirtų namų pardavimai
sausį išaugo iki aukščiausio lygio
per 4,5 metus, o namų pasiūla per
mėnesį namų rinkoje buvo mažiau-
sia nuo 2005 m. kovo. Tai dar vienas
įrodymas, kad būsto sritis atsigauna.
JAV prekybos departamentas prane-
šė, kad pardavimai šoktelėjo 15,6
proc., atsižvelgus į sezoninius svyra-
vimus, ir jų skaičius pasiekė 437,000 .
namų per metus. Tai aukščiausias ly -
gis nuo 2008 m., kai ekonomika paty-
rė nuosmukį.

***

Prasidėjus didžiausiai pasaulyje
mobiliojo ryšio mugei Barselonoje,
Ispanijoje, prognozuojama, jog varto-
tojų skaičius iki 2018 m. gali pasiekti
4 mlrd. Šiuo metu už mobiliojo ryšio
paslaugas moka 3,2 mlrd. žmonių,
arba beveik pusė viso pasaulio gy -
ventojų, sakoma ataskaitoje, kurią
parengė įmonės „A. T. Kearney” ir
GSMA, remdamosi 750 operatorių
duomenimis. Įmonės prognozuoja,
jog iki 2017 m. vartotojų skaičius pa -
daugės 700 mln., o 4 mlrd. kartelė bus
pasiekta 2018-aisiais. Pernai mo -
biliojo ryšio operatorių įplaukos sie -
kė iš viso 1 trln. JAV dol., arba 1,4
proc. pasaulio bendrojo vidaus pro-
dukto.

***

Didžiausias JAV bankas „J P
Morgan Chase & Co.” (JPM) pranešė,
kad atleis 4,000 darbuotojų, nes
banko generalinis direktorius Jamie
Dimon ketina mažinti nekilnojamojo
turto įkeitimo operacijų skaičių.
Tačiau naujausiais duo menimis,
bankas atleis net 19,000 darbuotojų.
3–4,000 darbuotojų bus atleisti iš var-
totojus aptarnaujančio skyriaus ir
13–15,000 bus atleista iš paskolų už
užstatytą turtą skyriaus. 4,000 dar-
buotojų bus atleisti šiais metais, o
likusi dalis – iki 2014 m. pabaigos.
Tokiomis priemonėmis bankas maži-
na bendrąsias išlaidas.

***
Laikraščio „International He -

rald Tribune” pavadinimas bus
pakeistas į „International New York
Times” pagal pagrindinį leidyklos
laikraštį „New York Times”. Prog -
nozuojama, kad pavadinimas bus
pakeistas 2013 m. rudenį. 40 metų
pažįstamo kitose šalyse gyve nan -
tiems JAV piliečiams vardo neliks.
Šis pakeitimas yra vienas iš „New
York Times” žingsnių, kurių leidykla
ėmėsi, kad sustiprintų savo įvaizdį.
Taip pat šį mėnesį paskelbta apie pla-
nus parduoti „Boston Globe”.
Laikraštis taip pat samdys naujų
korespondentų ir plės savo rinką
Europoje. Per visą laikraščio 125 me -
tų gyvavimą jo pavadinimas kito net
kelis kartus.

Parengta pagal 
BNS, ELTA, Alfa.lt

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
dalyvavo tryliktą kartą savaitraščio
,,Veidas” rengiamo konkurso ,,Metų
vadovas 2012” laureatų apdovanojimo
ceremonijoje. Šiemet metų vadovu
tapo ,,Thermo Fisher Scientific” Vil-
niaus padalinio direktorius Algiman-
tas Markauskas. 

***
Siekiant sklandaus euro įvedimo

Lietuvoje, pasirengimas šiam žings-
niui bus koordinuojamas aukščiausiu
Vyriausybės lygiu. Pagrindinius stra-
teginius sprendimus priims komisija,
kuriai vadovaus ministras pirminin-
kas. Finansų ministras vadovaus
koordinacinei darbo grupei. Joje apie
savo siūlymus informuos ir veiksmus
derins atskiroms darbo grupėms va-
dovausiantys ūkio, socialinės apsau-
gos ir darbo, teisingumo ministrai,
taip pat – užsienio reikalų ministras
ir Lietuvos banko atstovai. Pasak mi-
nistro Pirmininko spaudos tarnybos,
tai leis operatyviau, paprasčiau ir
efektyviau priimti bei derinti spren-
dimus.  

***
Europos Komisijos vasario 22 d.

Briuselyje paskelbtoje žiemos ekono-
minėje prognozėje numatoma, kad
Lietuvos ūkio augimas šiemet suda-
rys 3,1 proc. BVP ir bus vienas iš trijų
sparčiausių Europos Sąjungoje, inf-
liacija ir nedarbas mažės, o realusis
darbo užmokestis augs. Europos Ko-
misija patvirtino, kad Lietuvos eko-
nomika yra sveika ir auganti pasto-
viai, išlaikanti konkurencingumą
sudėtingomis Europos sąlygomis. Ko-
misija prognozuoja pastovų Lie tuvos
ekonomikos augimą, nes jis bus la-
biau grindžiamas augančiomis inves-
ticijomis, o ne privačiu vartojimu ir
eksportu. 

***
Vasario 27 d. ministras pirminin-

kas Algirdas Butkevičius su darbo vi-
zitu išvyko į Latvijos sostinę Rygą,
kur rengiamas Šiaurės ateities foru-
mas. Jame dalyvaus Šiaurės ir Balti-
jos šalių – Švedijos, Suomijos, Norve-
gijos, Danijos, Islandijos, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos bei Jungtinės Ka-
ralystės vyriausybių vadovai. Pa-
grindinės šiais metais organizuojamo
forumo temos – žaliosios ekonomikos
konkurencingumo galimybės ir skait-

meninės atskirties problema. Tokio
formato susitikimas rengiamas jau
trečią kartą. Pirmą kartą forumas
buvo surengtas 2011 m. Londone Jung-
tinės Karalystės premjero David Ca-
meron sumanymu, o pernai vyko Šve-
dijos sostinėje Stokholme.

***
Didžioji dalis Ūkio banko įsipa-

reigojimų ir turto, kurie bus perduoti
Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banko (ERPB) bei vietos investuotojų
valdomam Šiaulių bankui, jau yra at-
skirta. In dė lininkai yra tikrinami as-
meniškai – jei jų draudžiamo indėlio
dydis yra didesnis už paskolą, ji yra
dengiama indėlio lėšomis, o likusi da-
lis perkeliama į Šiaulių banką. Jei
draudžia mo indėlio dydis yra mažes-
nis, juo padengiama dalis paskolos ir
tokie klientai toliau lieka banko sko -
lininkais. 

