
Vilnius – Balandžio 23 d. iškilmingomis ingreso šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus
arkivyskupo ordinaro pareigas pradėjo eiti Gintaras Grušas, pakeitęs 21 metus arkivyskupijai vadovavusį
kardinolą Audrį Juozą Bačkį. G. Grušas į Vilniaus arkikatedrą atvyko lydimas kardinolo A. J. Bačkio, Lie-
tuvos vyskupų konferencijos pirmininko Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus. Iškilmėse dalyvavo Apaš-
tališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Po -
niš kaitis, kiti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos vyskupai, Vilniaus ir kitų vyskupijų kuni-
gai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, broliškų krikščionių Bažnyčių vadovai, prezidentė Dalia Grybauskai -
tė, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaiš -
vi  lai tė, Seimo nariai, kiti valstybės valdžios atstovai bei gausiai susirinkę tikintieji. Šv. Mišios buvo iš kilmin -
gos – skambėjo trimitai ir būgnai, o chorui prititarė orkestras.  – 3 psl.
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Pirmoji žmogaus gerumo sąlyga – ką nors mylėti, antroji – ką nors gerbti. – J. Elliot.
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Lietuvos Vyčiai ruošiasi 
100-ečiui – 4 psl.

Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio – 12 psl.

Lietuva ir JAV pasirašė susitarimą 
branduolinio saugumo srityje

Susitarta! Linas Linkevičius (kairėje) ir John Kerry.                                                   URM nuotr.               

Arkivyskupo Gintaro Grušo ingresas Vilniaus arkikatedroje

(Briuselis (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
ir JAV valstybės sekretorius John
Kerry balandžio 23 d. Briuselyje pasi-

rašė Lietuvos ir JAV bendrą kovos su
neteisėta prekyba branduolinėmis ir
radioaktyviomis medžiagomis planą.
Šis susitarimas numato Lietuvos ins-

titucijų veiks mus, kuriais bus siekia -
ma su stiprinti Lietuvos turimus pa-
jėgumus branduolinio saugumo srity -
je. Svarbus vaidmuo plane numatytas
Branduolinio saugumo kompetenci-
jos centrui Medininkuose. 2012 m. du-
ris atvėrusio centro pagrindinis tiks-
las yra kelti atsakingų Lietuvos ir už-
sienio šalių darbuotojų kvalifikaciją
branduolinės saugos ir saugumo sri-
tyse, stiprinti bendradarbiavimą ir
tarpusavio sąveiką. L. Linkevičius pa-
žymėjo, kad šis susitarimas dar la-
biau sutvirtins Lietuvos ir JAV stra-
teginę partnerystę. Ministras taip pat
pažymėjo, kad praeitų metų Bran-
duolinio saugumo viršūnių susiti-
kime Seule Lietuvos prezidentė pri-
statė indėlio į branduolinį saugumą
planą, kuris grindžiamas būtinybe
stiprinti tarptautinį bendradarbia-
vimą. 

Balandžio 23 d. Briuselyje vyku-
siame NATO šalių užsienio reikalų
ministrų susitikime dalyvavęs L. Lin -
ke vičius taip pat pažymėjo, kad pirmi -
ninkavimo Europos Sąjungos Tary-
bai metu Lietuva sieks sustiprinti
NATO ir ES bendradarbiavimą ir su-
derinti šių organizacijų paramą Arti-
mųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos valsty-
bėms. – 3 psl.
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NORIU MATYTI 
JAUNĖJANTĮ „DRAUGĄ”

Maloniai nuteikė  pirmame pusla -
pyje „Draugo” įdėta Dainos Čyvie nės
nuotrauka, kur „Saulutės” draugovės
narės – trys skautukės – Ka ziuko mu -
gė je   pardavinėja pieštukus bei pasku -
tiniajame puslapyje – Jono Kup rio jau-
nučių „grandiečių” nuotrauka. Be to,
patiko jaunos autorės Gin tarės Mei-
žytės straipsnis „Kelio nė į San Fran-
cisco”, o ypač Audros Kubiliūtės-Dau-
lienės raši nys  „Egzo tiš ka Indija” su
jos pačios nufotografuotu garsiuo -
ju architektūriniu pa mink lu Taj Ma-
hal Agra mieste.   Ro dykite ir toliau,
mie las jaunime, savo entuziazmą. Vi-
sas „Draugas” Jūsų  dė   ka  pa jaunė ja!

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

KOKIE SKELBIMAI BŪTŲ 
NAUDINGI LIETUVAI?

Reklamas mes matome visur.
Ame rikos bendrovės nori mūsų dė -
mesio ir mūsų pinigų, visokiais bū -
dais siūlydamos savo prekes. Tam

tiks lui išleidžia didžiausius pini-
gus.  Matyt, kad reklamos veikia, ki-
taip tu pinigų nemėtytų.

Pastebėjau, kad daug reklamų
ban do ne parduoti prekes, o prista ty ti
vertybes. Pavyzdžiui, didelis užra šas
skelbia: „Kristus prisikėlė!” Dar kitas
klausia: „Jei mirsi šiandien, ar patek -
si į dangų?”  „Relevant” radijo stotis
nupirko reklamą prie O’Hare oro uos -
to. Ten buvo Guadelupės Ma rijos at-
vaizdas, su maldele: „Marija, melskis
už mus!” Daug skelbimų primena:
„Abortai – užmuša!”  Prie I-55 greitke -
lio „Demand Abolition”, kovojanti
prieš prostituciją, skelbia, kad prosti-
tucija išnaudoja moteris.  Kita iš kaba
su humoru klausia apie de šimt Dievo
įsakymų: „Ar tikrai taip ’Ne’?”

Esu Katalikų Labdarių sąjungos
pirmininkas.  Pagalvojau, kad mes,
Amerikos lietuviai, turėtume pa skelb -
ti moralinių vertybių reklamas Lie-
tuvoje. Reklamos patraukia dė mesį ir
formuoja visuomenę. Kviečiu skaity-
tojus atsiųsti savo pa siūlymus, kokios
reklamos būtų nau dingos da bar tinei
Lietuvai.

Linas Sidrys
Palos Hills, IL

Vilnius (BNS) – Didžiausios opo-
zicinės partijos – Tėvynės sąjungos-
Lie tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) – pirmininko rinkimuose skel-
biamas antrasis turas, kuris įvyks ba-
landžio 28 ir 29 d. Jame susirungs dau-
giausia balsų pirmame ture surinkę
dabartinis partijos vadovas eksprem-
jeras Andrius Kubilius ir europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis. Ga-
lutiniais duomenimis, pirmajame
ture daugiausia balsų – 4,383 (46 proc.)
surinko A. Kubilius, už V. Landsbergį
balsavo 3,557 (37 proc.) partijos narių,
už TS-LKD pirmininko pavaduotoją
Valentiną Stundį – 1,588 (17 proc.) na-
riai. Iš viso partijos pirmininko rin-
kimuose dalyvavo 58 proc. partijos na-
rių. Europarlamentaras V. Landsber-
gis daugiausia partijos bendražygių
pa ramos sulaukė didžiuosiuose mies-
tuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa -
ne vėžyje, A. Kubilius daugiausia bal -

sų gavo mažesnių miestų ir rajonų
sky riuose. V. Stundys ryškia persvara
laimėjo Radviliškio skyriuje. Pagal
partijos įstatus pirmininkas renka-
mas dvejų metų kadencijai. A. Kubi-
lius teigia tikėjęsis, kad renkant par-
tijos pirmininką vyks antrasis rinki -
mų turas. Jį džiugina partijos narių
aktyvumas. V. Landsbergis pirmo jo
tu ro balsavimo rezultatus pavadino
labai reikšmingais. Jis mano, jog  par-
tijai pasiseks išlaikyti parodytą valią,
nes permainos yra reikalingos.

TS-LKD pirmininko tiesioginiai
rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose
dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų
par tijos narių. Išrinktu laikomas tas
kandidatas, kuris surenka daugiau
kaip pusę rinkimuose dalyvavusių
TS-LKD narių balsų. Rinkimų rezul-
tatus tvirtins gegužės 12 d. planuoja-
mas partijos suvažiavimas.

Vilnius. –  Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos nariai Irena Degutienė, And-
rius Kubilius, Paulius Saudargas, Sta-
sys Šedbaras pateikė alternatyvų pa-
siūlymą dėl referendumo, kuriuo siū-
loma keisti Konstitucijos nuostatas
dėl dvigubos pilietybės reguliavimo.

Seimo nariai siūlo anksčiau gru-
pės parlamentarų įregistruoto Seimo
nutarimo projekto trečiąjį straipsnį
formuluoti taip: „Pritariu, kad Lietu-
vos Konstitucijos 12 straipsnio antroji
dalis būtų išdėstyta taip: ‘Niekas ne-
gali būti kartu Lietuvos Respublikos
ir kitos valstybės pilietis, išskyrus
Lietuvos Respublikos pilietį nuo gimi -
mo, emigravusį į Europos Sąjungos ar
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaci-
jos valstybę narę ir įgijusį jos pilie-
tybę, taip pat kitais įstatymo numaty-
tais atskirais atvejais’.”

„Šiuo pasiūlymu siekiama nu-
statyti išimtinę kiekvieno Lietuvos
Respublikos piliečio nuo gimimo,
emigravusio (išvykusio nuolatinai gy-
venti) į bet kuriai iš šių organizacijų
priklausančią valstybę narę ir įgy-
jančio tos valstybės pilietybę, privile-
giją išsaugoti Lietuvos pilietybę. Ant-
roji formuluotės dalis „kitais įstatymo
numatytais atskirais atvejais” skirta
užsieniečiams, kuriems pilietybė su-
teikiama išimties būdu, atitinka tai,
kas dabar galioja, tik Lietuvai nusi-

pelnę asmenys (pvz., menininkai,
sportininkai) galėtų išsaugoti savo
valstybės pilietybę”, – pasiūlymą ko -
men tuoja vienas iš jo iniciatorių P.
Sau dargas.

Jau anksčiau, 2008 ir 2010 m., tei-
kiant Pilietybės įstatymo pataisas, TS-
LKD frakcijos nariai siūlė tam tikrais
atvejais įteisinti dvigubą pilietybę. Pa-
taisose taip pat buvo kalbama apie Eu-
ropos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Su-
tarties Organizacijos valstybės narės
pilietybę, tačiau abiem atvejais šias
įs tatymo pataisas vetavo Prezidentai,
po Konstitucinio Teismo išaiškinimo,
kad dvigubos pilietybės reglamen-
tuoti įstatymais, be Konstitucijos pa-
taisų, nepakanka.

Priminsime, kad balandžio vi -
dury je nutarimo projektą dėl referen-
dumo dėl dvigubos pilietybės įteisi-
nimo pateikė Seimo Darbo partijos
frakcijos narys Artūras Paulauskas.
Jame siūloma nustatyti, kad referen-
dumas būtų vykdomas kartu su 2014
metų Respublikos Prezidento rinki-
mais ir siūloma pateikti referendu-
mui šį svarbaus valstybės bei tautos
gyvenimo klausimo sprendimo tekstą:
,,Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos
12 straipsnio antroji dalis būtų išdės-
tyta šitaip: ‘Lietuvos Respublikos pi-
lietis gali būti ir kitos valstybės pilie-
čiu’.”

TS-LKD ir ,,Draugo” info

ANDRIUS KUBILIUS VYTAUTAS LANDSBERGIS

Konservatorių partijos pirmininkas
paaiškės pakartotiniuose rinkimuose

Dar vienas pasiūlymas dėl 
Referendumo dvigubos 

pilietybės klausimu

V. Landsbergis ir A. Kubilius susitiks antrajame ture.                           A. Ufarto (BFL) nuotr.

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

37% 46%
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Prieš Mišias buvo perskaityta po-
piežiaus Pranciškaus pasirašytas do-
kumentas – bulė, kuria pranešama
apie naujojo arkivyskupo paskyrimą.
Mišiose dalyvavęs Šventojo Tėvo at-
stovas Lietuvai arkivyskupas Luigi
Bonazzi perdavė asmeninį popiežiaus
sveikinimą ir palaiminimą visai ša-
liai, Lietuvos ir kaimyninių šalių vys-
kupams, taip pat stačiatikių bei liute-
ronų bažnyčių vyskupams, dalyvavu-
siems iškilmėse bei valdžios atsto-
vams, taip pat Respublikos preziden-
tei Daliai Grybauskaitei. Arkiv. L. Bo-
nazzi popiežiaus Pranciškaus vardu
išreiškė gilią pagarbą ir padėką kar-
dinolui A. J. Bačkiui, 21 metus buvu-
siam Vilniaus arkivyskupijos gany-
toju. Popiežius Pranciškus pavedė ar-
kivyskupą Gintarą Grušą „pal. Jur-
gio Matulaičio, kuris buvo geras šios
arkivyskupijos ganytojas ir didis
Dievo gailestingumo skelbėjas, užta-
rimui.” šventojo Tėvo atstovas sakė,
kad šiandien didžiojoje Bažnyčios is-
torijoje atverčiamas naujas puslapis,
pabrėždamas, jog tai Šventoji Dvasia
laiko rankoje plunksną ir trokšta įra-
šyti nuostabių naujienų, kurias verta
pasakoti kitiems. 

Per šv. Mišių ingreso pamokslą
arkivyskupas G. Grušas dėkojo pir-
miausia kardinolui A. J. Bačkiui už
tėvystę, ganytojišką tarnystę ir prašė,
kad savo malda, išmintimi ir sielova-
dos dovanomis toliau lydėtų šios Ar-
kivyskupijos bendruomenės kelionę.
Kardinolui vadovaujant arkivyskupi-
jai, atstatyti ne tik pastatai, Bažnyčios
struktūros, dialogas su valdžia – at-
kurtas laisvas bendruomeninis ir
maldos gyvenimas. Jis sakė, kad klai-
džiame kelyje tautai veržiantis į sava-
rankišką būtį reikia švyturių. Tokių
Tiesos gynėjų Vilniuje netrūko – tai
palaimintasis Jurgis Matulaitis, Dievo
tarnas Mečislovas Reinys, arkivysku-
pas Julijonas Steponavičius. Į alto-
riaus garbę pakelti Tiesos nešėjai,
Dievo valia gyvenę ir liudiję savo ti-
kėjimą šioje arkivyskupijoje: šv. Ka-
zimieras, šv. Rapolas Kalinauskas, šv.
Faustina, pal. Mykolas Sapočka. 

Arkivyskupas G. Grušas paste-
bėjo, kad dabartinė visuomenė dažnai
užgniaužia kiekvieno žmogaus viduje
turimą Dievo alkio, Dievo troškulio

pajautimą. Nuodėmingų ar tiesiog
lengvabūdiškų pasiūlymų antplūdis
užmarina šį poreikį Dievui, be kurio
žmogaus likimas netenka galutinės
prasmės. Todėl kartu su popiežiumi
jis kviečia į Naująją Evangelizaciją –
padėti sau ir kitiems atrasti dvasinei
gyvybei taip reikalingų Dangaus ma-
lonių. Tai atspindi ir naujojo Vilniaus
ganytojo pasirinktas vyskupo šūkis:
„Malonė, gailestingumas ir ramybė”.
Malonė – visa ko pradžia. Krikšto do-
vana ir tolesnis Šv. Dvasios veikimas
įgalina, įpareigoja gyventi Kristaus
laisvėje ir žengti per gyvenimą ben-
drystėje su Juo. Gailestingumas, – ku-
ris taip įspūdingai apreikštas Vil-
niuje, – byloja, kad kiekvienas, paty-
ręs Dievo meilę, nuodėmių atleidimą,
naudotųsi sakramentine dovana, lei-
džiančia likti vienybėje su Juo, ir
skleisti Dievo Gailestingumą: atleisti
vieni kitiems, padėti vieni kitiems, da-
lintis tuo, ką Dievas yra suteikęs. Ra-
mybė – tai visų kelionės tikslas, nes
siekiame patirti vienybę ir harmoniją
su Dievu. 

Arkivyskupas G. Grušas pabrėžė,
kad atsinaujinimas turi prasidėti nuo
mūsų pačių. Pirmiausia – nuo vys-
kupų ir kunigų, kad su uoliu užside-
gimu tarnautų Dievo Tautai. Nuo pa-
švęsto gyvenimo seserų ir brolių, kad
su visišku atsidavimu gyventų mal-
dos, aukos ir tarnystės dvasioje. Taip
pat ir nuo pasauliečių, kad namų ben-
druomenėje kurdami tikėjimo ap-
linką, gaivindami parapijas, jungda-
miesi į įvairius judėjimus liudytų ir
skleistų Evangeliją. Ganytojas prisi-
minė kunigo Stasio Ylos sudaryto
maldyno, iš kurio melsdavosi vaikys-
tėje, žodžius apie Vilnių Globojančią
Gailestingumo Motiną:

O Skaisčiausioji Mergele Marija,
kuri iš Aušros Vartų ištisus amžius
švietei mūsų kraštui ir savo malonius
spindulius bėrei! Išprašyk iš savo mie-
liausiojo Sūnaus kalčių atleidimą, su-
žadink mūsų viltį, sukelk tarp lietu-
vių vienybės ir galingo pasiryžimo
dvasią nugalėti visoms kliūtims. O
Marija, dangaus ir žemės karaliene,
sergėk, globok mūsų Tėvynę ir jos vai-
kus.

Naujasis Ganytojas kreipdamasis
taip pat lenkų ir anglų kalbomis pa-

Arkivyskupo Gintaro Grušo ingresas Vilniaus arkikatedroje

Vienoje iš Šiaurės Atlanto tary-
bos sesijų buvo aptarta padėtis Arti-
muosiuose Rytuose ir Šiaurės Afri-
koje bei galimas jose vykstančių įvy-
kių poveikis regioniniam ir NATO
saugumui. L. Linkevičius informavo
sąjungininkus apie Lietuvos ketini-
mus prisidėti prie Vokietijos Maršalo
fondo projekto regione ir pasidalinti
savo patirtimi siunčiant ekspertus į
vieną iš regiono šalių.