***
Estijos prezidentas Toom Hend-

rik Ilves sako, kad per septynerius
metus naujos atominės elektrinės pro-
jektas Lietuvoje beveik nepasistūmėjo
į priekį, tad jį galima va dinti neiš-
naudotų galimybių kaina. Estijai toks
sprendimas reiškia viską, kas nebuvo
padaryta, nes planavome turėti ato-
minę jėgainę. Šalis galėjo imtis savo
energetinių projektų. Lietuvos Vy-
riausybė dėl naujos atominės elektri-
nės žada apsispręsti artimiausiais mė-
nesiais. 

***
Praėjusių metų paskutinį ket-

virtį, lyginant su trečiuoju ketvirčiu,
atlyginimai iki mokesčių augo vidu-
tiniškai 2,8 proc. Tačiau buvo ir tokių
sričių, kur augimas vidurkį viršijo
2–4 kartus. Ma žiausiai atlyginimai
augo dir bantiems „pelningiausiame”
sek toriu je. Per metus atlyginimai
sparčiausiai augo dirbantiesiems ka-
sybos ir karjerų eksploatavimo sri-
tyje. Čia nustatytas 12,6 proc. augi-
mas.  Mažiausiai atlyginimai kilo
dir  bantiems finansinių ir draudimo
paslaugų sektoriuje – 0,9 proc. Įdomu
tai, kad šio sektoriaus darbuotojai yra
geriausiai apmokami. Čia algos vi-
durkis iki mokesčių yra 4,063 Lt, o ša-
lies vidurkis – 2,232 Lt.

L I E T U V A

B. Bernanke. ELTA nuotr. 
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Išpažintys policijos automobilyje
BOB OKON

Vasario 1 d. kunigas Vytas Memėnas pažymėjo
savo tarnystės policijoje 40-metį. 1973 m. va-
sario 1 d. paskirtas ka pelionu į Illinois policijos
5-jį skyrių, vėliau jis buvo visos valstijos polici-
jos, Joliet policijos ir gaisri ninkų departamento,
Frankfort policijos, Illinois FOP (30 metų) ir
Will County policijos šerifo nuovados (10 metų)
kapelionas. Prisidėdami prie sveikinimų kunigui
su ilgamete tar nyste, siūlome paskaityti ,,The
He rald News” paskelbtą straipsnį.

Anksčiau kun. Vytas Memėnas važi nėjo su
naktine Joliet policijos pa maina – jis buvo
šio skyriaus kapelionas. Kartais, jei pasi-

taikydavo ka ta likas patrulis, Memėnas sulaukdavo
prašymo: ,,Tėve, ar priimsite iš pažintį?” ,,Žino -
ma”, – atsakydavo jis. Spragteldavo išjungiamas po-
licijos radijas. Memėnas peržegnodavo pa rei gūną:
,,Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dva-
sios...” ir klausyda vosi išpažinties. 

Tai vienas iš daugelio prisiminimų, kuriais ku-
nigas pasidalino su ,,The Herald News”, pasitikda-
mas savo 40-ies metų tarnystės policijoje sukaktį.
Būdamas 83-jų, jis vis dar yra Will apygardos Šerifo
departamento bei Illinois valstijos policijos nuova-
dos Springfield kapelionas.

Šerifas Paul Kaupas, pirmą kartą iš rinktas 2002
m., pakvietė Memėną bū tent dėl jo patirties, įgytos
važinėjant su budinčiais policininkais. ,,Jis ži no, ką
reiškia policininko darbas, – sakė Kaupas. – Be to,
Memėnas – tie siog puikus žmogus. Su juo gali at -
sisėsti ir pasikalbėti. Jei pasakysi ką nors netin-
kamo, jis nesupyks ir neį sižeis – tik pasijuoks.”

Memėnas taip įsijautęs į policininko darbą, kad
vienoje vietoje net nesu tinka su Katalikų Bažnyčios
nuostata. Jis pasisako prieš mirties bausmę, ir tai
atitinka Bažnyčios mokymą, tačiau policininkams
ir kitiems pirmosios pagalbos teikėjams Memėnas
daro išimtį. ,,Už vykdančio savo pa reigas teisėt-
varkos pareigūno, gaisrininko ar greitosios pagal-
bos me diko nužudymą turi būti skiriama mirties
bausmė, – mano jis. – Jei pa reigūnų neapsaugo jų
skiriamieji ženk lai ir ginklas, kaip tuomet sau gūs
galime jaustis mes?”

Memėnui geriau nei daugeliui kitų kunigų ir
žmonių yra pažįstami su krėtimas ir skausmas, ku-
riuos lydi policininko nužudymas. Vienas iš po -
licininkų, su kuriuo jis važinėdavo Joliet, Martin
Murrin buvo nužudytas 1984 m., kai bandė sulaikyti
žmo gų. Memėnas guodė policininkų naš les. Jis ne-
besuskaičiuoja policininkų laidotuvių, kuriose teko
dalyvauti tarp 1980 ir 2010 m., jam būnant po -
licininkų profesinės organizacijos ,,The Fraternal
Order of  Police” Illinois padalinio kapelionu. ,,Aš
da lyvavau beveik kiekvieno Illinois po licininko,
žuvusio tarnyboje, laidotuvėse – nuo Rockford iki
Missouri, – sakė jis. – Į Čikagą vieną savaitę vy kau
tris kartus – trys policininkai bu vo nužudyti.”

Memėno atsidavimas policijos kapeliono pa-
reigoms buvo įvertintas 2007 m., kai jis buvo pasi-
rinktas skaityti invokacijas per atsisveikinimą su
nužudytais pareigūnais ceremoniją Na tional Po-
lice Memorial Washin g ton, DC. Jis kalbėjo pirmas,
net prieš prezidentą George W. Bush. 

Memėnui buvo žinomi pavojai, lau kiantys po-
licininkų, dar iki jam tampant Will apygardos Illi-
nois policijos 5-ojo skyriaus kapelionu 1973 m. va -
sario 1 d. Jis kalba su ryškiu europie tišku akcentu,
kuris išduoda lietuviškas jo šaknis. Jo vaikystė
buvo nu traukta Pirmojo pasaulinio karo – nacisti-
nės Vokietijos, o po to ir komunistinės Sovietų Są-
jungos įsiveržimų į Lietuvą. Jis prisimena sovietų
tan ką turgaus aikštėje gimtuosiuose Anykščiuose.
Komunistai nužudė mies telio policijos viršininką.
Jo tėvas, policijos seržantas, nutarė, kad šeimai lai-
kas palikti Lietuvą. ,,Jis žinojo, kas jo laukia –
kulka”, – kalbėjo Memėnas.

Mokyklinius metus Memėnas praleido Vokie-
tijoje, pabėgėlių stovykloje. Po to išvyko studijuoti
į Romą – no rėjo tapti kunigu. 1957 m. atvyko į Jung-

Kun. Vytas Memėnas (k.) su Will apygardos šerifu Paul Kaupas. ,,Draugo” archyvo nuotr.

tines Valstijas ir pradėjo kunigauti Joliet vyskupi-
joje. 

Memėnas iš aktyvios kunigystės jau yra pasi-
traukęs, tačiau dar laiko Mišias ir klauso išpažinčių
Holy Family katalikų bažnyčioje Shore wood. Jis
taip pat tebedirba kapelio nu. ,,Man tai labai artima,
– sako kunigas. – Dvasininko darbas yra la bai pa-
našus į policijos pareigūno. Mes visi padedame žmo-
nėms. Tik kunigas nenaudoja jėgos. Jis kalba su
žmonėmis. Policininkas, nutvėręs jus darant ką
nors negera, nekalba. Jis pakiša įstatymą. Toks yra
skirtumas. Bet aš vis tiek manau, kad ir vieni, ir kiti
– mes padedame žmonėms.”

Ir kai reikia klausytis, ir kai reikia kalbėti, Me-
mėnui praverčia ir kapeliono, ir parapijos kunigo
įgūdžiai. Jis prisimena susitikimus su žmo nėmis
sunkiomis jų gyvenimo aki mir komis – kaip kape-
lionas, bend rau damas su nusikaltimų aukomis, ar
kaip kunigas, patarnaujantis parapijiečiams. To-
kiais atvejais jis ne daug ką tepasakydavo, tačiau to
nelabai ir reikėjo. Atrodė, kad svarbiausia tuomet –
tiesiog būti šalia. 

Memėnas prisimena, kaip jis tris va landas klau-
sėsi neseniai išsiskyrusios moters, kuriai reikėjo
išsi kalbėti. Buvo naktis, jis jautėsi pa vargęs, bet tu-
rėjo nugalėti nuovargį, neužmigti ir išklausyti.

,,Išsipa sa kojusi moteris atsistojo ir ištarė: ‘Tė ve, la-
bai dėkoju už Jūsų pagalbą.’ Aš pagalvojau: ‘Nepa-
sakiau juk ir 10 žodžių...’”

Mokėjimas patylėti turbūt neblogai jam pasi-
tarnavo būnant policijos ka pelionu. Būta ,,nepato-
gių” aplinkybių, kai jis, važinėdamas su Joliet po-
licija, susidurdavo su parapijiečiais, pavyzdžiui,
vieną vakarą su grupe išgėrinėjančių nepilnamečių
paauglių vakarėlyje. ,,Kitą sekmadie nį bažnyčioje
prieina prie manęs mo teris ir sako: ‘Mano duktė
minėjo, kad buvo susitikusi su Jumis’, – pa sakoja
Memėnas. – Mano filosofija buvo tokia, kad ką aš pa-
mačiau sėdėdamas patrulio automobilyje, lieka
tame automobilyje. Aš nepasakiau jai: ‘O taip, ma-
čiau Jūsų dukrą su skardine alaus rankoje.’”

O ir policininkas neturi būti katalikas, kad Me-
mėnas išklausytų iš pa žinties ir laikytų savyje tai,
ką išgirdo. Kai policijos pareigūnas išsipa sakoja
apie sunkumus darbe ar na muose, Memėnas tų pri-
sipažinimų to liau neskleidžia.

Patrulių automobiliai nėra šventos vietos, bet
Memėnas kalba apie juos taip, lyg jie būtų. ,,Man, ––
sako jis, – policijos automobilis buvo tarsi klau -
sykla.” 

Vertė Ramunė Lapas



– O jei velniai jus pačius užpultų,
kas tada jus gydytų? – tėvas ieškojo
sūnui pagalbos ir pašaipiu, ir piktu
žodžiu.

– Mūsų negali liesti, mes apsau -
goti. Didžiausias pavojus tiems,
kurie tikėjimo nepriima, nei vieno-
kio, nei kitokio. Žino Įstatymą, bet jo
nesilai ko. Įstatymas reikalauja de -
šimtinės, bet jie gaili. Štai ką Bele -
bubas labiausiai mėgsta – netikin-
čius. Kas abejoda mas ieško tiesos,
nuo tokių jis trau  kiasi, nes ieškąs
ran da.

– Sakai, jus apsaugo. O gal visi
dvylika jau esate apsėsti, gal jau nėra
ko saugoti? Maišote žmonėms galvas,
net sukeliate neramumus. Panašūs į
Barabą, kuris bastosi po Palestiną,
kiršina prieš ciesorių ir net žudo, jei
kas jam labai prieštarauja.

– Kodėl taip kalbi, tėti... Ar mes
ką nors nuskriaudėme, kad net su
Barabu lygini? Mokytojas net miru-
sius gyveniman grąžina, o ciesorius
ir romėnai, nors pagonys, taip pat
yra žmonės.

– Cha, – pašoko Alfiejus. – Romė -
nai, graikai, visi pagonys yra žmo -
nės... Visi žmonės, visi košer? Pagal
tave gal ir kiaulė yra košer? Tik žy -
dai, tik apipjaustyti pažįsta vieną
Die vą ir jį garbina, žydai neturi sta -
bų, nestato jiems šventyklų. Graikai
net moterų pavidalus nusilipdo,
tokius su vis kuo, lankstosi jiems, net
svetimas žmo  nas gadina. Pas žydus
moters vie tą žinai, jos sinagogoje už
durų tyli. Nekalbėk kaip koks neiš-
manėlis sa marietis, esi gerų ir švarių
namų vai kas. Eik, pailsėk, rytoj
padėsi senus vaismedžius iškasti.
Man taip pat rei kia ramybės, nuo
skaus mo plyšta gal va. Vyną palieku,
gardžiuokis, jei trokš ta tavo širdis.
Einu, ilgiau ne ga liu kentėti.

Alfiejus iš tikrųjų kentėjo. Kas
atsitiko, kodėl jam buvo skirta ši
nelaimė? Sūnų augino ir mokė, kūrė
jam ateitį, o kai pirmą kartą jį iš na -
mų išleido, galvojo, kad jaunam vy -
rui nekenks pasaulyje pasižvalgyti.
Be to, vaikinas skundėsi muitinės
dar bu, nemėgo jo, nors tėvas galvojo,
kad tai esanti jaunų metų kantrybės
sto ka. O ta muitinė – gero gyvenimo
ga rantas. Ir štai koks grįžo. Pasi me -
tėlis. Gal mama nujautė, kad pamišė-
lis išaugs, todėl mirė iš gėdos vos jį
pa-gimdžiusi. Gera buvo žydė. Ir
nužiūrėta bičiulio duktė Gora tokia
būtų sū nui, tačiau jam nedelsiant
rei kia pro tą sutvarkyti, kol svetimi
dar nepa ste bėjo maišaties jo galvoje.