NATO ir Rusijos tarybos susiti-
kime buvo aptartas Aljanso ir Rusi-
jos bendradarbiavimas po 2014 metų,
kai Tarptautinės saugumo paramos

pajėgos atsakomybę už Afganistano
saugumą perduos vyriausybei Ka-
bule. L. Linkevičius teigiamai įver-
tino Rusijos ir NATO susitarimą, su-
teikiantį Aljansui teisę gabenti neka-
rinius krovinius per Rusijos teritoriją
bei Rusijos pagalbą Afganistano vy-
riausybei. Ministras paragino tęsti šį
abipusiškai naudingą bendradarbia-
vimą ir po 2014 metų. L. Linkevičius
taip pat išreiškė Lietuvos paramą
praktiniam NATO ir Rusijos bendra-
darbiavimui, kaip pavyzdį pateikda-
mas bendrus Lietuvos ir Rusijos
mokslininkų projektus Baltijos jūros
aplinkosaugos srityje.

URM info

Lietuva ir JAV pasirašė susitarimą 
branduolinio saugumo srityje

žymėjo, jog yra užaugęs lietuvių emig-
rantų šeimoje JAV, todėl gerai su-
pranta savos kultūros bei kalbos iš-
saugojimo rūpestį, ir įsipareigojimą
bei meilę šaliai, kurioje gyvename.
Tad meldžia Kristų padėti pasiekti as-
meninės tapatybės ir bendruomenės
dermę. Kita proga G. Grušas yra sa-

kęs, kad „Dievas turėjo savo plane,
kad ne tik tapčiau kunigu, bet tar-
naučiau Lietuvoje, o vėliau ir būčiau
paskirtas Vilniaus arkivyskupu – tai
tik Jis galėjo sugalvoti”. 

Pabaigoje Vilniaus arkivyskupas
visiems linkėjo Dievo malonės, gai-
lestingumo ir ramybės.

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Naujasis Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas
pradėjo eiti pareigas. 

Martyno Ambraso (ELTA) nuotr. Iškilmėse dalyvavo prez. D. Grybauskaitė ir V. Adamkus. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

G. Grušas ir A. J. Bačkis. Dainiaus Tunkūno nuotr.
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IŠ LIetuvos vyčIų veIKLos 

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

,,Dievia, man padėk tos skaisčios
jaunimo organizacijos Lietuvos Vy čių
Amerikoje, darbus ir pasišventi mus su -
dėtus ant Tautos Aukuro, nors ne šim -
tinį, bet tūkstantinį dalalį su ran kioti,
kad jie pasiliktų pavyz džiu kar tu kar-
tėms.” 

(Įvadas į Mykolo Norkūno 
albu mą ,,Trupinėliai”) 

Šią vasarą Lietuvos Vyčių orga-
nizacija švenčia garbingą šimt-
mečio jubiliejų! Ta proga sek-

madienį, balandžio 28 d., 78-ta kuopa,
veikianti Lawrence, Massachusetts,
kartu su JAV LB Naujosios Anglijos
apygarda, oficialiai pradės švęsti  iški -
lią šios organizacijos sukaktį. Lietu-
vos Vyčių centro valdyba ir JAV LB
Nau josios Anglijos apygardos valdyba
bei šios apygardos kuopų atstovai su-
sirinks prie Lietuvos Vyčių organiza-
cijos steigėjo garbės nario Mykolo

Norkūno kapo Švč. Jėzaus Širdies ka-
pinėse, Andover, Massachussetts, kur
vyks iškilmingos apeigos. Buvęs Cent -
ro valdybos dvasios vadas, garbės na-
rys prelatas Albert Contons sukalbės
maldas ir bus padėtas atminimo vaini -
kas. Po to,  bus aukojamos šv. Mišios
Šv. Corpus Christi at Holy Rosary
Church, Lawrence, Massachusetts. Po
Mišių parapijos salėje bus pietūs, o po
jų – vyks JAV LB Naujosios Anglijos
apygardos pavasarinis suvažiavimas. 

Pasitikdami Lietuvos Vyčių  orga -
nizacijos šimtmečio suvažiavimą, ku-
ris vyks  liepos 25–28 d. Quincy, Mas -
sachusetts, pateikiame skaitytojams
trumpą šios organizacijos istoriją.
Lietuvių emigracija į Ameriką prasi-
dėjo 1863 m., po lietuvių ir lenkų ant-
rojo sukilimo. Buvo keletas priežas-
čių, kurios traukė lietuvius emigruoti
į užsienį. Iš pirmųjų  išeivių išgirdę
apie tolimą ,,pasakišką kraštą,” apie
laisvę, apie daugybę randamo aukso,
jauni vyrai, o vėliau ir merginos, pa-
liko namus, žemę ir vyko laimės ieško -
ti. Dauguma  tų išeivių buvo beraš-
čiai, paprasti kaimo ūkio darbininkai. 

Atvykę į šį kraštą  ir nemokėdami
anglų kalbos, lietuviai pasijuto vieni -
ši. Norėdami ar nenorėdami, jie pra -

dė jo  bendrauti su lenkais, nes galėjo
su sikalbėti, jei ne lenkiškai, tai rusiš -
kai. 

Daugelyje vietovių lietuviai padė -
jo lenkams steigti draugijas ir parapi-
jas. Lietuvių emigracijai didėjant, lie-
tuviškoji dvasia pradėjo reikštis stip-
riau. Pirmosios  lietuviškos draugijos
pradėjo steigtis Pennsylvania valsti-
joje, o vėliau ir kitų valstijų lietuvių
kolonijose.Visos tos organizacijos bu -
vo savišalpos pobūdžio ir pavadintos
šventųjų  vardais. Kiekviena draugija
rūpinosi lietuviškumo išlaikymu ki-
tataučių  akyse. Tose vietovėse, kurio -
se buvo įsteigtos draugijos, veikė ir
lie tuvių parapijos, taip pat pavadin -
tos šventųjų vardais.

Jaunimo organizacijos kūrimu,
kuri apjungtų visą lietuvių katalikų
jaunimą, tuomet niekas nesidomėjo.
Veikė vietinės savišalpos draugijos,
klubai ir jaunimo sambūriai. Taip pat
buvo steigiamos kareivių draugijos.
At rodo, kad visos tos organizacijos
kū rėsi padėti Lietuvai atkovoti laisvę.
Jų nariai tikėjo, kad bus pašaukti ko-
vai už protėvių žemės laisvę. Gal todėl
ir ne jautė būtinybės kurti centrinę ka -
ta likišką jaunimo organizaciją. Buvo
stei giamos ir kitos organizacijos:
ateis  tinės draugijos, federacijos, susi-
vienijimai, kurių tikslas buvo kovoti
prieš tikėjimą ir Bažnyčią.  

Tuomet lietuvių išeivijos dalis,
ku nigai ir pasauliečiai pradėjo galvo -
ti apie jaunimo organizaciją, kuri ap-
imtų visus lietuvių telkinius, ap jung -
tų jaunus žmones bei sutelktų  juos ti-
kėjime Dievu, meile savo tautai ir  pa -
sto tų kelią į smukles, kur dažniausiai
prasidėdavo jaunimo nuopuolis. Taip
pat skatintų burtis kultūrinei veiklai,
įduoti į rankas katalikišką laikraš tį
ir knygą, skatintų šviestis, kad savo
gy venimą paremtų Bažnyčios mokslu,
meile savajam kraštui ir kalbai bei
bū tų šviesus pavyzdys ateinan čioms
kartoms. 

Šis sumanymas brendo katalikų
draugijų susirinkimuose ir spaudoje.
Taip ir gimė Lietuvos Vyčių  organiza -
cija – viena iš seniausių ir patriotiš -
kiau sių organizacijų Amerikoje. Ame -

Lietuvos Vyčių organizacija 

Mykolas Norkūnas

Westville, IL Vyčių 38 kuopos nariai tarptautiniame muzikos festivalyje, vykusiame 1931 m., laimėjo pirmą vietą.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

ri kos lietuvių Romos katalikų or ga -
nizacija buvo įsteigta 1913 m.  balan-
džio 27 d., Lawrence, Massachusetts,
jos  steigėjas  – Mykolas Norkūnas.
Vienas iš  jo  šalininkų  buvo pirmasis
,,Drau go” redaktorius kun. Antanas
Kaupas.  Pirmasis organizacijos pa-
vadinimas  buvo ,,Lietuvos sakalai”, o
Lietuvos globėjas Šv. Kazimie ras pa-
sirinktas ir šios or    ga ni  za cijos globėju.
Buvo kreiptasi į Amerikos lietuvių
Romos katalikų federaci ją pritarimo.
Kai lietuvių spauda pranešė apie stei-
giamąjį susirinkimą ir jo nutarimus,
M. Norkūnas sulaukė  didelio kunigų,
vargonininkų ir studentų palaikymo.
Kalbėdamas jaunimo klausimu Ame-
rikos lietuvių Romos  katalikų federa -
cijos kongrese, Pittsburgh, PA, 1913
m. M.  Norkūnas pristatė naujos jauni -
mo orga nizacijos idėją ir sulaukė fede -
racijos pritarimo. Organizacija buvo
,,perkrikštyta” į Lietuvos Vyčius, o Šv.
Kazimieras patvirtintas organizacijos
globėju. Žodžiai – ,,Dievui ir Tėvynei”
ta po organizacijos šūkiu. 

1915 m. spalio men. 21 d. buvo iš -

leis tas oficialus Lietuvos Vyčių žur-
nalas ,,Vytis”. Pirmieji  laikraščio  re-
daktoriai buvo dr. Aleksandras M.
Rač  kus ir prof. Kazys Pakštas, o pir -
muo ju  administracijos vadovu tapo
Leo nardas Šimutis (1937 m. jis reda-
gavo ,,Draugą”). 

Šiuo metu Lietuvos Vyčių  organi -
za cijoje  yra 50 kuopų, kurios veikia
vi  soje Amerikoje. Kuopos pasidali -
nusios į penkias apygardas/rajonus:
Vidurio Atlanto (apima New York,
Amsterdam, Brooklyn, Great Neck,
Maspeth, Hudson-Mohawke ir East
Long Island, NY; Newark, Elizabeth
ir Kearny, New Jersey; ir St. Peters-
burg ir Treasure Coast, FL), Vidurio
Amerikos (apima Chicago ir Lemont,
IL; Kenosha, WI; Gary ir Lakeshore,
IN; ir Los Angeles, CA), Gintaro (Phi -
la delphia, Scra nton, Forest City, Le-
high Valley, Pittston, Anthracite, Har-
risburg, ir Shamokin/Coal Twp., PA;
Binghamton ir Syracuse, NY;  ir Was-
hington, DC), Naujosios Anglijos (An-
sonia, Bridgeport, Hartford, New Ha-
ven ir Waterbury, CT; Athol-Gardner,

Lietuvos Vyčių choras su vadovu Faustu Strolia, 1961 m.
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Praeitą sekmadienį, balandžio 21 d., tautinių šokių grupė ,,Lietuvos
Vyčiai” (vadovė – Lidija Ringienė) dalyvavo tarptautinėje šventėje
Naperville miestelyje, Owens mokykloje. Šią šventę ,,Turkish-Ame -

rican Cultural Association” organizuoja jau dvylika metų. Džiugu, kad
kas met dalyvių bei žiūrovų skaičius vis didėja. Vaikams skirtas tarptau-
tinis ren ginys supažindina svečius su įvairiausiomis pasaulio tautomis,
tuo pa čiu skatindamas draugišką bendravimą tarp šeimų.  Scenoje šo -
ko lietuviai, turkai, korėjiečiai, lenkai, kinai, Turkai meschetinai, in dai,
ame  rikie čiai, albanai ir kiti. 

Lidija Ringienė 

,,Lietuvos Vyčių” šokėjos: Gabrielė Kulikauskaitė, Kristina Šeškaitė, Kotryna Pa vi -
lio nytė, Ineta Čerkaitė ir Laura Misiūnaitė.

Trys vienos šeimos moterų kartos puošia Lietuvos kampelį – Lemont Maironio mo -
kyklos direktorė Goda Misiūnienė (k.), Laura Misiūnaitė ir Rimantė Gurevice.

Brockton, South Boston, Lawrence,
Norwood, Westfield, ir Worcester, MA)
ir Vidurio Centro (apima Dayton, OH,
Detroit, MI ir Pittsburgh ir DuBois,
PA). Turime arti 2,000 narių. 

Vyčių organizacijai  vadovauja
centro valdyba. Dabartinės centro val-
dybos sudėtis: dvasios vadas – garbės
narys dr. prelatas Juozas Anderlonis
(3 kuopa, Philadelphia); pirmininkė –
garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė
(102 kuopa, Detroit), MI; pirma pava-
duotoja – Cathy Nakrošis (90 kuopa,
Kearny, NJ); antras pavaduotojas  at -
sa  kingas  už narystę – Andrew Ber-
czely (96 kuopa, Dayton, OH); pirmi-
ninkės pavaduotoja jaunimo reika-
lams  – Vili ja Bizinkauskaitė (1 kuo pa,
Boston, MA); protokolų sekretorė –
gar bės narė Elena Nakrošienė, (90
kuopa, Kear ny, NJ); iždininkė – gar-
bės narė Bernice Aviza (Albany, NY);
finansų sekretorė – Barbara Miller (72
kuopa, Binghamton, NY); patikėtiniai
Robert Petkus (96 kuopa, Dayton, OH)

ir Mary Beth Slakis (112 kuopa, Chi-
cago, IL), juridinis patarėjas – adv.
Saulius V. Kup rys (Chicago, IL). 

Centro valdybai taip pat priklau -
so   įvairūs komitetai ir komitetų pir-
mininkai. Šimtmečio suvažiavimo ko -
pir mininkai – garbės narys Robert A.
Martin, Jr. ir Phyllis Gendreau; archy -
vų komiteto pirmininkė Frances Bur-
mila; garbės narystės komiteto – gar-
bės  narė Rita Sussko; Lietuvos reika -
lų – garbės narys Jonas Mankus; lie-
tuvių kalbos ir kultūros – Delores Her -
bert; ryšių su visuomene – garbės na -
rė Regina Juškaitė-Švobienė; ritualų –
Georgianna Macke; stipendijų – Elena
Mikalauskaitė; Švč. Šiluvos Mergelės
fondo pirmininkas – garbės narys
kun. Antanas Markus; Vyčių  fondo
pir  mininkė – Irene Ozalis; Šv. Ka zi -
mie ro gildijos fondo pirmininkas –
garbės narys Jonas Mankus.

Suvažiavimai vyksta kiekvienais
metais liepos pabaigoje ar rugpjūčio
pradžioje. Suvažiuoja vyčiai iš visų

valstijų. Suvažiavimas, kuris praside -
da šv. Mišiomis (jos vyksta ir kas rytą
prieš posėdžius) trunka keturias die-
nas. Posėdžiaujama, renkama cent ro
valdyba, vyksta įvairios sesijos, o
suva žiavimai baigiami uždarais poky -
liais bei šv. Mišiomis. 

Lietuvos Vyčiai mylėjo ir šelpė sa -
vo protėvių  žemę – Lietuvą. Jie rūpi-
nosi Lietuvos nepriklausomybe. O kai
Lietuva atgavo laisvę, vyčiai finansiš-
kai, morališkai ir savo darbu  padėjo
Lietuvai. Ir dabar, jei reikia, Vy čiai iš-
tiesia pagalbos ranką vargstantiems
broliams ir sesėms Lietuvoje. Ši gar-
binga organizacija turi padalinius:
Lietuvos Vyčių fondą, Šv. Kazimiero
gildiją ir Švą. Mergelės Marijos Šilu-
vos fondą. Buvo ir ketvirtas padali-
nys – ,,Pagalba Lietuvai” (,,Aid to Lit-
huania”, Inc.), kuris veikė nuo 1990
m. rugpjūčio mėn. iki jo uždarymo
2007 m. gruodžio 31d. Nors padalinių
programos ir užmojai šiek tiek ski-
riasi, bet tikslas yra vienas – propa-

guoti tikėjimą Dievu, ugdyti lietuviš-
kumo dvasią ir visapusiškai  padėti
Lietuvai. (Papildomos informacijos
apie Lietuvos Vyčių organizacijos
veiklą galima rasti internete:
www.knightsoflithuania.com. O apie
Šiluvos Mergelės fondą: www.ourlady
of siluva.com). 

1914 m. dienraštis ,,Draugas” su-
tiko patalpinti jaunimo skiltį, kaip ofi-
cialų vyčių skyrių.  Remiantis leidi-
niais ,,Lietuvos Vyčiai Amerikoje”
(red. Ignas Sakalauskas, Čikaga, 1963
m.) ir ,,Lithuanian Fraternalism: 75
Years of  U. S. Knights of  Lithuania”
(au t. William Wolkovich-Valkevičius),
apie vyčių veiklą į ,,Drau go” dienraštį
ra šė: Ignas Sakalas (,,Draugo” red.
1918–1921 m.), Stasys Pieža, Leonar-
das Šimutis ir Danutė Bindokienė
(,,Draugo” red.  1992–2007 m.). 

1952 m. Lietuvos Vyčių organizaci -
jo je oficialiai buvo  patvirtintas ry-
šiams su visuomene atstovas – Leo-
nard Valiukas iš Los Angeles, Califor-

nia. Į skiltį ,,Vyčių  veikla” kartais rašė
šie Lietuvos Vyčių nariai: Juozas Sad-
lauskas, Frank Vaskas, Edvardas Šu-
laitis, Apolinaras Petras Bag donas, Po-
vilas Dirkis, Irena Sankus. 1964–1985
m. straipsnius rašė ar iš anglų kalbos
lietuviškai vertė Aleksandras ir Emi-
lija Pakalniškiai, 1985–1992 m. – rašė ir
iš anglų kalbos vertė  Apolonija Žiau-
sienė ir Aleksandras Pakalniškis jn.
Straipsnius rašė ir garbės narė Anna
Klizas-War go, Peter Paul Zansitis bei
Glen Peru tis. 

Nuo 1994 m. apie Vyčių veiklą
nuo  lat  rašo šių eilučių autorė. ,,Drau -
go” laikraštis  turėjo, turi, ir, tikėki -
me, ateityje turės didelę reikšmę Lie -

tuvos Vyčių organizacijai. ,,Drau ge”
nuolat aprašoma kuopų ir apygardų
veikla,  metiniai visuotiniai narių su-
važiavimai bei seimai. Per ,,Draugą”
garsinama Lietuvos Vyčių organizaci -
ja, visuomenė supažindinama su jos
darbais, su padalinių šalpos veikla bei
prašymais.

Lietuvos Vyčiai yra Amerikos
Lietuvių Tarybos (ALT’o) ir Lietuvių
Romos katalikų organizacijų  narė. 

Regina Juškaite-Švobienė – Lietu-
vos Vyčių organizacijos garbės narė,
Cent ro valdybos pirmininkė, komiteto
pirm. ryšiams su visuomene ir ,,Drau -
go” bendradarbė. 

1972 m. 59-to Vyčių Seimo dalyviai nusifotografavo Cleveland Lietuvių kultūros sode. 

Šiuo plakatu Newark, NJ rotušė pasitiko 1969 m. Vyčių Seimo dalyvius.
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Čikagos ASD/Korp!Vytis

Čikagos ASD/Korp! Vytis skyrius kviečia visus Akademikus su -
sitikti su „Misija Sibiras 2012” dalyve Egle Česnakavičiūte. Susi ti -
ki mas su Egle vyks šeštadienį, balan džio 27 d., 5 val. p. p., 9147 S.
Francisco Ave., Evergreen Park. Eglė pasidalins savo įspūdžiais ir
vaizdais iš kelionės ,,Misija Sibiras 2012”. 

Norintys dalyvauti prašome pranešti Audriui Aleksiūnui: tel.
708-423-6503 arba el. paštu: aaleksiunas@comcast.net 

PRAŠOME REGISTRUOTIS

Čikagos lietuvių skautų tuntai: „Aušros vartų/Kernavės”,  „Nerijos”  ir „Lituanica” – š. m.
liepos 7–14 d.   kvie čia  į vasaros stovyklą  „Patyrimų šalis” Rako miš kuose.  Registra ci ja
bai giasi gegužės 31 d. Anketos  sto vyklos tinklalapyje: www.rakas.org arba kreipkitės
į tuntininkus:

„Aušros vartų/Kernavės” tun to tuntininkė: s.fil. Nida Petronienė: petro -
niai@yahoo.com, tel. 708-421-7810

„nerijos” tunto tuntininkė j.s. Vilija Sutkutė-Kielienė: vkiela@sbcglobal.net, tel.
630-939-0746

„Lituanica” tunto tuntininkas ps. fil. Audrius Viktora: aud vik@bcglo bal.net, tel.
630-832-2796

Stovyklos tinklalapyje rasite ir in  formaciją apie Lietuvių Skautų sąjungos ruošiamą
Jubiliejinę sto vyk lą, kuri įvyks Camp Manatoc, Peninsula, OH rugpjūčio 7–17 d.

Adomaitis Anna, Gulf Shores, AL,
Aleknienė Vanda, Downers Gro ve, IL,
Ambutas Shirley, Homer Glen, IL,
Anelauskas Marius ir Indrė, Los An-
geles, CA, Balchas Paul ir Sharon, Pa-
los Heights, IL, Banaitis Birutė ir Bro-
nius, Abington, MA, Banevičienė
Dan guolė a.a. v.s. Mykolo Banevičiaus
atm., W. Hartford, CT, Banevičienė
Dan guolė a.a. Irenos Ruseckienės
atm., W. Hartford, CT, Baranauskas
Ilona, South Boston, MA, Bernotienė
Birutė, West Hartford, CT, Berzins kas
Teresė ir Ignas, Richmond Hts., OH,
Blekaitis Gražina, Laurel, MD, Bobelis
Danutė ir Antanas, Massa pe qua
Park, NY, Butas Anatole ir Vir ginia,
Edgewater, MD, Bužėnas Ra mū nas ir
Irena, Henderson, NV, Čer niūtė Ma-
rytė, Hinsdale, IL, Civinskas Kęstutis
ir Ingrid, Brecksville, OH, Contons
Rev. Msgr. Albert, Boston, MA, Dabšys
Tadas ir Dana, La Cres centa, CA, Dai-
nauskas  John, Woodri d ge, IL, „J.
Dauž vardienės” vyr. sk. būrelis c/o
Dalė Gotceitienė, Willow Springs, IL,
Dučmanas Zenonas, Wickliffe, OH,
Dunderienė Danutė, Cleveland, OH,
Dundzila Antanas, Port Orange, FL,
Fabijonas Romas ir Rita, Palos
Heights, IL, Fabijonas Bruce, Phila-
delphia, PA, Giedraitis Kastytis ir
Rita, Livonia, MI, Gied raitis Danutė ir
Rolandas, Los An ge les, CA, Giedraitis
Aniceta, Wil lowick, OH, Hoffman
Randol ir Donna, Severna Park, MD,
Ilgūnas Algis, Hudson, MA, Jakštys
Milda, Western Springs, IL, Jelionienė
So fija, Darien, IL, Jurgutienė Dan-
guolė, W. Bloomfield, MI, Juška Laura
ir Michael, Chelsea, MI, Kalvaitis
Irena ir Ramūnas, Walpole, MA, Kar-
velienė Kristina, Northville, MI, Kiela
Vilia ir Arvydas, Lemont, IL, Kizlai-
tienė Lilia, Oak Forest, IL, Klemas Vic-
tor ir Vida, Newark, DE, Korzonas
Joan na ir Raymond, Homer Glen, IL,
Kronas Baniutė ir Romualdas, Wil low
Brook, IL, Krutulis Jonas ir Joa na, Oak

Lawn, IL, Kudirkienė Aldo a, La Cres-
centa, CA, Kupčinskas Gita ir Aidas,
Walpole, MA, Laniauskas Ma rius ir
Eglė, Mentor, OH, Lend raitis Jurgis ir
Viligailė, Palos Heights, IL, Leškys Al-
girdas ir Aldona, Hender son, NV, Lin-
takas Birutė, Oak Lawn, IL, Liubins-
kas Daila ir Juozas, Oak Lawn, IL, Ma-
čiuika Gražina ir Be nedict, Storrs
Mansfield, CT, Man tautas Vaidevutis
ir Isadora, W. Hartford, CT, Marcher-
tas Raminta ir Algirdas, Lemont, IL,
Marcinkevi čius Stasė, Queensbury,
NY, Marke vičius Irena ir Edis, Wor-
cester, MA, Matas V. R., Patent Attor-
ney, Pepper Pike, OH, Matutienė Bi-
rutė, Palos Park, IL, Meiklejohn Irena,
Etobi coke, ON, Muliolis Amanda ir
Algir das, Euclid, OH, Nakrošis Paul,
Rye, NH, Namikas Alė ir Vytautas, El -
m hurst, IL, Nasvytienė Regina, La -
kewood, OH, Naudžius Aldona, Chi -
cago, IL, Nelson Nijolė, Chicago, IL,
Norris Jamie ir Venta, Grand Rapids,
MI, Norvaiša Asta ir Šarūnas, Stough -
ton, MA, Orentas Daiva ir Al fred, El-
licott City, MD, Paužuolis Antanas ir
Emilija, Chicago, IL, Pen čyla Rita ir
Rimantas, Palos Heights, IL, Penčyla
Giedrė ir Giedrius, Oak Brook, IL, Po-
vilaitis Dalia, Lemont, IL, Prasaus-
kienė Birutė, Lomita, CA, Puškorius
Marija, Cleveland, OH, Ramanauskas
Donatas ir Rasa, Ge neva, IL, Reivydas
Audra ir Edward, Northridge, CA, Re-
surrection Credit Union Limited, To-
ronto, ON, Rudaitis Ritonė ir Teodo-
ras, Lemont, IL, Sa kas-Sluder Elena,
Centennial, CO, Sap lys Bronius, Eto-
bicoke, ON, Sekas Ina ir Albinas, La
Crescenta, CA, Senken Josephina,
Woodhaven, NY, Senkevičius Česlo-
vas, Toronto, ON, Šimkus Johanna ir
Arūnas, North Oxford, MA, Sodeika
Dalia, Torrance, CA, Špakevičius Ju-
lius ir Renata, Westwood, MA, Stan-
kūnas Giedrė ir Jonas, Cos Cob, CT,
Stelmokas Nijolė, Orland Park, IL,
Stočkus Alma ir Raymond, La Ca-

Gintaro vadovių – ,,Ąžuolo” mo kyklos 2012 (vykusios Romuvoje) da lyviai susitiko ir at -
nau  jino draugys tes Cleveland „Juventus” tautinių šo kių jaunimo šventėje, įvykusioje
ba  landžio 20 d. 

1-oje eilėje (iš kairės):  Vai va Slapšytė, Regina Ramanaus kai tė, Renė Kižytė, Lukas
Gab rys, Mykolas Halpin. Antroje eilėje: Rita Kižytė, Izabelė Rubinski, Rima Linta kaitė, Ri-
mas Rekus, Vik toras Maksi mo wicz. Trečioje eilėje: Audra Linta kienė, Darius Čepulis, Kaja
Kijaus kaitė. Ketvirtoje eilėje:  TJ (Teriukas) Petry, Mantas Naris, Aras Klimas ir Martynas
Širvinskas.

Šaunus jaunimas siekia tobulėti skautiškoje veikloje ir išlai ky ti lietuvišką tautinį šokį!
Valio!                                                                                                                   Audros Lintakienės nuotr.

Brangūs Lietuvių Skautų sąjungos rėmėjai
Nuoširdžiai dėkoju Jums už atsi liepimą į LSS Jubiliejinės stovyklos „Viltis”

ruošos vajų, kurį veda Lie tu viškosios skautybės fondas.
Ačiū mūsų vyriausiems – Jūs jau ne vienoje Jubiliejinėje stovykloje dir bo -

te, ne vieną rėmėte;
Ačiū lietuviškoje skautybėje, iš ei vijoje, augusiems, toliau joje dir ban tiems

ir ją remiantiems;
Ačiū už aukas Namo išėjusių pri siminimui – mes seksime Jų pavyz džiu.

Lietuviškosios Skautybės 95-to Jubiliejaus stovyklai „Viltis” aukojo:

nada, CA, Surdė nie nė Danutė, Tur-
nersville, NJ, Sutkus Ada, Beverly
Shores, IN, Sutton Ri ma, Strafford,
NH, Tallat-Kelpša Da lia, Palos
Heights, IL, Taoras Gin tautas, Dover,
NH, „Tėviškės ir Šatrijos” vietininki-
jos, c/o Danguolė Banevi čie nė, W.
Hartford, CT, Treinienė Ge novaitė,
Orland Park, IL, Trinka Bi rutė, Da-
rien, IL, Valadka Aldona, Toronto, ON,
Variakojis Jonas ir Gi tana, Lockport,
IL, Venckūnas Aldo na ir George,
Santa Monica, CA, Vil kie nė Irena, Va-
lencia, CA, Vitas dr. Robert ir Gailė,
Aurora, IL, Vitkus Da na ir Alex, Palos
Heights, IL, Vodopalas Elvyra, S. Gul-
fort, FL, Vo sylius Laimutė ir John,
Fairport, NY, Vydūnas Youth Fund,

Inc., c/o Arū nas Draugelis, Lemont,
IL, Wendt Ju lia, Chesterland, OH,
Žiaugra Birutė ir Marius, Sharon, MA,
Zikas Dalia, Canton, MA, Žilinskas
Rūta ir Al gimantas, Mississauga, ON,
Žukaus kai Vladas ir Julytė, Riverside,
IL.

Visiems nuoširdus ačiū!

Aukas dar galima siųsti LSF
pir mininkei v.s. Birutei Banaitie-
nei; 18 nardone Circle, Abing -
ton, MA 02351

v.s. fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas
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,,DRAuGo” LIetuvIuKAI

Redaktorė Laima Apanavičienė • El. paštas: laimaa@hotmail.com

JAV LB Vi du rio Vakarų apygardos valdybos surengto li tuanistinių mokyklų mokinių dai-
liojo skaitymo konkurso nugalėtojai ir vertinimo komisijos nariai. 1-o je eilėje (iš kairės):
Ugnė Dainytė, Matas Mikuckas, Monika Mikuckaitė, Patrikas Mantasky, Austėja
Stanevi čiūtė, Ugnė Jurgaitytė. 2-oje eilėje (iš kairės): Sva  jonė Kerelytė, Giedrė Gillespie
(vertinimo komisijos pir mininkė), Juozas Kapačinskas ir Indrė Du kauskaitė. 

Loretos Timukienės nuotr.

LORETA LAGUNAVIČIENĖ

Pirmą šeštadienį po Velykų atos -
togų Maironio lituanistinės
mokyk los (Lemont, IL) 4A kla-

sės mokiniai susirinko į mokyklą ne
tik mokytis. Balandžio 6 d.  ketvirto-
kai organiza vo kasmetinį renginį –
nuotraukų pa rodą „Lietuva – mūsų
protėvių že mė”.

Ši paroda Maironio mokykloje or-
ganizuojama jau aštuntus metus ir
vyko nuostabioje aplinkoje – Lietu vių
dailės muziejuje. Mokiniai na muose
atrinko po nuotrauką (nuot rauka tu-
rėjo būti fotografuota Lietu voje) ir ją
trumpai aprašė. Parodėlės atidarymo
metu kiekvienas mokinys  pristatė
savo nuotrauką. 

Į parodos ati darymą atvyko visų
mokinių tė veliai, kai kurių – net ir se-
neliai; tai pogi susirinko nemažas bū-
rys bend ramokslių. Buvo renka mos
įdo miau sia, vaizdin giausia, isto -
riškiausia ir kitos nuotraukos. Visi
parodos daly viai buvo apdovanoti do-
vanėlėmis.

Parodą apžiūrėjo ir mokinių pa -
sakojimus išklausė mokyklos direk -
torė Goda Misiūnienė, pavaduotojos

Asta Čiuplinskienė ir Giedrė Jonai -
tienė. Be nuotraukų šioje parodoje bu -
vo galima išvysti ir 4A klasės mokinių
tapybą pagal M. K. Čiurlio nio pa-
veikslus. Šį projektą įgyven din ti
mums padėjo dailininkė Rasa Ibians-
kienė.

Po parodėlės visi lankytojai pasi-
vaišino tėvelių parūpintomis vaišė-
mis. Kas metinis renginys praėjo sma-
giai ir sklandžiai. Didelis ačiū pagrin -
dinei parodos organiza to rei, Aro Dau-
lio mamai Audrai Ku bi liūtei-Dau lie -
nei; Patriko Jotau to ma mai Dijanai
Jo tautienei; Ger dos Ju cy tės mamai
Giedrei Griga laitytei-Ju cienei; Kris-
tinos Smolins kai tės mamai Jolantai
Smolins kie nei; Gus to Prunskaus ma-
mai Ing ri dai Pruns kienei už didelę ir
gerano rišką pa galbą organizuojant ne
tik šį, bet ir kitus klasės ar mokyklos
rengi nius. Taip pat labai dėkoju vi-
siems tė vams, vienokiu ar kitokiu
būdu prisidėjusiems prie šios parodė-
lės.

Tik dirbdami kartu išauginsime
patriotišką, kultūringą ir išsilavinu -
sią jaunąją kartą, kuri ateityje galbūt
dirbs lietuvybės ir  Lietuvos labui.  

Loreta Lagunavičienė – Maironio
lituanistinės mokyklos, Lemont, IL,  4A
klasės mokytoja 

Nuotraukų ir  piešinių parodos dalyviai ir organizatoriai.      
Rasos Trečiokienės nuotraukos

Nuotraukų paroda Maironio (Lemont, IL)
lituanistinėje mokykloje 

LORETA TIMUKIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi du rio Vakarų apygardos valdyba at gaivino
gražią tradiciją – surengė li tua nistinių mokyklų mokinių dailiojo skai-
tymo konkursą. Jo tikslas – ska tinti mokinius plačiau domėtis lie tuvių li-

teratūra, giliau suprasti li te ratūros kūrinius ir mokėti juos perteikti iš raiš -
kinga lietuvių kalba. 

Balandžio 20 d. popietę po pa mokų į Lietuvių dailės nuziejų Pa saulio lietu -
vių centre (Lemont) susi rinko 16 įvairaus amžiaus dalyvių iš tri jų Čikagos apy-
linkių  lituanistinių mokyklų. Jie skaitė įvairių lietuvių autorių poezijos ir pro-
zos kūrinius ar jų ištraukas. Komisijai, kurią sudarė Giedrė Giedrė Gillespie
(pir mininkė), Juozas Kapačinskas ir Sva  jonė Kerelytė, buvo   gana sudė tin ga
išrinkti geriausius – visi mo ki niai labai nuoširdžiai ir įtaigiai skai tė lietuviš-
kus kūrinius. Buvo ver tina ma taisyklingas žodžių tarimas, skaitymo išraiška,
sugebėjimas per teikti kūrinio mintį, nuotaiką. Skai tovai buvo vertinami dvie-
jose am žiaus grupėse (1–6 klasių ir 7–10 klasių).

Suskaičiavus vertinimo taškus, buvo išrinkti laimėtojai: jaunesniųjų gru-
pėje pirma vieta atiteko Ge di mi no lituanistinės mokyklos moki niui Patrikui
Mantasky, antra vieta – Ugnei Dainytei iš Maironio litua nistinės, trečia vieta
– taip pat Mai ronio mokyklos auklėtiniams Mo nikai ir Matui Mikuckams.