Alfiejus blaškėsi be miego, pra -
kaitavo, kėlėsi atsigerti, atsikėlęs
lau ke sėdėjo tamsoj prie savo durų ir
py ko. Pyko ant žvaigždžių, iki peršė-
jimo erzinančių jo akis. Patrynęs jas
vėl grįžo guolin ir pagaliau užmigo.

Kitą rytą sūnaus jau nebuvo.
Tamsoje grįžo, tamsoje išėjo.

* * *

Apvaikščiojo namus, sodus, vy -
nuogyną, net prie ežero pasižvalgė,
bet sūnaus neužtiko. Pavargo Alfie -
jaus kojos ir akys, retkarčiais net už -
si kirs  davo kvapas, ir tai buvo pirmas
kartas, kai Alfiejų išgąsdino senatvė.
Išlydėta tiek metų, prisiklausyta tiek

gyvenimo ūžesio, iškentėta daugybė
likimo kandžiojimų, ir jau viskas?

Anksti drobulėje įvyniojo žmoną
ir paguldė žemės duobėje. Nerami ji
buvo moteris, vyrui nerodė pagar-
bos, kaip žydei derėtų. Daug kalbėda-
vo ir šūkaudavo, todėl užspringo žu -
vies aša  ka, skersai didelės gerklės
įstri gusia. Vyrui skausmo buvo ma -
žiau kaip vargo, nes didelis gyveni-
mas su na mais, muitine ir sodais, su -
kritęs tik į jo vieno glėbį, slėgė že -
myn. O gerų dar bininkų nebuvo, visi
la biau pasi tikėjo įvairiomis gudrybė-
mis nei triūsu. Kai darbai dienoje ne -
palieka net mažos tuštumėlės, tada ir
gailes čiui nėra kur įtilpti. Ap spitus
rūpes čiams, protą ir mintis vir šija
vikrios rankos, jos tampa viltimi ir
paguoda.

Po žmonos atėjo eilė vyresniam
sūnui. Jis buvo alkanas savo jaunys-
tei, akiplėšiškai šykštus šėldamas
gau dė jos viliones, beprotiškai pasiti -
kėjo vizi jo mis, todėl nuskendo ežere,
audros metu išplaukęs lankyti rabi-
no dukters, nei šiokios, nei tokios –
kūtvelos. Alfiejus turėjo ir dukterį, į
mamą pa našią, kurios pasi ro dymo
pasauly jam išvis nereikėjo. Ji Ju -
dėjos uoste, Jopoje, su svetimšaliais
ve da prekybą. Nesilaiko šabo, jos na -
muose lan kosi įvairūs pagonys. Buvo
žydė, da bar jau ne.

Šiandien Alfiejui yra tik Levis,
naujai Matu pramintas, sūnus keis-
tuolis. Vienas kitas jį net Dvyniu pa -
va dina, nes yra labai panašus į nu s-
kendusį brolį. Žinoma, Matas yra su -
augęs, gali elgtis pagal savo protą,
gali blaškytis po visą Palestiną, tik
nėra tikra, ar tasai jo protas sukasi į
gerą pusę. Jeigu būtų tokia nelemtis,
jeigu taip... Į žmones išleisti liguistą
vaiką ir krūtinėje nešiotis širdį, ne -
leidžiant jai susprogti? Net romėnai
taip nedaro. Privalu tuojau pat jį ras -
ti, priglausti, slaugyti ir džiaugtis iš
Aukštybių Alfiejui atsiųsta kuprota
laime...

Yra Zafara, pusžydė nevykėlė,
mėgs tanti po pasaulį šliaužioti. Ji ir
anksčiau nei raginta, nei prašyta bu -
vo Matą kažkur užklupusi. Reikėtų ją
užpjudyti. Zafara moka pėdas uos -
tyti, nesvarbu, kur jos vestų. Į plėši-
kų urvus, į veidmainių užkampius, į
šven tyklų prižiūrėtojų slaptus pa -
dėlius.

Prieš saulės laidą Alfiejus švend -
rėmis prisikapstė arti molinės trobe-
lės ir šūktelėjo. Šūktelėjo, laukė, bet
niekas neatsiliepė. Dar kelis žings -
nius atsargiai, kad kas nepastebėtų,
prasiskynė arčiau namelio. Vėl pa -
šaukė, vėl laukė, stoviniavo ilgai, net
senos kojos linko, bet niekas ne ju -
dėjo. Pakėlė akmeniuką ir sviedė į
molinę sieną, sviedė antrą. Nei siena,
nei kas nors už sienos nekrustelėjo.
Įsitikinęs, kad moters nėra namie,
vėl švendrėmis pasitraukė į atvirą ta -
ką, kuriuo einantį žmogų ar gyvulį
buvo galima iš tolo matyti. Ir štai da -
bar nevykėlė atriedėjo nuo kalvos,
pri tūpė iš pagarbos Alfiejui ir šūkte -
lėjo įtraukusi storą ir trumpą savo
kaklą tarp skudurų apvyniotų pečių:

– Aš čia, juk manęs, garbingasis,
ieškojai.
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ADVOkATAI

ASS filisterių skyriaus prieškalėdinė sueiga

Pietų Ame rikje, išliejo savo meilę:
„Čia Tave sapnuoju, Tėvų žemele,
Lie tuva, apie tave dainas dainuoju,
nes tu širdy manoj – gyva.” Po kiek-
vieno pasisakymo buvo uždegama
žvakutė.

Šią įdomią programą buvo pa -
ruošusi rašytoja vs. fil. Nijolė Užu -
balienė, senokai iškeliavusi į Am ži -
nybę. Sueigoje dalyvavę filisteriai
buvo dėkingi dr. s. fil. Vilijai Kere ly -
tei už žvakių uždegimą, kuris daly-
viams priminė, kad esame tie patys
broliai ir sesės, nesvarbu, kur begy -
ven tume. Programa labai tiko artė-

jančioms šventėms, ypač kai po visą
pasaulį keliauja Austrijos skautų
nešama „Meilės šviesa”. 

Apie šios šviesos atsiradimą ir
skleidimą pasaulio žmonijai plačiau
papasakojo teologė s. fil. Erika
Brooks. Ji taip pat priminė, kad, arti-
nantis Kristaus gimimo šventei, rei-
kia nepamiršti atlikti gerąjį darbelį.

Sueigos pabaigoje valdybos pir-
mininkė padėkojo dr. s. fil. Kerelytei
už įdomiai praleistą va karą. Sueiga
baigta pasižadėjimu: „Dievui, Tau,
Tėvyne, ir žmonijai skiriame visą
mei  lę mūs širdžių. Mes teturim
mokslą ir jaunystę, esam skautai be
savų miškų.”