Vyresniųjų grupėje geriausiai pasirodė Čikagos lituanistinės mo kyklos de -
šim tokė Austėja Stanevi čiūtė (I vieta), aštuntokė Indrė Du kauskaitė  (II vieta)
ir dešimtos kla sės mokinė Ugnė Jurgaitytė (III vie ta). Laimėtojams buvo įteik-
tos ren ginio organizatorių dovanėlės ir dip lomai,  visi dalyviai gavo po šo ko -
lado ply telę. 

Tikėkimės, kad toks renginys taps tradiciniu ir pritrauks dar gausesnį būrį
dailiojo skaitymo mylėtojų.

Loreta Timukienė – JAV LB Kraš to valdybos vicepirmininkė informacijai

Atgaivinta graži tradicija

Savo nuotraukas pristato Kristina Smo -
linskaitė.

Aro Daulio nuotrauka parodoje iš rinkta
vaizdingiausia.

Pasaulio Lietuvių Bendruo me nės
valdyba liepos 17 d. Kauno mieste

ruošia užsienio lietuvių koncertą,
skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
per Atlantą 80-mečiui ir Pasaulio lietu -
vių vienybės dienai paminėti. Koncer -
te dalyvaus 111 dalyvių iš 10 šalių. Pog-
ramos režisierius –  Rusijos Federaci-
jos nusipelnęs meno veikėjas, prof.
Gin tautas Želvys (Sankt Peterburg). 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš -
to valdybos nutarimu Jungtinės Ame-
rikos  lietuviams atstovaus daini nin -
kės Agnė Giedraitytė ir Audronė Si -
ma nonytė.

Agnė Giedraitytė.
D. Čyvienės nuotr. 
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Dariaus ir Girėno žygdarbis – emigrantų meilės Tėvynei pasireiškimas
Apsilankymas dviejų lituanistinių mokyklų mokinių viktorinoje, skirtoje Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui

KARILĖ VAITKUTĖ

„Ko vis ieškai, žmogau, it
paukštis? Ko vis lauki ant
ilgo kelio? Negali be dan-

gaus gyventi, negali gyvent ir be že-
mės!” – liejosi Vytauto Kernagio bal-
sas iš ekrano, kuriame mirgėjo doku-
mentiniai kadrai, pa sa kojantys apie
lietuvių tautos didžia vyrių – lakūnų
Dariaus ir Girėno di dį skrydį ir tra-
gišką lemtį. Tai buvo režisieriaus R.
Verbos 1983 metais Lie tuvoje sukurtas
dokumentis fil mas ,,Lituanikos spar-
nai”, kurį Bal zeko lietuvių kultūros
muziejuje žiūrėjo Čikagos ir Mairo-
nio (Le mont) lituanistinių mokyklų
devin tokai ir dešimtokai. 

Trisdešimties metų senumo fil -
mas (sukurtas ,,Lituanicos” žūties
pen kias dešimtmečiui) šių laikų ame -
rikiečiams vaikams galėjo pasirodyti
kaip priešistorinis dinozauras, o tuo
labiau ir pats Dariaus ir Girėno skry -
dis, nors jis įvyko tik prieš aštuo nias -
dešimt metų. Žiūrėjau į filme rodo -
mus istorinius kadrus – gražius besi -
šypsančius žmones, be jokių tragiš kos
žūties nuojautų šešėlių veiduose. Jie
išlydėjo savo herojus į žygį, į di delį ir
prasmingą, Lietuvos vardą gar sinantį
nuotykį. 

Žiūrėjau ir galvojau: kaip seniai
ir kartu neseniai visa tai įvyko. Kaip
teigė dokumentinio filmo kūrėjai –
anais laikais Atlantą perskridusiųjų
buvo mažiau, nei dabar (filmo kūri -
mo metu) – pasivaikščiojusių Mėnu ly -
je. O štai, po filmo prieš vaikus at -
sistoja Balzeko muziejaus įkūrėjas, Či-
kagoje gimęs ir augęs Stanley Bal -
zekas, Jr., kuris pasakoja pats prisi -
me nąs Dariaus ir Girėno rengiamus
skraidymus, kuriais šie telkė lėšas
savo būsimam didžiajam skrydžiui. S.
Balzekui tuomet buvo aštuoneri ir jis
neretai ,,pabėgdavo” iš namų į Mid-
way oro uostą ir slapčia nuo tėvų
skraidė ar žiūrėjo ir skraidančius.
Kas tuomet galėjo pagalvoti, kad per
vieno žmogaus gyvenimo tarpsnį
žmo nija taip pažengs į priekį. Kad ne -
trukus ne tik per Atlantą visi skrai dys
pirmyn atgal po keletą kartų per me-
tus, bet jau ir į Marsą siųs ro bo tus.
Ar šiandieniniai de šimtokai ga lėtų
įsivaizduoti savo gy venimą be kom-
piuterių, ,,aifonų”, ,,aipodų” ir ki -
tokių ,,podų”? O jų tėvai ar seneliai
dar visai neseniai gyveno ne tik be
kompiuterių, bet kar tais net ir be te-
levizorių ir telefonų. 

Galvoju ir apie tai, kad Darius su
Girėnu tikriausiai būtų vieni iš tų,
kurie ne tik džiaugtųsi ir naudotųsi
mokslo pasiekimais, bet savo darbais
būtų prisidėję prie mokslo pažangos.
Neišvengiamai gerklę užgniaužia
emo cijų gniužulas ir akyse tvenkiasi
ašaros. Gaila. Ir filme verkia senat vės
sulaukusi Stepono Dariaus našlė Jau-
nutė Škėmaitė-Darienė, žiūrėda ma į
savo ir savo vyro gražios jau nystės
kadrus. Anūkėliai klausia, ko ji ver-
kia. Senelė atsako, ,,kad gaila, bobutei
gaila”. Tikiuosi, kad ir vie toje nenu-
stygstančių šiandieni nių pen kiolik -
mečių širdis pasiekė šis gailestis. Ir ne
tik gailestis, bet ir su vokimas, kad Da-
rius ir Girėnas buvo didvyriai ir pa-
triotai. Šie žodžiai, daž nai sakomi
įvairiose kalbose įvai riuose minėji-
muose, tapo beveik ne gir  dimi. Jie daž-
nai praslįsta pro ausis, neužkliudę šir-
dies. Manau, kad lituanistinių mo-
kyklų mokytojai tikrai stengėsi, kad

taip neatsitiktų. Dariaus ir Girėno žū-
ties 80-mečio proga buvo sugalvotas
gana nemažas renginys mokslei-
viams: paroda, fil mas ir viktorina.
Taigi, daly vaujan tiems lakūnų žyg-
darbio prasmė ir reikš mė buvo  ,,pa-
teiktos” įvairiopai. 

Balzeko muziejuje surengta pa -
roda (parodos kūrėjai – Rita Janz ir
Karilė Vaitkutė) buvo ,,biografinė eks-
kursija” po lakūnų gyvenimus. Mu-
ziejaus direktorė R. Janz vaikams pa-
sakojo apie lakūnų vaikystę, imig -
raciją į Jungtines Valstijas, mokslus ir
darbus Amerikoje, Dariaus grį ži mą į
Lietuvą, tarnavimą karo aviaci joje,
santuoką, dukters gimimą, da ly va vi -
mą Klaipėdos krašto sukilime ir grą-
žinime Lietuvai, sporto skatini mą,
grįžimą atgal į Jungtines Val s ti jas su
tikslu kitą  kartą nebe at plaukti, o at-
skristi į Kauną. Pasakojo apie lakūnų
draugystę, sutvirtintą siekio garsinti
Lietuvos vardą, lėk tuvo pirkimą ir pa-
ruošimą, skrydį ir žūtį, o taip pat di-
delį Lietuvos gedulą ir didvyriams pa-
statytus paminklus. 

R. Verbos filme mokiniai galėjo
pa matyti ne tik nuotraukas, bet ir ,,gy-
vus” Darių ir Girėną prieš iš sk -
rendant nugalėti Atlanto. Taip pat ga -
lėjo išgirsti pasakojimus asmenų, ku-
rie vienaip ar kitaip dalyvavo šios ne-
laimės tyrime.

O paskutinioji renginio dalis –
viktorina, suteikė progą moki niams
parodyti, kiek jie žino apie šiuos Lie-

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus pre -
zidentas Stanley Balzekas, Jr.  moki niams
papa sa kojo savo prisiminimus apie Da -
riaus ir Girėno žygį.

Viktorinos dalyvius – Čikagos ir Maironio (Lemont, IL) lituanistinių mokyklų mokinius –
pasveikinti atėjo (iš kairės): Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentas Stanley
Balzekas, Jr., LR URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems pave-
dimams Gintė Damušytė ir  LR generalinis konsulas Čikagoje Mari jus Gudynas.                              

Viktorinos, skirtos Dariaus ir Girėno legendinio skrydžio 80-mečiui paminėti,  dalyviai ir svečiai.

Viktorinos dalyviai – Čikagos lituanistinės mokyklos komanda. 

Audronės Sidaugienės nuotraukos

tuvos ir Amerikos didvy rius. Moki-
nius pasveikino viktori noje apsilankę
Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje Ma rijus Gudynas bei
Lietuvos Res publikos Užsienio rei-
kalų ministe rijos ambasadorė ypatin -
giems pave dimams Gintė Damušytė,
atsakinga už ryšius su užsienio lietu-
viais.

Prieš viktoriną Čikagos mo kyk -
los dešimtokai deklamavo Dariui ir
Girėnui skirtas eiles. 

Viktorinos klau simus parengęs
istorijos moky tojas Juozas Malickas
pirmininkavo teisėjų komisijai, ku -
riai taip pat priklausė R. Janz bei K.
Vaitkutė. Balsų skaičiuotoja buvo pa-
skirta Či kagos lituanistinės mo kyk -
los direk torės pavaduotoja Lore ta Ti-
mukienė. Viktorinos klausimų buvo
ir sunkių, ir lengvų. Stebėjausi kai
kurių mo kinių žiniomis. Faktus apie
skrydžio nuotolį, apie lakūnų tikrą-
sias pa vardes bėrė kaip kom piu teriai.

Ži noma, buvo keletas klausi mų, į ku -
riuos negalėjo atsakyti nė viena ko -
manda, tačiau, kaip paste bė jo ge -
neralinis konsulas, ši viktorina yra
tokia, kurioje nėra pralaimė jusių, yra
tik nugalėtojai. Laimėjome visi, nes
sužinojome dar daugiau žinių iš la-
kūnų gyvenimo, kurie pa dėjo mums
dar geriau suvokti Da riaus ir Girėno
– Lietuvoje gimusių JAV piliečių ir at-
sidavusių Lie tuvai vyrų žygio di dybę
ir didvyriškumą. 

Vienas iš klausimų buvo toks: kas
sieja Darių ir Girėną ir mus, vik -
torinioje dalyvaujančius mokinius?
Atsakymas – tai, kad mes esame lie -
tuviai ir visi mes esame emig ran tai.
Ma nau, kad emigrantų Da riaus ir Gi -
rėno atsidavimas tautai,  Tėvy nės
meilės pamoka įkvėpė, įk vepia ir
įkvėps dar ne vieną imig rantų kartą
dirbti šalies, kurioje jie ar jų tėvai
gimė, labui.
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MŪsų stALuI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

vieno kąsnio gardumynai

Mažyčiai užkandžiai tinka įvai riomis progo-
mis. Skirtingų spalvų, skonių, formų su -
muš tinukai ne tik puošia šventinį stalą,

bet ir pamalo nina išrankiausią svečią.
Canapé – vieno kąsnelio su muštiniai. Jie pa -

ruoš  ti ant bet kokios duonos arba py  rago riekutės.
Jie patiekiami prie ka vos, arbatos kaip užkandis va -
ka  rie nės metu arba prieš pietus. Gali būti stačia-
kampio, kvadrato, rombo, ap skri timo formos. Pa -
pras tai sumuš ti  nukai persmeigiami iešmeliu, bet tai
nėra būtina.

Kartais vietoje duonos kaip pag rindas imami
sūrio gabalėliai, orkai tėje keptų bulvių, ropių, morkų
ir ki tų daržovių griežinėliai.

Populiarūs užkandžiai

Prancūzijoje ir Ispanijoje vieno kąsnio su-
muštinukų galima rasti bet kuriame bare. Beje, jų
pasirinkimas kai kuriose užeigose stebina savo įvai-
rove. Tai gali būti skrudintos duo nos  kąsneliai su
eršketu, sūriu ir ančiuviais, kumpiu ir tarkuotu
par mezanu, rokforu ir ikrais. Rečiau vie no kąsnio
sumuštinukai gaminami iš jautienos, virtos kiau-
lienos arba tuno. 

Yra labai daug ir pačių įvairiau sių vieno kąsnio
sumuštinių rūšių. Europoje populiaresnių
sumuštinių receptai gali skirtis net
vieno miesto arba kvartalo ribose;
paprastai kiek vienas kulinaras
turi bent kelias de šimtis ca-
napé receptų.

Lietuvoje, o ir pas
mus, vieno kąs nio su -
muš tinukai – šventinė
už kanda kokteilių vaka-
rėliams ar di desniems
suėjimams. Sumušti-
nius priimta imti į ran -
ką arba už iešmelio (jei -
gu toks yra).

Tinkamas pagrindas

Duoną geriau naudoti
tvir tą, ne korėtą, kiek padžiūvu-
sią. Minkšta duona padžiovinama or-
kaitėje arba pakepinama aliejuje, kol iš viršaus gra -
žiai apskrus, bet viduje ji turi likti minkšta. Duoną
patogu pjaustyti rie kelėmis per visą kepaliuko ilgį.
Jeigu apkepame, turime  atvėsinti, tuomet ap tepti
sviestu arba riebalų mišiniu, uždėti produktus, su-
pjaustyti sutei kiant norimą formą ir papuošti.

Sumuštinukai gaminami su ypač skaniais pro-
duktais, dažnai – delika tesiniais. Tokiais, kokių ne-
valgome kas dien.

Sumuštinukams puošti naudoja mos šviežios
petražolės, svogūnų laiš kai, alyvuogės, susmulkinti
kietai virti kiaušiniai, citrinos, švieži obuoliai, ma-
rinuoti raudonieji pipirai, spanguolės ir  kt.

Vieno kąsnio sumuštinukams taip pat naudoti
įvairių formų krep šelius.

Konditeriniai krepšeliai

Krepšelių sumuštinukams galima nusipirkti
parduotuvėse arba iš sikepti patiems. Tam plonai
iškočioto iš sluoksniuotos tešlos lapo, reikia iš pjauti
vienodas figūrėles: stačiakam pius, kvadratėlius, tri-
kampius ir t. t. Vienoje iš jų išpjaunamas vidurys, ir
gautas kraštelis uždedamas ant kitos figūros, šiek
tiek vandeniu sudrėkinant, kad priliptų. Kepama
sluoks niuota tešla iškyla – ir krep šeliai iškepti. Kar-
tais jie kepami drauge su įdaru.

Konditerinius krepšelius iš tiesų galima įda-
ryti su bet kokiomis salotomis. Vienintelis reikala-
vimas – sa lotos neturi būti labai skystos, kad ne-
permirktų tešla. Daržovių salotos, išskiriančios sul-
tis, į kepinėlį nede da mos.

Krepšeliai taip pat naudojami kaip pagrindas
keptiems, troškintiems produktams arba karštiems
sumuštiniams.

Valgome taisyklingai

Vieno kąsnio užkandžiai pa tie kia mi žemuose
arba aukštuose (ant kojelės) induose, kur jie išdė-

liojami vienu sluoksniu eilėmis arba grupė -
mis pagal spalvą, kad jie jau patys sa -

vaime puoštų stalą. Prie sumušti-
nių padedama mentelė, šakutė

arba platus peilis. Patiekiama
paprastai 4–5 sumuštinių rū-

šys, skaičiuojant po  8–10 su-
muštinių žmogui.

Kaip valgyti sumušti-
nukus? Yra keletas šaltų
užkandžių vartojimo tai -
syklių. Namuose alyvuo-
ges, su muš tinukus ir kt.
galima valgyti kaip tik no-

risi, kad tik būtų skanu.
Kvies tinės vakarienės metu

arba už darame organizacijos
pobūvyje šaltus užkandžius

reikia valgyti, kaip to reikalauja
etiketas. Taigi, alyvuogės imamos

specialiais plastikiniais arba mediniais
iešmeliais, kurie padėti lėkš tėje su alyvuogėmis
arba greta jos. Iešmeliai gali būti apdairiai įsmeigti
į alyvuoges. Vietoje iešmelių ant stalo gali būti pa-
dėtos specialios šakutės alyvuogėms. Ridikėlis val-
gomas be stalo įrankių. Jis mirkomas į druską, kuri
paberta ant lėkštės krašto.

Vieno kąsnio sumuštinukai taip pat valgomi su
iešmeliais, kurie būna smeigti į juos, arba sudėti
greta  tam skirtame inde.

Pasiūlymai:

Net ir ant kuklaus vaišių stalo viliojančiai at-
rodys paprasčiausios dešrelės gabaliukas, per-
smeigtas kar tu su mėgstamos daržovės skiltele.

Obuolys su karamele ir smeig tu ku. Vaikams
patiks valgyti obuoliu kus nuo smeigtukų. Tiesa,
obuoliu kai nepaprasti – aplieti karamele ir apvolioti
riešutuose.

Lavaso bangelės. Lavaso sukti nukus tikrai žino -
te, o pabandykite ant smeigtuko lavaso ir įdaro juos-
teles ar suktinukus susmeigti vingiuotai – tarsi ban-
gele.

Užkandžiai su sūrio kremu

Tarkuotą sūrį sumaišome su ne dideliu majo-
nezo kiekiu ir susmul kin tais krapais, po to dedame
kaubu rėliais ant duonos pagrindo, uždengto salotos
lapelių. Tokį sumuštinuką galima papuošti žalu-
mynais arba vai sių gabaliukais. Tiks vynuogė,
melio nas ar kriaušė. Receptą galima pa įvai rinti, į

sūrį įdėjus česnako, o masę išdėjus ne
ant duonos, o ant pomidoro riekelės,
pa puošus alyvuoge ir per smeigus
smeigtuku.