Atkelta iš 6 psl.

Skautų sąjungos Čikagos filisterių skyriaus valdyba. Iš k.: Birutė Vilutienė, dr. Vilija
Kerelytė, Jūratė Variakojienė, pirm. Aušrelė Sakalaitė, Rasa Aleksiūnienė, Danguolė
Bielskienė ir diakonė Erika Brooks. Nuotraukoje trūksta Leopoldo von Braun. 

Dr. Vinco Staniškio nuotr.
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Montessori filosofija mus lydi visą gyvenimą
D. Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms

DR. ROMUALDAS KAŠUBA

Mokytojas Domicelę Petrutytę ir Mariją
Varnienę pažinojau tiesiogiai, nes kelis
metus praleidau Montessori mokymo sis-

temoje. Buvau vienas iš penkių vaikų, ku rie perėjo
iš darželio į tik ką įkurtą bandomąją Montessori
pradžios mokyklą, kurioje 1940 me tais baigiau ke -
turis skyrius. Kiek at simenu, mūsų penketukas
bu vo vie ninteliai nuolatiniai mokiniai per visą
mo kyklos gyvavimą. Tą penketu ką sudarė Danutė
Kutkaitė, Danutė Lapurkaitė, Jolita Putnaitė
(labai gaila, bet ji jau amžinybėje), Romual das Ka -
šuba ir Jonas Ragaišis.

Šioje mokykloje, šalia mokytojų Petrutytės ir
Varnienės, darbavosi ir keli kiti mokytojai. Pra -
džios mokykla buvo tame pačiame name, kaip ir
darželis, bet čia mūsų laukė di delė naujiena –
mums buvo paskirti nauji raudoni rašomieji darbo
staliu kai su kėdutėmis. Manau, kad tai padidino
kiekvieno mūsų atsakomybės jaus mą ir tuo pačiu
pagerino žinių įsisa vinimą. Dabar kiekvienas
turė jome savo darbo erdvę.

Galiu iš karto pasakyti, kad ma no prisimini-
mai apie darželį, pra džios mokyklą ir visus moky-
tojus yra labai malonūs. Tačiau per 75-ius me tus
daug detalių išbluko. Čia paminėsiu tris iš man
svarbių prisiminimų.

Galiu drąsiai pasakyti, kad esu gana gerai su -
sipažinęs su dailininko Adomo Varno kūryba. Var -
nienės dar želyje, viename iš kambarių, buvo pa -
kabinta daug jo paveikslų. Į tą kambarį buvo siun-
čiami visi, kurie nusi žengė tvarkai. Čia jie turėjo
pra leisti šiek tiek laiko, kad apsvarstytų savo klai-
das. Manau, kad mano atveju dau giau komentarų
čia nereikia.

Mūsų gatvėje buvo gana daug vaikų, kurie
lankė kitus darželius ar mokyklas. Buvau vienin-
telis iš Mon tessori darželio. Su draugais bedis -
kutuojant apie mūsų darželinius mokslus, man ki -
lo įtarimas, ar tikrai Mon tes so ri darželyje esame
teisingai mo komi. Bet pamatęs savo draugų dar-
bus mano įtarimas dingo – jie naudojo tuos pa čius
skaičius, tas pačias raides ir tą pačią daugybos len-
telę!

Darželio kieme buvo vietos pabėgioti ir pažais-
ti. Vieną kartą man pa vyko iš vietos (be įsibėgėji-
mo) gana toli nušokti, gal net ir toliau negu du
met rus. Aišku, pasigyriau mokytojai Pet rutytei. Ir
gavau maždaug tokį atsa kymą: ,,Sveikinu, bet
kartu ir linkiu tokius šuolius daryti ir moksle.”
Nie kuomet neatsisakiau sporto, bet tą jos pasaky-
mą ar pa tarimą labai dažnai atsimindavau.

* * *

Noriu papasakoti apie tolimesnį mūsų penke-
tuko gyvenimą. 1940 m. birželio mėn. sovietai už -
darė ir Montessori darželį, ir mokyklą. Tad mū sų
penketukas liko savotiškais tos epochos palikuoni-
mis. Po mokyklos uždarymo turėjome pereiti į ki -
tas mo  kyklas, kad pabaigtume jau reformuotos sis-
temos 5-tą skyrių. Vokie čių okupacijos metu
(1941–1944) lan kėme skirtingas gimnazijas. Tuo
lai ku, kaip atsimenu, Montessori dar že lis atsidarė
ne Trakų gatvėje, bet kaž kur Žaliakalnyje.

Nelemti įvykiai išblaškė bei įvai riai palietė
mūsų būrelį. Jau 1941 m. sovietai vieną šeimą iš
mū sų būrelio ypač žiauriai persekiojo ir neteisin-
gai nubaudė. Taip išėjo, kad Jonas Ragaišis ir aš
1941–1944 m. mokėmės  IV Kauno gimnazijoje (da -
bar Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija).
Jonas tą gimnaziją pabaigė. Apleidus Lietuvą 1944
m., aš po karo pradėjau lankyti Miuncheno lietu-
vių gimnaziją, kurią baigiau 1948 m. pabaigoje. 

Su Jonu susipažinau iš naujo jau Lietuvos
nepriklausomybės laikais. Po daugiau kaip 50 me -
tų pertraukos atsitiktinai susitikome vienoje
mūsų gimnazijos šventėje. Jonas ten tarė žodį abi-
turientų vardu, o aš buvau kviestas pasveikinti
gimnaziją svetur gy venančių mokinių vardu. Tada
mes gana greitai susisiekėme su Danute La pur -

kaite ir mūsų būrelis jau susi dėjo iš trijų. Ap -
gailėjome, kad Jolitos Putnaitės jau nebuvo tarp
mū sų.

Mūsų trejetas kas metai ar kas dveji susirink-
davo vakarienei, kuri daž nai trukdavo daugiau nei
ke turias va lan das, nes reikėjo apžvelgti praėjusius
metus bei prisiminti Mon tessori gimnazijos laikus
bei mokytojus. Įdomu, kad keletas mokytojų, kurie
mane mokė IV gimnazijoje, po karo atsirado Miun -
chene, kur jie mane ir keletą buvusių IV gimnazi-
jos mokinių vėl mokė. Taigi netiesioginis ryšys su
IV gimnazija niekad ne nutrūko. Bet dauguma mo -
kinių buvo iš kitų Lie tuvos vietų.

2012 m. spalio 4 d. vėl susi rin kome į tradicinę
vakarienę. Ta diena buvo ypač svarbi, nes Danutė
Lapurkaitė atsinešė iš kažkur gautą mūsų penke-
tuko fotografiją Pirmo sios Komunijos proga. Joje
buvo ir Danutė Kutkaitė. Nors žinojome, kad ji gy -

vena Australijoje, bet iki tol mums nebuvo pavykę
ją surasti. Pamatę fotografiją, nusprendėme  žūt-
būt ją surasti. Pasiteiravus pas kelis pažįstamus
mums pavy ko tai padaryti. Tad mūsų būrelis ir vėl
tapo pilnos su dėties: Danutė Kutkaitė (Australija),
Danutė Lapurkaitė (Lietuva), Romualdas Kašuba
(JAV) ir Jonas Ragaišis (Lietuva).

Su australietės atsiradimu mūsų būrelio veik-
la labai pagyvėjo. Vėl visi turėjome iš naujo susi-
pažinti, apsi keisti fotografijomis, palyginti savo
pa tirtis trijuose žemynuose ir t. t. Tai da rant be -
veik perdegė te lefonų linijos. Aišku, visi galvoja-
me, kad kada nors kur nors būtų labai malo nu
mums visiems kartu susirinkti.

JAV yra labai daug Montessori darželių. Apie
Montessori pradžios mokyklas per daug nesigirdi.
Mūsų apy linkėje yra net du Montessori darželiai.
Didelio dėmesio tenka sulaukti, kai pasakai, kad
mus mokė mokytojai, kurie buvo pačios dr. Maria
Montessori mokiniai.

Universitete turime daug įvairių diskusinių
grupių. Mano pažįsta miems technologijos, eduko-
logijos ir kitų šakų profesoriams yra labai įdo mu
sužinoti apie mūsų būrelio nueitus kelius. Juos
labai stebina tai, kad mūsų būrelis, nepaisant visų
nelem tų įvykių (okupacijų, karo, žiauru mų, trėmi-
mų, priverstinių darbų ir t. t.), ne tik nesubyrėjo,
bet ir kartu įveikė daug kliūčių. Visi mūsų būrelio
nariai baigė universitetinius mokslus, įskaitant
Medicinos universi tetą Kaune ir Nacionalinę
Lietuvos muzikos akademiją Vilniuje. Dirbdami
medicinos, muzikos dės tymo, chemijos, technolo-
gijos ir biologijos/farmakologijos srityse daug
pasiekėme, daug matėme ir visą laiką sėmėmės
naujų žinių.

Mano mama, pati būdama mokytoja, dažnai
sakydavo, kad Montessori po  zi tyvi filosofija mus
visus sėkmingai lydės mūsų tolimesniuose žings-
niuose. Da bar ir aš matau, kad Montessori moky-
mo sistemos įdiegtos savybės atsispindi ir mūsų
būrelio gyvenime. Mokytojos Domicelės Petru ty -
tės nuopelnai yra tikra to žodžio prasme milžiniš-
ki. Neabejojame, kad tai bus dar ne kartą pabrėžta.

Nuoširdus ačiū už viską Domi celei Petrutytei!
Taip pat dėkoju ir mokytojai Marijai Varnienei ir
visiems, kurie mus mokė Mon tessori sistemoje.

Pranešimas perskaitytas vasario 22–23 d.
Kaune vykusioje konferencijoje „Vaikas – dievo
dovana”, skirtai paminėti montessorinės veiklos
atkūrimo Lietuvoje pradininkės a. a. Domicelės
Petrutytės 100-ąsias gimimo metines, jos indėlį į
Lietuvos montessorinį ugdymą.

Iš k.: pedagogė Domicelė Petrutytė, Marija Varnienė ir dail. Adomas Varnas. ,,Draugo” archyvo nuotraukos

Marija Varnienė (d.) su Domicele Petrutyte.
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kad Lenkija turėtų gerokai daugiau
gyventojų, jei naciai nebūtų jos nu -
niokę per Antrąjį pasaulinį karą. Šios
tezės jis nekartojo, bet užsienio reika-
lų ministras Sikorski pavadino keti-
nimus statyti dujotiekį „Nord stream”
antruoju Rib bentrop-Molo tov paktu.

Trūksta įgūdžių, bendravimo pa -
tirties, tarpusavio santykiai dažnai lai-
komi „nulinės sumos” žaidimu, tai
yra, kad viena pusė gali laimėti tik ki-
tos sąskaita. Baltijos šalims sunku su-
sitarti dėl bendrų projektų, net kai su-
sitarimas būtų visiems naudingas. ES
pasiryžusi finansuoti bendrą re -
gioninio suskystinto dujų terminalą,
jei tuo klausimu susitartų Baltijos ša-

lys ir Suomija. ES pavedimu tyrimą
atlikusi bendrovė siūlė terminalą sta-
tyti Suomijos įlankoje, bet nesitikima,
kad Latvija ir Lietuva pritars. Ra -
cionalumu pasižyminti Estija negali
susitaikyti su mintimi, kad NATO oro
misija būtų vykdoma iš Zoknių, tad
siekia įpiršti ir savo oro uostą. Ką kai-
mynas turi, reikia ir man.

Lietuvos ir jos kaimynų diploma-
tinės brandos ir bendradarbiavimo pa -
tirties stoka turbūt yra pagrindinė
priežastis, užkertanti kelią nuoširdes-
niam bendradarbiavimui. Ta branda
ir patirtis įgyjama kasmet, tad galima
viltis, kad po penkių ar dešimties me -
tų šiame Europos kampe mažiau bus
kalbama apie klaidas, kaltę ir skriau-
das.                                                     Delfi.lt

Kodėl�nesugyvename�su�kaimynais?
Atkelta iš 3 psl.

A † A
BIRUTĖ (RUTH) BUSKUS

KLEINWORTH
Nuliūdę liko: brolis James, sesuo Genny Cobb su vyru David,

brolis Stanley su žmona Pam, brolis Romanas ir Albert su
žmona Robinn, dukterėčios ir sūnėnai.

A. a. Birutė buvo inžinierė chemikė ir labai didžiavosi savo
dviem patentais.

Velionė buvo pašarvota antradienį, vasario 26 d. nuo 4 val. p.
p. iki 9 val. v. Lack &  Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts
Rd. (8001 W.) Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyko trečiadienį, vasario 26 d. Iš laidojimo namų
9:15 val. r. a. a. Birutė buvo atlydėta į St. Fabion bažnyčią, kurio-
je 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Birutė
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti St. Jude vaikų ligoninei.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasi -

melsti už jos sielą.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt Lack Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba
www.lackfuneralhome.com

EMILIJA 
ALGAUDĖ BUKONTIENĖ

Lietuvos Respublikos konsulė So -
vetske Liuda Kleimionova or-
ganizavo minėjimą, skirtą 95-

osioms Lietu vos valstybės atkūrimo
metinėms.