Sluoksniuoti sumuštiniai

Sluoksniuoti sumuštiniai suside -
da iš 2–3 sluoksnių duonos ar pyrago,
apteptų riekelės storio užkandiniu
sviestu (nebijokime aptepti sumušti -
nių storiau, nes tai bus ir skaniau, ir
sočiau). Šie sumuštiniai, paruošti su
spalvingomis masėmis, būna ne tik
skanūs, bet ir gražūs. Juos tinka pa-
ruošti sve čiams kaip užkandį prie gė-
rimų: ka vutės, arbatos, alaus, vyno,
kokteilių ir t. t.

Pyragą ir juodos duonos kepalą
supjaustyti išilgomis riekėmis, jas su-

vienodinti, plutas nupjaustyti. Ant baltos duonos
riekės užtepti rūkyto kumpio sviestinės masės
sluoksnį, uždėti juodos duonos riekę, prispaus ti,
užtepti sviestinės varškės sluoks nį, vėl uždėti juo-
dos duonos riekelę, užteptą šprotų sviestu ir užvožti
baltos duonos stačiakampiais. Sudėti vieną eilę pjū-
viu į viršų ant servetėle išklotos lėkštelės, tarpus pa-
puošti petražolių lapeliais. 

Duonos riekeles ir pertepimo ma sę galima de-
rinti įvairiai –  pagal skonį ir spalvą.

Panašiai, kaip sluoksniuoti su muštiniai, yra
gaminamas užkandinis tortas. Šiuo atveju duonos ir
pyrago riekelės sudedamos sluoksniais vie na greta
kitos keturkampio arba apskritimo forma, sutepa-
mos įvairio mis masėmis, užbaigiant sluoksnį mase.
Viršus puošiamas rūkyto kumpio, virto kiaušinio ir
kitų susmul kintų produktų ornamentais, šviežio -
mis daržovėmis, marinuotais grybais.

Užkandžių sviestas ir 
svies tinės masės

Sviestą užkandžiams galima pa gražinti bei pa-
skaninti. Mažų rutu liukų, kvadratinių plytelių ar
gėlyčių formos sviestas gražiau atrodo ir jį patogu
paimti. Taip paruoštas sviestas dedamas į lėkšteles
krūvelėmis. Kad sviestą galima būtų gražiai su -
taisyti, jį reikia pjaustyti šaltame vandenyje pavil-
gytais arba (kai ku riais atvejais) truputį pašildytais
įran kiais. Sviestas plytelėmis pjaustomas atšaldy-
tas, sviestiniai rutuliukai da romi tam reikalui pri-
taikytu peiliu ku arba, kai jo nėra – mediniu šaukštu
ir medine mentele, o jei norima, kad rutuliukų pa-
viršius būtų nelygus, jie dar sukočiojami dviem
dantytomis mentelėmis. Sviestinės gėlytės daromos
peiliu iš didesnio svies to gabalo ir, kad sutvirtėtų,
įmerkiamos į šaltą vandenį. Rutuliukams ir gėly -
tėms daryti sviestas turi būti lengvai tepamas, bet
ne per minkštas.

Galima pagaminti paskanintą sviestą. Tada
prie jo reikia pridėti per trintų šprotų, kilkių, silkių
ar kitų produktų. Toks sviestas vadinamas užkan-
džių sviestu. Jo pavadinimas priklauso nuo į jį de-
damų prie dų, pavyzdžiui, šprotų, krienų, pomidorų,
silkių sviestas ir t. t. Sviestas sudaro pusę arba di-
desnę dalį tokios masės. Užkandžių sviestą galima
pa tiekti kaip atskirą patiekalą, suspau dus jį į gabalą
ir peiliu ar šaukšteliu pagražinus jo paviršių, arba
supjaus čius nedideliais gabalėliais ir sukro vus lėkš-
tėje.

Su užkandžių sviestu galima da ryti sumušti-
nius ir puošti kitus už kan džius. Be užkandžių
sviesto, sluok sniuotiems sumuštiniams tepti, po-
midorams ir kiaušiniams įdaryti yra vartojamos
sviestinės užkandžių masės: varškės, grybų, kepenų
ir kt. Sviestas čia vartojamas kaip priedas. Varškės
ir kepenų sviestinė masė gali būti patiekiama ir at-
skirai.

Patarimai iš savaitraščio „Šeimininkė”
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JAV diplomatai apklausė įtariamų Boston
sprogdintojų tėvus Dagestane 

Nyderlandų diplomatas nuteistas
už šnipinėjimą

Rusija įsteigs Baltarusijoje 
karinę bazę

NATO ragina Šaurės Korėją atsisakyti 
branduolinės programos

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė trečiadienį priėmė Švei-
carijos ambasadoriaus Markus Dutly
skiriamuosius raštus. Pasak prezi-
dentės, Lietuva ir Šveicarija sėkmin-
gai bendradarbiauja ir stiprindamos
dvišalius ryšius, ir skatindamos dia-
logą svarbiausiais tarptautinės politi-
kos klausimais. Šalies vadovės tei-
gimu, naujų galimybių bendradarbia-
vimui stiprinti suteiks šių metų bir-
želio 3-iąją įvyksiantis Šveicarijos pre-
zidento vizitas ir liepos mėnesį prasi-
dedantis Lietuvos pirmininkavimas
Europos Sąjungos Tarybai. Prezidentė

pabrėžė, kad nuo pat Nepriklausomy-
bės atkūrimo pradžios iki šiol Šveica-
rija teikia mūsų šaliai svarbią finan-
sinę ir ekspertinę paramą. Lietuvos ir
Šveicarijos ekonominis bendradarbia-
vimas aktyvus, tačiau yra galimybių ir
tolesnei santykių plėtrai. Šveicarija
šiuo metu yra svarbiausių Lietuvos
eksporto partnerių trisdešimtuke.

Šveicarijos diplomatas yra gimęs
Italijoje. Prieš pradėdamas darbą Už-
sienio reikalų ministerijoje, dirbo
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus mi-
sijose Salvadore ir Gruzijoje. Pagal iš-
silavinimą - politologas.

Prezidentė priėmė Šveicarijos 
ambasadoriaus skiriamuosius raštus

Prasidėjo mokymai „Melskis ir veik” Haga (ELTA) – Nyderlandų teis -
mas pareigūnui už slaptų NATO ir Eu-
ropos Sąjungos dokumentų perda-
vimą Rusijos agentams skyrė 12 metų
laisvės atėmimo bausmę. Hagos apy-
gardos teismo sprendime teigiama,
kad Raymond Poeteray pastatė į pa-
vojų Nyderlandų valstybės ir jos są-
jungininkų interesus, ne vienerius
metus perduodamas karinius ir poli-
tinius dokumentus. Tarp 2009 m. sau-
sio ir 2011 m. rugpjūčio jam buvo su-

mokėta mažiausiai 94,000 JAV dol. R.
Poeteray, kuris dirbo Nyderlandų už-
sienio reikalų ministerijoje, buvo su-
laikytas 2012 m. kovą, tiriant bylą Vo-
kietijoje. R. Poeteray perdavinėjo
slaptą informaciją sutuoktiniams iš
Vokietijos Andreas ir Heidrun Ans-
chlag, kurių tikra tapatybė nežinoma
ir kuriems 2011 metų rudenį buvo pa-
teiktas kaltinimas šnipinėjimu Rusi-
jos žvalgybos agentūrai. Poros teis -
mas dar nesibaigė.

Vilnius (BNS) – Per pastaruosius
ketverius metus vis daugiau geriau-
siai mokyklas baigusių abiturientų
pasirenka ne nemokamas studijas Lie-
tuvoje, o užsienyje. 2009 m. studijas
Lietuvoje rinkosi 84 proc. šimtuki-
ninkų, 2010 m. – 81 proc., 2011 m. – jau
76 proc., o pernai – 77 proc. Pernai
1,663 jaunuoliai iš 29,300 gimnazijas

baigusių abiturientų išvyko studijuoti
į užsienio aukštąsias mokyklas. Dau-
giausiai abiturientų rinkosi anglakal-
bes šalis arba tuos universitetus, ku-
riuose galima studijuoti anglų kalba.
Tad net 505 gimnazistai rinkosi Jung-
tinės Ka ralystės aukštąsias mokyklas,
antras pagal populiarumą traukos
centras – Skandinavija. 

Daugėja abiturientų, studijuojančių užsienyje

Anglų kalba veikia ir kitas kalbas

Briuselis (ELTA) – NATO para-
gino Šiaurės Korėją atsisakyti savo
branduolinės programos ir pradėti de-
rybas su tarptautine bendrija. NATO
užsienio reikalų ministrų pareiškime,
kuris buvo priimtas balandžio 23 d.
per susitikimą Briuselyje, raginama
Šiaurės Korėja atsisakyti tolesnių pro-
vokacinių veiksmų. Pchenjanas para-

gintas vykdyti savo tarptautinius įsi-
pareigojimus, visiškai nutraukti
branduolines ir raketines programas
ir atsisakyti visų branduolinių
ginklų. Šiaurės Korėjos vadovybė turi
pradėti patikimas derybas dėl bran-
duolinio nusiginklavimo. Padėtis Ko-
rėjos pusiasalyje jau kelis mėnesius
yra labai įtempta. 

Vilnius (BNS) – Anglų kalba daro
įtaką ne tik lietuvių, bet ir ki toms Eu-
ropos kalboms, sako Vals tybinės lietu-
vių kalbos komisijos (VLKK) pirmi-
ninkė Daiva Vaišnienė. Lietuvių kalba
susiduria su tokiomis pačiomis grės-
mėmis kaip ir kitos Europos kalbos.
Ir didžiosios Europos kalbos – vokie-
čių, prancūzų – patiria didelę anglų
kalbos įtaką, ypač jei kalbėtume apie
jaunimo kalbą, pramoginę kultūrą, in-
formacines technologijas. D. Vaišnienė

pasakojo neseniai dalyvavusi projekto
„Europos kalbų lobynas” baigiamojoje
konferencijoje, kur kalbėta, kad nebe-
reikia skatinti mokytis anglų kalbos,
nes ji Europos erdvėje jau yra visuoti-
nai vartojama bendravimo kalba. Esą
dabar reikėtų gręžtis į kitas kalbas,
kaip pirmąją skatinti mokytis kurią
nors kitą užsienio kalbą. Kalbėta, kad
turėtų būti pasirenkamos kaimynų
kalbos.

Kaunas (Bernardinai.lt) – Ba -
landžio 16 d. Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčios konferencijų salėje vyko  mo-
kymų „Melskis ir veik” pirmoji pas-
kaita. Mokymai skirti Kauno miesto
parapijų bendruomenių na riams, gru-
pelių vadovams bei visiems parapi-
jiečiams, sie kian tiems įprasminti
savo tikėjimą kaip pagalbą artimui.
Paskaitą „Baž nyčios socialinis moky-
mas ir kvietimas veikti” skaitė vys-
kupas augziliaras Kęstutis Kėvalas.
Jis  pristatė Bažnyčios socialinio mo-
kymo pagrindinius principus: žmo-
gaus kilnumą, pagarbą žmogaus gy-
vybei, bendradarbiavimą, neatlygina -
mu mą, pagalbą silpniems ir varg-

šams, solidarumą,  subsidiarumą,
socia linį teisingumą,  kūrinijos globą,
bendrąjį gėrį. Vyskupas dalinosi pa-
mąstymais  ir  kvietė kiekvieną tikin-
tįjį savo veikla liudyti tikėjimą. Jis pa-
teikė gyvus pavyzdžius, kaip šie prin-
cipai veikia mūsų kasdieni niame gy-
venime. Augziliaras  K.  Kėvalas  po
paskaitos atsakė į dalyvių klausimus,
vyko gyva diskusija. Po renginio pas-
kaitos dalyviai buvo kviečiami pra-
tęsti susitikimą, pasivaišinti arbata
bei pasidalinti paskaitos metu kilu-
siomis įžvalgomis. Kita  ciklo „Mels-
kis ir veik“ paskaita vyks balandžio 30
d. Ji bus skirta priklausomybių temai
nagrinėti.

Minskas (BNS) – Rusijoje pa -
skelbta, jog sutarta Baltarusijoje iki
2015 m. atidaryti karinių oro pajėgų
bazę, kuri steigiama pagal šių abiejų
posovietinių kaimynių planą sudaryti
politinę ir karinę sąjungą prie Euro-
pos Sąjungos durų slenksčio. Bazė tu-
rėtų būti atidaryta 2015 m., bet pir-
mieji naikintuvai Bal tarusijoje pasi-
rodys jau šiemet. Rusijos gynybos mi-
nistras Sergej Šoigu nurodė, kad 2013
m. čia bus sukurta aviacijos komen-
dantūra ir bus išdėstyta pirmoji kovi-
nių naikintuvų grandis. Pasak jo, pa-
gal ankstesnį susitarimą, Rusija ki-
tais metais išdėstys Baltarusijoje ke -

turias zenitinių raketų S-300 bateri-
jas. Kartu su Kazachstanu Rusija ir
Baltarusija yra sutarusios kurti Eu-
razijos ekonominę sąjungą, ES pavyz-
džio projektą. Jį aktyviai skatino Ru-
sijos prezidentas Vladimir Putin, siek-
damas suburti buvusias sovietines
valstybes. Maskva ir Minskas rugsėjį
Baltarusijoje rengs bendras karines
pratybas. Su Lenkija, Lietuva ir Lat-
vija sieną turinti Baltarusija, valdant
A. Lukašenkai, vis labiau atsiriboja
nuo Vakarų ir kivirčijasi su Europos
Sąjunga dėl žmogaus teisių padėties.

Maskva (AFP–BNS–ELTA) – De-
legacija iš JAV ambasados Maskvoje
nuvyko į Rusijos Šiaurės Kaukazo res-
publiką Dagestaną apklausti įtariamų
Boston maratono sprogdintojų Ta-
merlano ir Džocharo Carnajevų tėvus,
balandžio 24 d. nurodė vienas amba-
sados pareigūnas.

,,Grupė iš JAV ambasados Mask-
voje balandžio 23 d. nuvyko į Dages-
taną ... apklausti tėvų”, – sakė parei-
gūnas, pridūręs, kad ši apklausa buvo
atlikta bendradarbiaujant JAV fede-
raliniam tyrimų biurui (FTB) ir Rusi-
jos teisėsaugai tyrime dėl kruvino dvi-
gubo sprogdinimo.

Pareigūnai atsisakė komentuoti,
ar ši delegacija tebėra Dagestane, taip
pat ar apklausa jau baigta. Tačiau vie-
nas Dagestano saugumo šaltinis sakė
naujienų agentūros AFP korespon-
dentui šio regiono pagrindiniame
mieste Machačkaloje, kad tėvai buvo
klausinėjami JAV pareigūnų apie Ta-
merlano viešnagę Dagestane. ,,Tėvai
atsakė, kad jis neužmezgė ryšių su ra-
dikaliais islamistais”, – sakė jis.

JAV delegacija atvyko į Dages-
taną kylant vis daugiau klausimų, ar

federaliniai pareigūnai pražiopsojo
svarbius signalus, perspėjusius apie
tų brolių veiklą prieš sprogdinimus.
Ypač didelio dėmesio sulaukė praei-
tais metais šešis mėnesius trukusi Ta-
merlano viešnagė Rusijoje, per kurią
jis pabuvojo Dagestane ir Čečėnijoje. 

Jaunuolis tvirtino norintis išsi-
imti naują Rusijos pasą, tačiau taip jo
ir negavo, o JAV tyrėjai nori išsiaiš-
kinti, ar tikrasis kelionės tikslas ne-
buvo pastangos susisiekti su musul-
monais ekstremistais.

Tuo tarpu Dagestano vidaus rei-
kalų ministras Abdurašidas Mago-
medovas atmetė bet kokius pareiški-
mus, jog Tamerlanas galėjo būti ,,už-
sikrėsti” radikaliomis islamistinėmis
pažiūromis per savo viešnagę Šiaurės
Kaukaze.

Išpuolių per Boston maratoną įta-
riamasis Džocharas Carnajevas in-
formavo tyrėjus, kad jis ir žuvęs jo
brolis Tamerlanas Carnajevas nebuvo
susiję su užsienio teroristų organiza-
cija. Jie buvo ,,savarankiškai radika-
lizuoti” ir motyvuoti žudyti iš dalies
dėl JAV karų Irake ir Afganistane,
skelbė ,,Washington Post”.

Prezidentė priėmė Šveicarijos ambasadoriaus skiriamuosius raštus. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.  
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Europos Sąjungos (ES)  vadovas
Jo se Manuel Barroso  teigia, kad ben-
drija trumpalaikėje perspektyvoje tu-
rėtų skirti didesnį dėmesį ekonomi-
kos skatinimui, o ne išlaidų mažini-
mui, rašo „The Wall Street Journal”.
Europos Komisijos pirmininko Jose
Manuel Barroso teigimu, pastarai-
siais metais visos ES mastu taikyta
taupymo politika prarado palaikymą
tarp  visuomenės ir politikų. EK pir-
mininkas tik papildė pastarųjų savai-
čių balsų chorą, kuris žymi posūkį ES
ekonominėje politikoje. Praėjusią sa-
vaitę Tarptautinis valiutos fondas pa-
reiškė, kad bendrija turėtų sušvel-
ninti taupymo priemones, tokiam
žings niui pritaria ir ES nepriklau-
sančios šalys, kurios baiminasi, kad
dėl pernelyg didelio taupymo Euro-
poje sulėtės viso pasaulio ekonomikos
augimas. Savo ruožtu Ispanijos fi-
nansų ministras Kuis de Guindos pa-
sakė, jog formuojant naują šalies biu-
džetą bus daugiau dėmesio skiriama
ekonomikos skatinimui, o taupymo
priemonės bus sumažintos. J. M. Bar-
roso pažymėjo, kad kai kurioms vals-
tybėms gali būti duota daugiau laiko
pasiekti 3 proc. BVP biudžeto deficito
ribą. Šiuo metu tokios išlygos itin sie-
kia Prancūzija. Iki 2012 m. pabaigos
euro zonos ekonomika traukėsi pen-
kis ketvirčius iš eilės, o nedarbo vi-
durkis išaugo iki 12 proc. Tikėtina,
kad pirmąjį šių metų ketvirtį euro zo-
nos augimas taip pat buvo neigiamas.

***

Kovo mėnesį naujų individualių
gyvenamųjų namų pardavimai JAV
pakilo. Stebėtojai teigia, kad nekilno-
jamojo turto rinka atsigauna. JAV
prekybos departamentas pranešė, kad
pardavimai pakilo 1,5 procento ir, at-
sižvelgus į sezoninius pokyčius, siekė
417,000 parduotų objektų. Vasarį ne-
kilnojamojo turto pardavimai nukrito
7,6 procento. Tiesa, tikėtasi, kad par-
davimai kovo mėnesį sieks 420,000.
2012 m. kovo mėnesį pajamos nekil-
nojamojo turto sektoriuje siekė 18,5
procento mažiau nei šiais metais. Ap-
žvalgininkai teigia, kad tokie duome-
nys rodo atsigaunančią rinką.

***
Rusija gali artimiausiu metu pa-

siekti pirmą vietą Europoje pagal par-
duodamus automobilius ir taip pra-

lenkti Vokietiją. Pernai Rusijoje buvo
parduoti beveik 3 mln. naujų automo-
bilių. Europos verslo asociacijos duo-
menimis, pirmąjį 2013 m. ketvirtį Ru-
sijos automobilių rinkos duomenys
liko tokie pat kaip ir pernai: buvo par-
duota 617,000 lengvųjų keleivinių ir
krovininių automobilių. Pardavimai
kovo mėnesį sumažėjo 4 procentais ir
siekė 244 tūkst. automobilių. Per pir-
mąjį šių metų ketvirtį buvo parduota
daugiau transporto priemonių nei tuo
pačiu laikotarpiu pernai, tačiau kovą
jie sumažėjo, nes mėnuo buvo šaltas ir
snieguotas. Šiuo metu 34,5 procento
automobilių yra perkami paėmus kre-
ditą, todėl transporto priemonių pa-
skolų portfelis nuo metų pradžios pa-
didėjo 6 procentais iki 102 milijardų
rublių.

***
Didžiausia pasaulyje chemijos

produkcijos gamintoja BASF iki 2015
m. atleis dar 500 darbuotojų plastiko
priedų ir pigmentų sektoriuose. Taip
bus stengiamasi  atlyginti nuostolius
Azijos rinkose. BASF ketina plėstis
specializuotų ir didelius kaštus turin-
čių cheminių medžiagų rinkoje, nes
pastaruoju metu ji įsigijo maisto pa-
pildus ir pasėlių apsaugą užtikrinan-
čius chemikalus gaminančias įmones.
Įprastos produkcijos sektoriai susi-
duria su aršia konkurencija iš Azijos,
nes čia pigesnė darbo jėga. BASF, no-
rėdama varžytis, turi mažinti darbo
vietas Vokietijoje. Nebuvo pranešta,
kokia pinigų suma bus sutaupyta at -
lei dus darbuotojus. Tai įmonės per-
tvarkymo programos dalis, pagal ku-
rią iki 2015 m. pabaigos ketinama pa-
didinti pelną 1 mlrd. eurų.

***
Pakeitus bendrojo vidaus pro-

dukto (BVP) skaičiavimo  būdą Jung-
tinėse Valstijose BVP padidės 400
mlrd. dol., teigia Nacionalinio ekono-
minės analizės biuro vyriausiasis spe-
cialistas Brent Molton. JAV BVP pa-
didėjo 3 proc., nes pirmą kartą nu-
spręsta priskaičiuoti ir atlygį už filmų
kūrimą bei išlaidas moksliniams ty-
rimams. B. Molton teigė, kad būsima-
sis BVP yra didžiausias nuo 1999 m.,
kai JAV vyriausybė pradėjo į BVP
įtraukti ir pajamas iš kompiuterių
pra monės. Skaičiuojant bus atsi-
žvelgta į tokius veiksnius kaip inflia-
cija ir kiti kintamieji. Nacionalinis
ekonominės analizės biuras taip pat
teigia, kad pakeistas BVP skaičiavimo
būdas padidins skirtumą tarp atskirų
valstijų pagal regioninį produktą.
Valstijų, turinčių daug gynybos ben-
drovių ir mokslinių tyrimų centrų,
BVP gerokai padidės. 2012 m. pabaigo -
je JAV BVP siekė 14,8 trln. JAV dol. Pa-
saulio BVP praėjusiais metais sudarė
74,8 trln. JAV dol.

Parengta pagal  
internetinę žiniasklaidą

Valiutų santykis (2013 m. balandžio 24 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,64 LT
1 EUR – 3,45 LT
1 AUD (Australijos doleris) – 2,70 LT
1 CAD (Kanados doleris) – 2,57 LT
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingas) – 4,03 LT
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,23 LT

ELTA nuotr.

Steve Wozniak. ELTA nuotr. 

Parodų centre ,,Litexpo” Vilniuje balandžio 18–19 d. vyko didžiausia Bal-
tijos šalyse pažangos konferencija LOGIN 2013. Ji prasidėjo ne tik rekordiniu
daugiau kaip 3,000 lankytojų antplūdžiu – dvi dienas Vilniuje šurmuliavusį ren-
ginį iškilmingai atidarė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Daugiau nei 70 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio sukvietusios konferenci-
jos bilietai buvo išpirkti likus savaitei iki renginio. Tiems, kas negalėjo apsi-
lankyti renginyje, IT bendrovės vartotojams pasiūlė galimybę stebėti tiesioginę
transliaciją internetu. Skelbiama, kad tiesioginė transliacija internetu prie ek-
ranų sutraukė  iki šiol didžiausią IT naujovėmis besidominčių žiūrovų skai-
čių. Abi konferencijos dienas sulaukta beveik 60,000 vartotojų, o didžiausias
vienu metu prisijungusiųjų skaičius siekė 1,805. Konferenciją internetu stebėjo
ir Didžiosios Britanijos, Latvijos, Danijos bei kitų šalių gyventojai. LOGIN or-
ganizatorius Arnold Rogoznyj sakė, kad kaip ir technologijos, taip ir LOGIN
jau tampa gyvenimo būdu – kasmet ne tik pranešėjų, bet ir visų norinčių pa-
tekti į konferenciją sparčiai daugėja. Planuojant programą kasmet didžiausias
dėmesys skiriamas išskirtinėms asmenybėms, prisidedančioms prie pažangos
skatinimo tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Pirmą kartą šiais metais konferenci-
joje veikė ir speciali verslo platforma „LOGIN Startup Fair”, skirta prade-
dančiajam verslui. Interneto naujoves kasmet aptariančios konferencijos da-
lyviai buvo vieni pirmųjų pasaulyje, turėjusių galimybę realiu laiku išreikšti
savo nuomonę ir vertinimus pasinaudojant auditorijos apklausos sistema „IQ
Polls”. Dviejų dienų konferencijoje dalyviai atsakė į 56 klausimus, susijusius
su pranešimais ir diskusijomis. Konferencijos metu balsuota daugiau nei tris
tūkstančius kartų. „IQ Polls” – tai nauja šių metų pradžioje lietuvių sukurta
programinė įranga, kuri paprastai ir greitai leidžia apklausti neribotą kiekį
žmonių, duomenis apibendrina ir pateikia realiu laiku. 
Konferencijoje pranešimus skaitė žinomiausi užsienio svečiai: drąsias refor-
mas šalyje įvykdęs Gruzijos teisingumo ministro pavaduotojo Giorgij Vas-
hadzė, 3D atspausdintais instrumentais išgaunantis elektroninio džiazo garsus
atlikėjas Onyx Ashanti, kosmoso programų ir informacinių technologijų ži-
novė Veera Sylvius.  Apie pirmąją žmonių misiją į Marsą kalbėjo „Mars One”
įkūrėjas Bas Lansdorp, naują duomenų perdavimo technologiją „Li-Fi” pristatė
vienas iš geriausių išradėjų Harald Haas, miestų strateginio planavimo ele-
mentus aptarė JAE strateginio planavimo žinovas Noah Raford, o apie mokė-
jimų ateitį kalbėjo „PayPal Developer” tinklo vienas vadovų Corrado Tomas-
soni.

Pagrindinis LOGIN 2013 pranešėjas buvo Steve Wozniak, vienas iš kom-
panijos „Apple” įkūrėjų. Tai itin reta galimybė išvysti šią asmenybę Lietuvoje.
S. Wozniak kartu su Steve Jobs įkūrė kompaniją „Apple” ir yra vienintelis li-
kęs gyvas jos įkūrėjas, galintis papasakoti nepaprastą šios kompanijos istoriją.
S. Wozniak daugiausiai pasakojo apie praeitį: kaip jį sudomino inžinerija,
kaip atsirado „Apple”. Jis dalinosi asmenine patirtimi apie kūrybiškumo
svar  bą technologijų amžiuje. S. Wozniak teigė, kad visada verta imtis ir tų
darbų ar projektų, kurie tuo metu nėra verti daug pinigų, bet taip vystomi su-
gebėjimai, kurie leis sukurti tai, kas yra verta itin daug pinigų. Pavyzdžiui, jis
už dyką atiduodavo savo sukurtus kompiuterių brėžinius, kurių vienas vėliau
pavirto pirmuoju „Apple” kompiuteriu. Ateityje jis tiki, kad pasaulį keis su-
lankstomi ekranai, 3D spausdintuvai, o valdymas balsu taps vis dažnesnis. 

Jau penktus metus iš eilės konferencija pristatė Lietuvos interneto apdo-
vanojimus. Tai renginys, skirtas pagerbti per metus labiausiai Lietuvos inter -
neto plėtrai nusipelniusius žmones bei pažymėti didžiausius pastarųjų metų
interneto laimėjimus. Geriausios socialinių tinklų programėlės vardą pelnė
„Kuo būti” testas. Profesijos pasirinkimą ji padarė įdomesniu – panašiu į žai-
dimą. Kituose apdovanojimuose taip pat laimėjo darbai, skatinantys pažangą
bei tobulėjimą. Net du – ,,Metų starto” ir ,,Geriausios mobiliosios programė-
lės” – ap dovanojimai atiteko dviejų draugų sukurtam startuoliui „PriceOn”.
Ge riausiu žiniasklaidos projektu internete tapo antrus metus sėkmingai gy-
vuojanti pirmoji Lietuvoje televizija internete „TV3 Play”. Geriausio mokslo
populiarinimo projekto internete vardą pelnė Ldkistorija.lt – Orbis Lituaniae
| Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos. 

Vilniuje vyko LOGIN konferencija 
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APMąstyMAI IŠ eLLIcott MIesteLIo

JUOZAS GAILA

Buvau įpratęs atėjus Naujie siems metams pri-
siminti visą, ką at likau ir ko neatlikau, kas
pavyko ar nepavyko praėjusiais, bet paste-

bėjau, kad mintys vis dažniau krypsta į pra eitį – į
visus praėjusius 83-jus metus. Mano kartos gyve-
nimas – tartum nuotykių filmas. Vaikystė – nepri-
klausomoje Lietuvoje ir dviejų okupantų replėse,
jaunystė – DP stovyklose okupuotoje Vokietijoje ir
pa ga liau, po karinės tarnybos, normalus gyveni-
mas ir senatvė Amerikoje. Bet ir tas vadinamas
normalus gyvenimas atnešė daug pokyčių. Atvykę
į Ameriką, pamatėme baisų rasizmą juodaodžių at-
žvilgiu – juos vadino tais laikais, „spalvotaisiais”
(colored). Dar be pradėję šnekėti lietuviškai su ten
dirbančiu tautiečiu, neretai iš girs davome: „Kalbė-
kite angliškai, esate Amerikoje”. O šiandien, pa -
skam binus į dažną parduotuvę ar įstaigą, išgirsti
nurodant, kokį mygtuką paspausti, norint susikal -
bėti ang liškai. Gyvenimas pasikeitė dras tiškai. Pa-
sikeitė ne tik Ameri koje, bet ir visame pasaulyje.
Bet ar aš, bėgant metams, pasikeičiau? Kur aš pa-
sikeisiu, – koks buvau (aišku, ne išvaizda), toks ir
likau. Skaičiau Algimanto Gečio pasisakymą, kad
jis „pažiūro mis į gyvenimą jaunas”, o štai aš – ir
am žiumi, ir pažiūromis  – senas. Na ir kas! Atrodo,
iš tėvų paveldėjau pažiū ras, kurių nereikėjo kaita-
lioti ir ku rios net palengvino mano gyvenimą tiek
jaunystėje, tiek senatvėje. Arvy das Barzdukas, rea -
guo damas į mano nepalankiai apie Obama atsilie-
piantį straipsnį „Drau ge”, rašė: „...Aš tada džiu-
giai atsidu sau ir pasijaučiau išdidus, kad štai, dau-
giau nei devy nių milijonų balsų persvara, ameri -
kiečiai išrinko juodaodį prezidentą...” Išeitų, jei
nebūtų išrinktas juodaodis, Arvydas skausmingai
dūsau tų ir nesijaustų išdidus. O aš, nei pir mą, nei
antrą kartą už jį nebalsavęs, net negalvojau dūsau -
ti, kai jis bu vo išrinktas ir perrinktas. O išdidumu
irgi niekada nesipuikavau, nes jo neturėjau, o ko
neturi – negali ir pra rasti. Kai nesusikuri sau die-
vuko, balto ar juodo, ir neseki žiniasklaidos miniai
sukurtu stabu, tai nereikia nei džiūgauti, nei skaus-
mingai dū sau ti. Tokie dalykai gerokai paleng vino
mano gyvenimą.

* * * 

Kai darbavausi Lietuvoje, mane vadindavo
„amerikonu”, bet (esu jau rašęs) tokiu niekada ne-
sijaučiau. Taip, esu Amerikos pilietis: sąžinin gai
moku mokesčius (nors ir ne vengiu ieškoti skylių jų
sumažinimui), visada balsuoju rinkimuose, stro-
piai skirstau šiukšles pagal valstijos nuo rodas, pri-
klausau namų savininkų draugijai, nesinaudojau
bedarbio pa šalpomis ar maisto kortelėmis, nors ir
kukliai, bet aukoju įvairiai labdarai, neužmiršda-
mas ir aukštosios mokyklos, kurios dėka įsigijau
specia lybę, pa lengvinusią mano gyvenimą. Korėjos
karo metais tarnaudamas Marinų korpuso, aštun-
tame pulke (Marines – JAV Jūrų pėstininkų de-
santo daliniai), tris kartus buvau išrinktas mėnesio
jūrininku ir gaudavau savaitę atostogų. Įmonėje,
ku rioje dirbau, moterys išrinko mane „geriausiu
viršininku”, bet miesto Dirbančių moterų asocia-
cijos vestuose rinkimuose likau antras – ir dėl to ne-
pergyvenau. Jau veik 22 metai, kai aš pensijoje, o ir
bendro vės, kurioje dirbau, nebėra, bet iš buvusių
bendradarbių  Kalėdų proga vis dar gau nu laišku-
čius, – tiesa, į juos atsako žmona. Visada teko toli
važinėti į darbovietę, bet per visus 60 metų neturė-
jau avarijų, jeigu neskai ty tume dvie jų atvejų, kai
žiopliai trinktelėjo į ma šiną, užsidegus rau donai
šviesai. (Aiš ku, nutylėsiu, kad ne kartą buvau pa -
gautas viršijant greitį, bet, sumo kė jęs nemažas bau-
das,  tuo papildžiau valstijų biudžetus). Su kaimy-
nais ame rikiečiais sugyvenu gerai. Štai aną dieną

Amerikos legiono ,,Lithuanian Post 154” skyriaus metinis susirinkimas Baltimore mieste. Tuščia kėdė priekyje –
iš karų negrįžusiems.”                                                                                                                                        Juozo Gailos nuotr.

Prabėgę 
metai

priešais gyvenantis kaimynas prašė padėti iš antro
aukšto nunešti didelį stalą. Padėjau, bet stebėjausi,
kad veik 20 metų jaunesnis,  prašė mane, 83 metų se-
nuką, temp ti žemyn sunkų stalą... Dar la biau stebė-
jausi, kai kitas kaimynas, stu dijavęs „Compu ter
science” papra šė manęs pataisyti jo kompiu terį.
Kaimynas, turintis sniegą valan čią mašiną, nuvalo
ir įvažiavimą į ma no kiemą, bet kai jo mašina užsi -
kerta, ją taisyti tenka man. Pataisau ir jo trakto-
riuką žolei pjauti...