Į viešbučio „Rosija” konferencijų
salę rinkosi šventės organizatoriai:
konsulė Liuda Kleimionova, minist-
ras patarėjas prof. Bronius Makaus -
kas, kiti konsulato darbuotojai, So -
vetsko (Tilžės) Kristaus prisikėlimo
parapijos klebonas Anupras Gau rons -
kis ir kviestieji svečiai: Sovetsko ir
aplinkinių rajonų vadovai, miesto
įstaigų darbuotojai, Lietuvių Bend -
ruo menės nariai, lietuvių kalbos ir et-
nokultūros mokytojai.

Konsulė susirinkusius pasvei-
kino svarbios šventės proga, priminė,
kaip Lietuvos taryba pasirašė Lietu -
vos Nepriklausomybės aktą, prašy-
dama pripažinti nepriklausomą Lie -
tuvos valstybę su sostine Vilniumi.
Konsulė perskaitė LR Užsienio rei -
kalų ministro Lino Linkevičiaus svei -
kinimą, kuriame sakoma, kad „mūsų
tauta per visas negandas išlaikė savo
kalbą, tradicijas ir bendruomeniš-
kumo jausmą”. Ministras ragino
kurti „kuo patrauklesnį Tėvynės
įvaizdį, nes mūsų nuveikti darbai, gy-
venimo stilius, tolerantiškas ir kūry-
biškas po žiūris į įvairių tautų sand-
raugą byloja apie mūsų tautos
puoselėjamas vertybes”. Sugiedoti
Lietuvos ir Ru sijos respublikų him-
nai, pakeltos šam pano taurės už Lie-
tuvą.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo
švente sveikino Sovetsko (Tilžės),
Krasnoznamensko (Lazdynų), Nema -
no (Ragainės), Slavsko (Gastų) rajonų

merai, Sovetsko Švietimo ir kultūros
valdybų, Kaliningrado Užsienio rei -
ka lų ministerijos, Lietuvių Bendruo -
menės, Sovetsko lietuvių kultūrinės
tautinės autonomijos atstovai. Visi
Lie tuvai linkėjo klestėjimo, kalbėjo
apie bendradarbiavimą, pagarbiai at -
siliepė apie Lietuvą ir jos žmones.
Sveikinimus perdavė LR gen. konsu-
las Kaliningrade Vaclav Stankevič.

Konsulė, kuri tokią šventę orga-
nizuoja jau trečią kartą, nes tiek me tų
dirba Sovetske, pasidžiaugė, kad kas-
met vis daugiau šventiniame ren -
ginyje girdisi kalbant lietuviškai, pri -
minė, kad šiemet sukanka 10 metų,
kai Sovetske įkurtas konsulatas. Jis
rūpinasi mūsų tautiečiais, išduoda vi -
zas į Lietuvą. Liudos Kleimionovos
pastangų dėka Sovetsko zonos mo kyk -
lų lietuvių kalbos besimokan tiems
moksleiviams organizuojamos išvy-
kos į Lietuvą, kiti renginiai. Kon sulė
lankosi mokyklose, bendrauja su mo-
kyklų vadovais, moksleiviais, at ve ža
jiems dovanėlių iš Lietuvos.

Šventinio renginio metu grojo
Tauragės rajono Žygaičių kaimo ka -
pelos muzikantai, skambėjo lietuvių
liaudies dainos. Susirinkusieji vaiši-
nosi lietuviškais valgiais, bendravo,
dalijosi įspūdžiais. Tai pavyzdys, kaip
reikia švęsti valstybės atkūrimo
šventę, bendrauti su kaimynais, puo -
selėti gražius tarpusavio santykius.
Lietuvą ir Karaliaučiaus kraštą ski ria
mūsų upių tėvas Nemunas, bet jun gia
karalienės Luizės tiltas, bendra isto-
rija, šio krašto Lietuvos švie suoliai,
ten gyvenantys Lietuvos pi liečiai.

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

Graži Vasario 16-osios šventė

Kalba konsulė L. Kleimionova.  Aldonos Bursteikienės nuotr.

Groja Žygaičių kaimo kapela.

Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 2 d. nuo 9 val. ryto Pal. Jur -
gio Matulaičio misijoje (14911 127 St., Lemont, IL 60439), kurioje 11
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Lietuvos Vaikų

vil tis” (2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629). Organizacijos tinkla -
lapis – www.lithuanian child renshope.com

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

A † A
IRENA D. BLIUDŽIUS

(Vadopalaitė)
1929–2013

Nuliūdusi šeima
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� 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 da ly -
vaus Lietuvos Respublikos gene ra li nis
kon sulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Bus rodomas režisieriaus Raimondo Va -
balo filmas ,,Skrydis per Atlantą”. Įėji -
mas – 10 dol.  Tel. pa siteirauti: 773-
582-6500.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos kovo 2 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Moti niškame name (2601 W.
Marquette Rd., Chicago). Mišias atna-
šaus kun. William Sullivan, OSA. Po Mi -
šių – kavutė. Daugiau informacijos  –
tel. 773-776-1324.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) trečią Ga vė -
nios sekmadienį, kovo 3 d.  šv. Mi šias
at na šaus kun. Gediminas Keršys. Po Mi -
šių parapijos sa  lėje – kavutė. Pri me na -
me, kad kiek vie ną ketvirtadienį 8 val. r.
šv. Mišias  kun. G. Keršys atna šau ja lie -
tuvių kalba, o Ga vė nios metu, penkta -
die niais, 5 val. p. p. baž ny čioje ei  si me
Kry  žiaus kelią su apmąstymais lietuvių
kalba. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos salėje (Marquette Park) kovo 3 d.,
po 11 val. r. šv. Mišių vaišinsimės ki bi -
nais, pyragėliais ir kavute.

� 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. 

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
kovo 10 d. visus maloniai kviečia daly-
vauti žaidime ,,Bingo Party”, kuris vyks
Maria High School kavinėje (6727 S.
Ca lifornia, Chi cago, IL) Durys atidaro -
mos 12 val. p. p., žaidimo pradžia – 2
val. p. p. Ga lėsite  paragauti lietuviško
ku  gelio, pas maguriauti ar nusipirkti sal -
dumynų. Įėji mas – 3 dol. Daugiau infor -
macijos gau site tel. 773-776-1324.

� Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 9 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose (Le -
mont, IL). Rekolekcijas tema ,,Eg zor -

cizmas: ar tai tikra? — Aš nedarau gė -
rio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio
ne noriu” ves kun. Gediminas Keršys.
9:30 val. r. – registracija; 10  val. r. –
po  kalbiai, pietūs, išpažintys; 4 val. p.
p. – šv. Mišios Ateitininkų namuose. Au -
ka: 20 dol. Registruoja Daina Si liū nienė
el. paštu: dntsiliunas @aol.com ar ba
tel. 630-852-3204. 

� 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.