* * *

Tad kodėl aš, tiek metų pragy venęs Amerikoje,
nesijaučiu esantis amerikiečiu? Tikrai ne dėl to,
kad angliškai kalbu su akcentu, nes juk gy venu vie-
tovėje, kur netrūksta ko rėjiečių įsteigtų parduotu-
vių, resto ra nų, – juose net sunku angliškai susikal-
bėti. Sunku angliškai susikal bėti ir su žolę pjau-
nančiais, medžius genėjančiais, stogus dengiančiais
meksikiečiais. Net McDonald’s resto ra nuose, ku-
riuose anksčiau dirbdavo vidurinių mokyklų moks-
leivės, šiandien aptarnauja žemaūgės, kresnos mek-
sikietės, vos kalbančios angliš kai. Kaip tarnavęs
Amerikos kariuo menėje, priklausau karo veteranų
orga nizacijai: „The American Le gion”. Baltimore
mieste senųjų emigrantų buvo įsteigtas to legiono
sky rius „Lithuanian Post 154”, ir tai yra vienintelis
legiono skyrius, gavęs leidimą pasivadinti tautiniu
vardu. Kas mėnesį vyksta skyriaus susirinkimai
angliškai, ir visada malda bei susi kaupimo minute
prisimenami žuvu sieji kariai. Priekyje simboliškai
tuščia kėdė  – iš karų negrį žusius prisiminti, o aš
maldoje prisime nu mūsų žuvusius partizanus, mel -
džiuosi už lietuvius karius Afganis ta ne. Nė nepa-
juntu, kaip mintimis  grįž tu į savo vaikystę – kai nuo
rau donųjų bėgome į Vakarus. Mūsų, ci vilių pabė-
gėlių kolonas keliuose (be pavojaus sau), kulkosvai-
džiais retino Amerikos naikintuvai, nes vokiečių
karo aviacija ir priešlėktuvinė apsau ga jau buvo su-
naikinta. Važiuodami vengėme miestų, bet Meck-
lenburg valstijoje vokiečių policija nukreipė mūsų

vežimų koloną į Parchim mies tą, į ten esančią pa-
bėgėlių stovyklą. Joje buvome išmaudyti, iššukuoti
nuo utėlių, o mūsų rūbai dezinfe kuo ti. Mano motina
labai didžiavosi, kad mano plaukuose utėlių nerado,
ir aš buvau vienintelis vaikas, kurio ne nuskuto pli-
kai. Miestą bombarduodavo amerikiečių lėktuvai,
tiesa, toliau nuo mūsų stovyklos. Tačiau vieną die -
ną iš pašauto, degančio bombo nešio iššoko įgulos
nariai, ir vienas jų nusileido mūsų stovykloje, o ki-
tas  – gatvėje už stovyklos tvoros. Pasta rąjį užpuolę
vokietės moterys ir pa augliai suspardė ir užmušė
lazdomis, o nusileidęs mūsų stovykloje, lengvai su-
žeistas, buvo išvežtas vokiečių policijos. Iš šios sto-
vyklos mus išskirstė dirbti vokiečių ūkiuose. Ka-
dangi ūki ninkė, pas kurią buvome įdarbinti, jau tu-
rėjo berną lenką, po mėnesio mano tėvą išsiuntė į
pafrontę kasti apkasų. Motina verkė, nes patrankų
griausmas artėjo, tuo pačiu ir Rau donoji armija.
Bet įvyko stebuklas: vieną vakarą pamatėme lau-
kais at šlu buojantį tėvą, pabėgusį nuo apka sų ka-
simo. Kitą dieną pasikinkėme arklius ir palikome
mus pamėgusią vokietę ūkininkę, kuri į kelionę
įdėjo lašinių ir dešrų.

* * *

Vėl įsijungėme į bėgančiųjų kolo nas, vėl bu-
vome apšaudomi ameri kie čių lėktuvų. Degė veži-
mai, klykė moterys, vaikai, dejavo sužeistieji. Ak,
kaip džiaugėmės, kai pasirodė pir mieji amerikie-
čių kariai ir pa ga liau pasibaigė karas! Ir žudynės!
De ja, džiaugėmės neilgai: amerikiečiai kariai ati -
minėjo iš moterų ir vyrų laikrodukus, o už poros
dienų atvykę jų karo policininkai suvarė mus – įvai-
rių tautybių  pabėgėlius – į vokie čio dvarą. Tarp
karo policininkų su tikome ir vieną Amerikos lie-
tuvį. Jis apdovanojo tėvą cigaretėmis, mus, vaikus
– kramtoma guma ir iš jo iš gir dome, kad būsime
grąžinti iš kur atvykę. Mūsų jis negirdėjo, tik ti-
kino, kad nebijotume grįžti į Lietuvą, nes Stalinas
darys tai, ką jam lieps Ame rikos prezidentas. Po po-
ros dienų atvažiavo keletas karinių sunkve ži mių, į
kuriuos amerikiečiai prievarta  grūdo slavus, dau-
giausia ukrainie čius. Buvo baisus vaizdas: ame -
rikie čiai šautuvų buožėmis mušė bandančius iššok -
ti iš sunkvežimių. Keli iš jų pasikorė, vienas, persi-
pjovęs ve ną, nukraujavo. Amerikos lietuvis mus įs -
pėjo, kad atvykusius su ark liais ir vežimais, išveš vė-
liau. Mano motina liepė man neatsitraukti nuo tėvo,
einančio girdyti ir šerti arklius, bijodama, kad jis
nepasektų nusižu džiusių ukrainiečių pavyzdžiu, –
vis  tėvas kartojo, kad „jo gyvo nepaims”. Vis tik
Ame rikos lietuvis mus išgelbėjo. Jis nurodė dvaro
laukų vietą, ku ri naktį nėra saugojama ir per laukus
galima išvažiuoti į šunkelį. Vėliau ke lyje sutikome
daugiau bėglių,  gir dėjusių, kad anglai iš savo zonos
pa bėgėlių prievarta negrąžina, kad prie Hamburg
esančiame Wen torf  mies telyje yra didelė pabėgėlių
stovykla, ir po kelių dienų kelionės atsiradome joje.
Bet ar aš, penkiolikmetis, bėgantis tada su tėvais
nuo Amerikos ka rių, būčiau patikėjęs, kad vieną
dieną ir aš juo būsiu?   

Amerikos legiono ,,Lithuanian Post 154” nariai  garbės
sargyboje Vasario 16-osios minėjime.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DantŲ gyDytojai

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

REAL ESTATE

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194Kaune kas mėnesį vyks-
tančio Bagažinių tur-
gaus organizatoriai

teigia, kad per pastaruosius
kelerius metus stipriai pasi-
keitė daugelio lietuvių požiū-
ris į nebereikalingus daiktus.

„Vis daugiau tautiečių
supranta, kad nebenaudo-
jamų daiktų laikymas sandė-
liukuose, balkonuose ar palė-
pėse atneša vien rūpesčius.
Tai rodo kelis kartus išaugęs
įvairių projektų, skirtų par-
duoti ar išsimainyti daiktus,
populiarumas. Malonu, kad
mūsų inicijuota idėja taip
puikiai prigijo”, – sako se-
niausio ir didžiausio tokio po-
būdžio renginio Lietuvoje vie-
nas iš organizatorių Jonas
Plenta.

Ketvirtus metus Kaune,
prekybos miestelyje „Ur-
mas”, rengiamas Bagažinių
turgus per šį laikotarpį taip
pat nuolat augo, todėl dabar pradeda
naują veiklos etapą.

„Nuolat augant turgaus dalyvių
skaičiui reikia didesnių išteklių ren-
ginio koordinavimui ir infrastruktū-
ros gerinimui, patogesnėms prekybos
vietoms įrengti. Be to, planuojame dar
daugiau lėšų skirti renginio idėjos po-
puliarinimui. Todėl jau nuo balandžio
28 d. vyksiančio turgaus iš prekiau-
tojų imsime nedidelį mokestį”, – sako
J. Plenta.

Bagažinių turgaus rengėjai pir-
mieji Lietuvoje įgyvendino Vakarų
Europoje populiarią vadinamąją „car
boot sale” idėją, kai žmonės atvyksta
į sutartą vietą savo automobiliais ir
prekiauja iš bagažinių nereikalingais
daiktais. 

„Parduodami ar išsimainydami
juos ne tik gauname naudos, bet ir
tausojame planetos išteklius, reika-
lingus pagaminti kiekvienam naujam
daiktui”, – primena renginio organi-
zatoriai.

Bagažinių turguje dažniausiai
parduodami rūbai, vaikų žaislai,
įvairi buitinė technika, indai, inter-
jero detalės. Čia galima sutikti ir me-
nininkų, siūlančių įsigyti savo darbų.

Bagažinių turgus vyksta kiek-
vieno mėnesio paskutinįjį sekmadienį
Kaune, prekybos miestelyje „Urmas”. 

Lietuviai jau įprato nebereikalingus 
daiktus parduoti ar išmainyti

NERIJUS BUDRYS

Amerikoje populiarūs ,,garage sale”, Europoje – blusų turgūs, dažnai la-
bai dideli ir ištaigūs, sunkiai pateisinantys savo kuklų pavadinimą. Lie-
tuvoje antikvarinių daiktų bei sendaikčių pardavėjai ir pirkėjai taip pat
ieško vietos po saule. Palyginus nauja forma – Bagažinių turgūs. Žinoma,
jie neprilygsta garsiausiems Italijos, Belgijos, Ispanijos ar Prancūzijos tur-
gums, bet yra patogūs ir atlieka savo paskirtį. Apie juos – šiame pasa-
kojime iš Kauno.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs
dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

• 53 metų vyras ieško šeštadienio ir sekma-
dienio pakeitimų pietiniuose rajonuose. Ska-
niai gamina maistą. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-387-7232.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų, pa -
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-441-5696.

• 58 m. moteris ieško senelių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Dokumentai, 5 metų pa -
tirtis. Tel. 630-506-4479.

HAPPY B-DAY GRASILDA
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1994-aisiais įkurta vienos kny-
gos serijos „Versmės” lei-

dykla leidžia ypatingą, lokalinių mo-
nografijų seriją „Lietuvos valsčiai”,
skirtą iškiliau siems mūsų valstybės
jubiliejams – Lietuvos tūkstantmečiui
(1009–2009) ir artėjančiam Lietuvos
valstybės atkū rimo šimtmečiui
(1918–2018). Per šį laikotarpį išleistos
23 monografijos (32 tomai), skirtos Ža-
garei (1998), Obeliams ir Kriaunoms
(1998–2009), Plateliams (1999), Žiobiš-
kiui (2000), Širvintoms (2000), Lygu-
mams ir Sta čiūnams (2001), Veliuonai
(2001), Ra guvai (2001), Seredžiui (2003),
Kvėdar nai (2004), Papilei (2004–2006),
Tau rag nams (2005), Musninkams,
Kerna vei ir Čiobiškiui (2005), Lauku-
vai (2005), Gelvonams (2009), Baisoga-
lai (2009), Gruzdžiams (2009–2010),
End rie javui (2010), Žeimeliui (2010),
Vep riams (2011), Panemunėliui (2011),
Gelgaudiškiui (2011), Juodupei ir
Onuš  kiui (2013). 2012 m.  šiuos darbus
papildė mokslinių straipsnių pagrin -
du sudarytata monografija „Lietuvos
lokaliniai tyrimai. 1 dalis 2000–2002”. 

„Lietuvos valsčių” serijoje skelb -
tų darbų apimtis jau viršija 35 tūks-
tančius puslapių. Monografijų kū ri -
me dalyvauja daugiau kaip du tūks-
tančiai autorių, iš jų per 300 turi
moks lo vardus. Šiuose tomuose  pami -
nėta per 100  tūkstančių asmenų. Iki
ju biliejinių 2018 metų planuojama to-
kio pobūdžio monografijomis įam žin -
ti 100 valsčių istorinį, intelektinį, ma-
terialųjį paveldą (tarpukario Lie tu -
voje būta per 400 valsčių, vadinasi,
maždaug tiek turėtų būti parengta ir
lokalinių monografijų). 

Pradiniame šimtatomės serijos
„Lietuvos valsčiai”  leidybos projekte
primenama, kad serijos pavadinimas
pasirinktas neatsitiktinai: XIX a. vi -
du ryje susiformavę valsčiai iki jų pa -
naikinimo 1950 m. buvo mažiausi ir
palyginti stabilūs administraciniai-te-
ritoriniai vienetai, jungę tapačios et-
ninės kultūros žmones (valsčių ri bos
paprastai atitiko ir parapijų bei
šnektų ribas). Tie buvę administra -
ciniai vienetai tapo dabartinių mo-
nografijų (vadinčiau jas tų vietovės
en ciklopedijomis), tyrinėjimų ir ver ti -
ni mų objektais.

Šis daugiatomis leidinys talpina
valsčiaus kraštovaizdį, istoriją (nuo
seniausių laikų iki mūsų dienų), pa -
sakoja apie ūkinę veiklą, etninę kul -
tūrą, kalbą, tautosaką, tradicijas ir pa-
pročius, įžymius žmones, kaimų isto-
rijas, paviešina daug archyvinės me-
džiagos. Leidžiamų monografijų ap-
imtis siekia beveik 1,400 puslapių, o
kai kuriose medžiaga talpinama dvie-
juose tomuose. Jei pirmosiose mo -
nografijose vyravo aprašomojo pobū-

džio tekstai, tai vėlesnėse atsirado
mokslinių straipsnių, kuriuos ver tina
leidykloje sukurta profesionali nepri-
klausoma Mokslo darbų komisija.
„Se redžiaus” monografija (2003) buvo
pirmoji, kurioje pasirodė net 15 moks-
linių straipsnių. Vėlesnėse knygose
maž daug dešimtadalis straips nių bu -
vo patvirtinti šios komisijos. Didžiu -
ma mokslinių straipsnių gimė lokali-
nių tyrimų ekspedicijų metu (nuo 1999
metų surengtos 92 ekspedicijos, jose
dalyvavo pusantro tūks tančio monog-
rafijų autorių). Moksli niai straipsniai
praturtino „Lietuvos valsčių” serijos
knygas nagrinėjimo įvairiapusišku -
mu ir gilumu, naujo mis įžvalgomis.

Dėl didelės monografijų apim ties,
parengimo trukmės, nuolatinio lėšų
stygiaus tomai greičiausiai buvo iš-
leisti po 3–5 metų, o kai kurie pasi ro -
dė tik po 10–12 metų. Kad mokslo dar-
bai greičiau patektų į apyvartą, nuo
2006 metų lapkričio Mokslo dar bų ta-
rybos patvirtinti  tekstai skel biami
specializuotoje svetainėje www.llt.lt.
Pirmąja serijinio leidinio „Lietuvos
lokaliniai tyrimai” internetine publi-
kacija tapo Ričardo Kaz lausko „Sere-
džiaus  apylinkių drugiai”. Šioje sve-
tainėje  jau paskelbta 192 tomai (elekt-
roninio leidinio „Lie tuvos lokaliniai
tyrimai” tomą suda ro vienas moksli-
nis straipsnis), taip pat paviešinti 126
žymių autorių moksliniai darbai, pa-
rašyti „Versmės” lei dyklos lokalinių
monografijų serijai „Lietuvos vals-
čiai”. 

Šie „Lietuvos lokalinių tyrimų”
straipsniai aprėpia septynias pagrin -
dines tiriamąsias sritis, atitinkan čias
monografijų „Lietuvos valsčiai” sky-
rius: gamta (paskelbta 39 straipsniai),
archeologija (20), istorija (69), etnolo-
gija (46), kalbotyra (23), tautosaka (5),
sociologija (3). Iki publika cijos inter-
nete straipsnius recenzuoja ir vertina
solidi, iš įvairių sričių  mokslininkų
sudaryta Mokslo darbų komisija (kaip
minėta – nepriklausoma, nepavaldi
„Versmės” leidyklai). Pirmąja šios ko-
misijos pirmininke buvo akademikė
Irena Regina Mer kienė, jos darbą tęsė
prof. Aivas Ra gauskas. Neseniai šios
komisijos darbams pradėjo vadovauti
Klaipėdos universiteto docentas Gin-
tautas Za biela, anksčiau kuravęs ar-
cheologijos problematikos sritį. Kiek-

AUTORIAUS KREIPIMASIS 

Žinau, jog įvairiu metu ir dėl įvai-
rių priežasčių į Ameriką ir kitus pa-
saulio kraštus išvyko daug bir žie čių.
Mano ruošiama monografija yra la-
bai demokratiška: joje gali dalyvauti
kiekvienas biržietis, kilęs iš Biržų
miesto ir buvusio Biržų valsčiaus, su
savo giminės gyvenimo istorija, dar-
bine veikla, tai iliustruojant nuotrau-
komis iš asmeninio archyvo.

Mieli biržėnai, „Draugo” skaityto -
jai, vargu bau, ar tokios apimties ir
svar bos  krašto monografija (du to -
mai, apie 2,800 puslapių) bus leidžia -
ma ateityje. Tad būsiu dėkingas už
bendradarbiavimą. Lauksiu Jūsų ži-
nių šiuo el. pašto adresu: 

arvydas.valionis@gmail.com

vieną straipsnį vertina ne mažiau
kaip du mokslininkai recenzentai. O
viso šio darbų baro šeimininkė yra
Mokslo darbų komisijos atsakingoji
sekretorė Gabija Juščiūtė.

Kas mėnesį virtualioje erdvėje
pasirodo po vieną mokslinį straipsnį.
O minint Lietuvos tūkstantmetį, 2009-
aisiais, kiekvieną  pirmadienį „Vers -
mės” internetinėje svetainėje būdavo
paskelbiamas vis naujas mokslinis
straipsnis, palydimas santraukos
anglų kalba.

„Lietuvos lokaliniai tyrimai” ska -
tina mokslininkus, kraštotyrinin kus
rašyti straipsnius apie bet ku rios Lie-
tuvos vietovės ypatumus ir turtus, ne-
būtinai susietus su jau rengiama mo-
nografija. Elektroninis va riantas  lei-
džia aplenkti laiką ir operatyviau už-
pildyti baltąsias lokalių teritorijų dė-
mes, ir  jis  jau pristato ap rašomąją
vietovę. Dėl objektyvių priežasčių ne-
maža dalis buvusių vals čių dar ne-
greitai sulauks rengia mos/išleistos
monografijos. Leidybos greitį riboja
ir sumenkęs valstybės dė mesys bei
parama turtinant tautos intelektinę
nuosavybę. Kaip liudija praktika, ne-
grįžtamai kažkas kas dien išeina, ne-
grįžtamai kažką nusine ša nebyli am-
žinybė, tad bet koks delsimas įamžinti
lokalinės teritorijos materialųjį ir ne-
materialųjį atmin ties turtą yra tie-
siog pražūtingas. Dabar vardan idė-
jos šis neįkainoja mos vertės darbas
dirbamas  pa vie nių en tu ziastų.

Pasak Mokslo darbų komisijos
pir mininko G. Zabielos, lokalinių ty -
rimų visuma kuriama iš mažyčių da-
lelių į vientisą mozaiką. Mūsų moksle
labiau įprasti šakiniai tyrimai, todėl
lokaliniai pernelyg neska tinami. Šia
prasme leidykla „Vers mė” eina ne-
pramintais taikais. Lo ka liniai tyri-
mai yra lengviau ir grei čiau atlie-
kami, ir iš keliolikos  loka linių tyri -
mų jau galima padaryti pla tesnį, la-
biau apibendrintą tyrimą Lietuvos
mastu. Šie tyrimai turi neįkainojamą
vertybę – jie skatina patriotizmą.

„Lietuvos lokaliniai tyrimai” –
privatus  mokslo leidinys. Pasaulyje
yra daug privačių mokslo leidinių.
Lietuvoje privati iniciatyva žodžiais
taip pat skatinama, tačiau kai ban-
doma ką nors reikšmingo daryti,
dides nio dėmesio ar svaresnės para-

mos iš valstybės sunkiai sulaukiama.
„Man šis leidinys yra labai gra -

žus”, – tvirtina leidėjas P. Jonušas. 
Jis sako, kad įsibėgėjus „Lietu vos

lokalinių tyrimų” elektroniniam
mokslo darbų rinkiniui, norėta
straips nius įtvirtinti dar ir popie ri -
niame leidinyje. Taip atsirado ši ko -
lektyvinės „Lietuvos lokalinių tyri -
mų” monografijos 1-oji dalis, kurioje
chro nologiškai spausdinami mokslo
darbai, parašyti „Lietuvos valsčių”
serijai 2000–2002 m. Kitose šios mo-
nografijos dalyse paeiliui bus spaus-
dinami vėliau parašytieji straipsniai.

2012 m. pasirodžiusiame „Lietu vos
valsčių” projekto leidinyje „Lie tu vos
lokaliniai tyrimai.1 dalis/2000–2002”
skelbiama 50 pirmųjų  moks linių
straips nių. Jie sugrupuoti  pa gal moks-
 lo sritis: biologija (2), geo grafija (2),
geologija (4),  archeologija (5), istorija
(18), etnologija (17), socio logija (2).
Leidinio pratarmėje „Vers mės” lei-
dyklos Mokslo darbų komisijos pir-
mininkas G. Zabiela primena skaity-
tojams pas mus dviprasmiškai suvo-
kiamą lokalinių tyrimų sampratos
esmę: „Terminas ‘lokalinis’ į Lietuvą
atėjo iš angliškai kalbančių kraštų,
kur žodis ‘local’ reiškia ‘vietinis’, o
pastarasis yra kilęs iš lotyniš ko ‘lo-
cus’, nurodančio vietą. Nors lie tuvių
kalboje žodžiai ‘vieta’ ir ‘vietinis’ turi
tą pačią šaknį, jų prasmė skirtinga.
‘Vieta’ lietuvių kalbos žo dyne turi net
24 reikšmes, paprastai apibrėžiančias
tam tikrą užimamą erdvę. Žodis ‘vie-
tinis’ turi tik 3 reikš mes, nurodančias
priklausymą tam tikrai vietai. Loka-
lumo sąvoką vartodami pirmuoju at-
veju turime tiriamo objekto apibrėž-
tumą, kas visiškai ati tinka mokslo
darbo struktūrą. Ta čiau lokalumas
Lietuvoje dažniausiai suprantamas
antruoju atveju, kuris turi plačiau ne-
svarbios reikšmės  pras mę, kai kada
netgi menkinančią. Štai į tokią dirvą
yra pakliuvę loka liniai tyrinėjimai
Lietuvoje, nors at ro dytų, kad viskas
tarsi turėtų priklausyti nuo mastelio
– juk žvelgiant pasaulio mastu ir pati
Lietuva yra lokalinė.”

Krašto atmintis kasdien kažką
nesugrąžinamai praranda. Netgi nu -
šluostę istorijos dulkes, galime ne -
beatpažinti tikrojo praeities veido,
kurį pasiaukojančiai stengiasi įam -
žin ti „Versmė”. Šios monografijos, tie
lokalūs intelektiniai  fragmentai, ku-
ria ateities atminčiai  neišdildomą pa-
noraminį Lietuvos istorijos vaizdi nį.

Arvydas Valionis – rengiamos mo-
nografijos „Biržai” vyr. redaktorius

„Versmės” 
intelektinės versmės

ARVYDAS VALIONIS
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Ne paslaptis, kad pašaukimų
skai čius į kunigus ir į vienuo-
lius Lie tuvoje labai mažėja, o

iš eivijoje jų – tik trupinėliai, kurie iš
tikrųjų nepajėgs išlaikyti tą pastora-
cinį lygį, kurį turėjome po Antrojo pa-
saulinio karo. Lietuvoje sprendžiama,
ar uždaryti dar vieną seminariją, o ku-
nigai ir vie nuoliai, kurie aktyviai jun-
gėsi į sie lovadinę veiklą išeivijoje,
sensta. Jų amžiaus vidurkis –  per 50
metų.

Jeigu norime išlaikyti gyvą ir są -
moningą tikėjimą, mūsų religines tra-
dicijas, kurios yra vientisa mūsų tau-
tinės tapatybės ir lietuvių bendruo-
menių veiklos dalis, mes visi – pasau-
liečiai, dvasiškiai, lietuviš kos organi-
zacijos – turime apjung ti jėgas pade-
dančias išlaikyti tą dvasinį paveldą.

Lietuviai-katalikai gyvenantys už-
sienyje – ar tai būtų Šiaurės ar Pie tų
Amerikoje, Europoje ar Australi joje,
turime atsiliepti į dabartinių lai kų iš-
šūkius. Labai svarbu, kad tinkamai ir
sąmoningai paruoštumėme pasaulie-
čius vadovauti ir patarti bei išvystyti
veiklos planus ir programas, kurios
padėtų bendruomenių nariams gyviau
įsijungti į parapijų bei misijų veiklą –
pvz., Mišių eigoje. Yra svarbu tą da-
ryti plačiau, ugdant katalikybę per
evangelizaciją, katechizaciją vaikams,
jaunimui, jaunoms šeimoms, ypač
tiems, kurie ruošiasi priimti sakra-
mentus. 

„Gera būt jau tai, kad mes, kaip
krikščionys, rastumėm... bendrą kal -
bą… Protingo ryšio reikia ne tik su
protestantais, bet ir su tautinės Baž -
nyčios atstovais… Yra daug uždavi nių
ir dar daugiau praktiškų klau simų.
Jiems spręsti reikia vienos gy vos,
veiklios, apaštalinės dvasios. Šią dva-
sią ugdyti savyje ir tarp mūsų, kata-
likų, gal ir bus pats didžiausias užda-
vinys aštuntame mūsų krikščio nybės
šimtmetyje”, – rašė kun. Stasys Yla sa -
vo knygoje „Tolyn į laiką, gilyn į gel -
mę” (1997).

Lietuviai, gyvenantys užsienyje,
priklauso dviem bendruomenėms:

1. Prigimtinei tautai ir lietuvių
bendruomenei; 

2. Per mūsų krikštą, Kristocent -
rišką tikėjimą, viltį ir meilę, suda rome
visuotinę Bažnyčią.

Abu principai – krikščionybė-ka-
talikybė ir lietuvybė – nepaveldimi,
bet perduodami. Įdo mu, kad dažniau-
siai Lietuvių Bend ruo me nės mane
kviečia jas aplankyti ne per pagrindi-
nes religines šventes, bet per tautines
ir valstybines šven tes. Pvz., negaliu
„apsiginti” nuo kvieti mų Va sario 16-
osios laikotarpiu, bet esu mažiau kvie-
čiamas per Gavėnią, Adven tą, Jonines
ar Sekmines. Atro do, kad religija tar-
nauja tautiniam principui. 

Pastoracija pirmiausia turi tar-
nauti žmonėms jų kalba ir  remiantis
jų religinėmis tradicijomis ir padėti
jiems vienytis su Dievu per Jėzų
Kristų. Mūsų tautos istorijoje Baž ny -
čia yra išugdžiusi krikščionišką kul -
tūrą, kuri nepavirto vien tik kultūri ne

ar socialine institucija. Religinė veikla
yra ašis, apie kurią sukasi bendruo-
meninis-kultūrinis gyvenimas, ir jis
be tos ašies žlunga. Krikščio niškų kul-
tūrinių priemonių siekis – ar tai būtų
šeima, spauda, lituanis tinės mokyk-
los, stovyklos, ar organizacijos, tokie,
kaip Lietuvos Vyčiai, kurie šiemet
švenčia savo 100 metų jubiliejų, cho-
rai, lietuvių bendruo me nės, jaunimo
sajungos, – yra paremti ir išvystyti sie-
lovados veiklą. 

Pasauliečių reikšmė atsinaujinan -
čioje Bažnyčioje buvo naujai at skleista
Visuotinio II Vatikano susi rinkimo iš-
vadose – Dogminės konstitucijos do-
kumente apie Bažnyčią „Lumen Gen-
tium”. Šiame dokumen te buvo sie-
kiama iškelti esminį pa sauliečių da-
lyvavimą Bažnyčioje – patarėjais ir va-
dovais. Taigi, susi rin kome šiandien
kartu nebandyti iš naujo visko spręsti,
o pripažinti, ko kios yra mūsų šiuolai-
kinės galimybės ir patirtys ir kaip ga-
lime jas efektingiau išvystyti pastora-
cinėje veikloje. Jei mes skatiname ti-
kinčiųjų pasauliečių dalyvavimą Baž-
nyčios gyvenime ir misijoje, turime
supras ti, kad „pasauliečiai” vienas
nuo kito labai skiriasi, jų krikščioniš-
kas susiformavimas ir įsipareigojimai
yra įvairaus lygio. 

Dar svarbiau – negalime užmirš ti
mūsų jaunimo. Jauni žmonės turi
jausti, kad Bažnyčia į juos atkreipia
dėmesį. Mes turime jaustis vis labiau
įsipareigoję jaunimo naudai ir padėti
jiems dalintis savo rūpesčiais ir neri -
mu, savo siekiais ir viltimi, susijusia
su Bažnyčia. Daugelis jaunų suaugu -
siųjų katalikų nedalyvauja Mišiose
arba nepraktikuoja savo katalikybės.
Juos gal paveikia tam tikri krikš čio -
niški principai, pvz., rūpinimasis
varg  šais ar benamiais, bet jie save lai -
ko dvasiniais individais, o ne religin-
gais. Šis atsiskyrimas nuo katalikų
bendruomenės įvyksta tam tikru am-
žiaus laikotarpiu – kai tampama stu-
dentu, ruošiamasi santuokai arba su-
kuriama šeima. Kadangi tikėjimas
dažniausiai perduodamas iš tėvų, Baž-
nyčia gali daug prarasti, kai jaunuolis
nustoja praktikuoti savo tikėjimą. Ži-
nant, kaip svarbu yra vedybinis gyve-
nimas ir vaikų auklėjimas, mes tu-
rime pasiūlyti specialią pagalbą ir nu-
rodymus jaunavedžiams, vienišiems
tėvams su mažais vaikais.

Žinoma, tikėjimas negali būti pri-
metamas visiems. Mes, katalikai, tu-
rime daryti viską, kad priartintume
prie Bažnyčios mūsų jaunąją kartą.
Ką mes galime jiems pasiūlyti? Tikrą
svetingumą, dialogą, draugystę, lab-
daros pavyzdžius, maldą ir tada tu-
rime tikėti, kad Šventoji Dvasia iš -
pildys tai, kas buvo pasėta per Krikš tą.
Mes taip pat turime reikalauti, kad
mūsų parapijos ir misijos suteiktų ko-
kybiškas liturgijas ir įtikinamą evan-
gelizaciją.

* * *
Kas reikalinga lietuvių katalikų

pastoracijoje?

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A

Prelatas dr.
JUOZAS PRUNSKIS

1907.XII.22–2003-IV.26
Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį,

balandžio 27 dieną, 8 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi -
sijoje, Lemont ir balandžio 28 d. 12 val. p. p.  Daugailių parapijos
baž nyčioje, Lietuvoje.

Maloniai prašome prisiminti prelatą savo maldoje ir kviečiame
dalyvauti šv. Mišiose.

Liūdintys giminės

A † A
ONA ZINA LASKAUSKAITĖ

MORKŪNIENĖ
1936.10.20–2013.04.17

Mirė 2013 m. balandžio 17 d. Three Oaks, MI, sulaukusi 76
metų.

Velionė buvo a. a. Mykolo Morkūno žmona, a. a. Mykolo
Audriaus Morkūno mama.

A. a. Zina gimė Klaipėdoje. Yra gyvenusi Prancūzijoje,
Brazilijoje,  Cleveland, OH ir Chicago, IL. Paskutiniu laiku gyve -
no Three Oaks, MI.

Velionė buvo sudeginta ir bus palaidota Posey Chapel Ceme -
tery, Galena Twp., LaPorte County, IN, šalia savo sūnaus
Audriaus.

Nuliūdę draugai ir draugės

Tai yra svarbus klausimas mums,
švenčiant Popiežiaus Bene dikto XVI
paskelbtojo „Tikėjimo me tus”. 

1. ,,…Mūsų tikėjimo  kelionė pra -
s i  dėjo per krikštą su žodžiais ‘aš tikiu’
ir tampa vaisinga ir įkvėpianti ben-
druomenėje, kurioje ‘mes tiki me’ į
vieną ir tą patį Kristų. Kiek vie nas iš
mūsų tikėjimą išgyvename pirmiau-
sia asmeniškai, o po to – bendruome-
niškai”, – rašė Lietuvos vys kupai savo
„Tikėjimo Metų ganytojiškame
laiške”. Bažnyčios identitetą ir misiją
sudaro tikėjimo tiesų pripažinimas ir
išgyvenimas, padedant vieni kitiems
siekti išganymo. 

2. Tikimasi, kad pasauliečiai, nors
ir nėra dvasiškiai, stengtųsi Bažnyčios
mokymus vykdyti ir dalintis katalikų
tikėjimu. Jie turi būti veiklūs savo pa-
rapijose ir platesniame pasaulyje. Pa-
sauliečiai gali tapti tikėjimo skleidė-

jais, atnešantys krikš  čionybę ir kata-
likybę į savo darbą, mokyklą, namus.

Pasauliečiai taip pat gali daly-
vauti kai kuriose šventose apeigose,
tarnaudami Mišiose, skaitydami skai -
tinius, dalindami Komuniją bei nu-
nešdami Komuniją ligoniams.

Galų gale pasauliečiai priklauso
tam pačiam tikėjimui ir jų tikėjimas ir
pamaldumas jiems suteikia tas pačias
malones, kaip ir dvasiškiams. 

Pvz., pokalbyje su lietuviu kaliniu
Sao Paulo kalėjime Brazilijoje, kur
nėra jokio kapeliono, sužinojau, kad
tas kalinys pats per maldą ir sąžinės
sąskaitą vėl surado save, surado Die vą
ir nori grįžti namo. Tai mums vi siems
pavyzdys, kaip vienas žmogus savo pa-
maldumu gavo Dievišką malo nę. Pri-
siminkime, kad mūsų tikslas – grįžti
pas Dievą.

Prelato Edmundo 
Putrimo kalba, 

pasakyta 
IV Sielovados

konferencijoje, 
Lemont 
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Lietuvių menininkų paroda vasarvietėje ,,Gintaras”
15860 Lakeshore Rd., Union Pier, MI 49129. Tel: 269-469-3298

balandžio 26–28 dienomis

Penktadienį, balandžio 26 d. 6 val. v. – 10 val. v. – meno parodos atidarymas su
vai  šėmis.  Atvykite susipažinti su menininkais!

Parodos dalyviai:  Aldona Kaminskas  (gintaro dirbiniai), Julija Kasniūnas (tapyba),
Oti  lija Kasparaitis (juvelyrika), Laura Lapinskas (keramika), Raimundas ir Raminta Lapšiai
(stiklas), Lietuvių jūrų skautai (rankdarbiai),  Zita Litvinienė (tapyba), Egidijus Malauskas
(me džio darbai), Jonė Rakoski (veltiniai ir lydytas stiklas, Howard Shoudis (vaizduojama -
sis me nas),  Jerry Strub (tapyba) 

Šeštadienį, balandžio 27 d. 11 val. r. – 8 val. v.  – lietuvių menininkų paroda 
3 val. p. p. – 5 val. p. p. – Jonės Rakoski vedamas užsiėmimas ,, Pasidaryk veltinę

gėlę” . Medžiagomis darbui bus pasirūpinta
5 val p. p. – 8 val. v.  – menininkų vakaronė
Sekmadienį, balandžio 28 d. 11 val. r. – 4 val. p. p. – lietuvių menininkų paroda 
1 val. p. p. – Otilijos Kasparaitis vedamas užsiėmimas ,,Pasidaryk auskarus”.  Medžia -

go mis darbui bus pasirūpinta
Visi užsiėmimai vyks Michigan (EST) laiku. Maloniai kviečiame apsilankyti!

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį, ba-
landžio 28 d., 10 val. r.  šv. Mišias at na -
 šaus kun. Gediminas Keršys. Gegužės 5 d.
10 val. r. šv. Mišios bus skirtos  Mo  tinos
dienai. Po Mišių parapijos sa lėje vaišinsi-
mės suneštinėmis vaišė mis.

� Maloniai kviečiame atvykti  į Lietu vių
Fondo 50-ąjį metinį narių suvažiavimą.
Suvažiavimas vyks š. m. balandžio 28
d., sekmadienį. Registracija – 10 val. r.,
su važiavimo pradžia – 12:30 val. p. p.
Lauk