� Kovo 17 d.,  sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos salėje (Marquette Park)
atidaroma Birutės Valasevičienės rankų
darbo kilimų paroda. Kviečiame apsi -
lan  kyti. Pasivaišinsime kavute.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas New York praneša, kad kovo
4 d., pirma dienį, 7 val. v. Modernaus
me no muziejuje New York vyks lietuvių
skul ptoriaus Deimanto Narkevičiaus
2004 m. sukurto dokumentinio filmo
,,Kar tą XX a.” (,,Once in the XX Cen tu -
ry”) peržiūra. Juostoje įamžintas Le nino
paminklo nugriovimas 1991 m. Per žiū -
roje dalyvaus filmo autorius D. Nar ke -
vičius. Daugiau informacijos rasite tink -
lalapyje: http:// www.moma.org/visit/
ca lendar/films/560

� 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 

� Lietuvos Respublikos ambasada JAV
ir ŠALFASS kviečia dalyvauti krepšinio
turnyre „Lituanica-80. Krepšinio taurė”
kovo 30 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki
6 val. v. Columbia Heights Education
Cam pus (3101 16th St. NW, Wa shin g -
ton, CD 20010). Komandų registracija
vyks iki kovo 20 d. el. paštu: rytupak -
rante@yahoo.com arba tel. 203-895-
7147 (komandos dalyvavimo mo kes-
tis – 250 dol.) Čekius prašome ra šyti
,,LAC NJ sports club” vardu ir siųsti
adresu: Laurynas R. Misevi čius, 37 Elliot
Pl., Edi  son, NJ 08817. Rungtynių
tvarka raš čiai bus paskelbti kovo 22 d.
Po varžybų, 7 val. v. maloniai kvie čiame
žai  dėjus ir sir ga lius į turnyro apdovanoji -
mų vakarą, kurie vyks LR am ba sadoje
(2622 16th St., NW, Washington, DC
20009). Va karo svečias – NBA ir Lie -
tuvos nacio na li nės krepšinio rinktinės
žaidėjas Jonas Va lančiū nas.

� Fontbonne Academy (930 Brook Rd.,
Milton, MA 02186)  balandžio 14 d.,
sek madienį, 2 val. p. p. vyks Vy tauto V.
Landsbergio ir Ievos Narkutės kon cer -
tas, kurio lėšos bus skirtos Nerin gos sto -
vyklai paremti. Maloniai kviečiame daly -
vauti.

ČIKaGOje 
IR

aPYLINKĖSe

Renginiai St. Petersburg, FL

,,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

Iš kairės: seselei Genevieve Kripas, SSC,
žaidimui ruoštis padeda Ginger Ma dden
ir Lisa Penkas.               SSC archyvo nuotr.

LTSC archyvo lobiai. 

JAV�LB�Kultūros�taryba,�filatelistų�draugija� ,,Lietuva”�ir�Čiurlionio�ga�lerija�Čikagoje
kviečia�6–18�metų�JAV�lietuvius�moksleivius�tapti�pašto�ženklo�ir�voko�autoriumi�ir�skel-
bia pašto ženklo ir voko kūrimo konkursą,�skirtą�Dariaus�ir�Girėno�legendinio�skry-
džio�80-mečiui�paminėti.�Geriausių�darbų�autoriai�bus�apdovanoti�premijomis,�o�pirmos
vietos�laimėtojų�kurtus�darbus�bus�galima�pamatyti�išleistame�pašto�ženkle�ir�voke.�

Gegužės� mėnesį� bus� surengta� konkursui� atsiųstų� piešinių� paroda� ir� ver�ti�nimo
komisija�išrinks�nugalėtojus�trijose�amžiaus�grupėse�(6–10�metų,�11–15�metų�ir�16–18
metų).�Vertinimo�komisiją� sudarys�Lietuvių�Fondo,� JAV�LB�Kultūros� tarybos,� filatelistų
draugijos�,,Lietuva”�bei�Čiurlionio�galerijos�at�stovai.�Apie�konkursą�skelbiama�lietuviško-
se�žiniasklaidos�priemonėse,�taip�pat�JAV�LB�KV�bei�JAV�LB�Kultūros�tarybos�tinklalapiuo�-
se.

Piešinius� –�pašto� ženklo� ir� voko�projektus� – komisijai� reikia�pateikti� iki� š.�m.�ba�-
landžio�1�d.� �Darbus�siųsti�adresu:�Pašto�ženklo�konkursas,�Lith.�Art�Gallery�Ciurlionis,
5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636

Daugiau�informacijos�gausite�el.�paštu:�LB.kultura@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com

� Kovo 7 d., ketvirtadienį, po prieš pie -
čių St. Petersburg Lietuvių klube kvie -
čiamas Kultūros būrelio posėdis. Susi -
rinkime numatyta prisiminti Žemaičių
krikštą, aptarti kitus svarbius būrelio
veik los reikalus. 

� Kovo 21 d., ketvirtadienį, St. Pe ter s -
burg Lietuvių klubo valdyba klubo di -
džio joje salėje rengia Velykinę mugę.
Pra džia – 11 val. r. Mugėje bus galima

įsigyti įvairių skanumynų: žagarėlių, lie-
tuviškų sūrių, pyragų, tortų, įvairių pa -
puo šalų ir kitokių įvairenybių.

� Šeštadienį, kovo 23 d., St. Peters -
burg Lietuvių klubo patalpose valdyba
nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p. rengia nau-
dotų daiktų išpardavimą.

Lietuvių klubo adresas: 4880 46th
Ave., N., St. Petersburg, FL 33714.

Jaunimo centro (JC) tarybos ir valdybos nariai  iš siuntė arti 1,000 kvietimų į suvažia -
vimą JC nariams, gyvenantiems JAV. Nuotraukoje (iš kairės) Milda Šatienė, Albertas
Kerelis, Marija Utz ir Viktoras  Jautokas.                                                         JC archyvo nuotr.

kovo 17 d., sekmadienį,
Čiurlionio ga��lerijoje,�Jaunimo�cen�t�re�

5620�S.�Cla��remont�Ave.,�Chicago,�IL�60636�vyks�

Jaunimo centro narių  metinis su si rinkimas. 
Registracija�prasidės�11:30�val.�r.�po�šv.�Mišių�Tėvų�jėzuitų�koplyčioje.�

Kviečiame�gausiai�dalyvauti.�

LTSC�taryba�ir�valdyba�kviečia�į�Litua -
nis  tikos 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).�
LTSC�tarybos�pirmininkas�dr.�Rober�tas

Vi�tas� skai�tys�paskaitą�„LTSC� tris�dešimt�-
metis� ir�mokslo� svarba� išeivijos� lie�tuvių
gyvenime”.�
Po�to�– pa�ro�dos�ati�da�rymas,�vaišės.�


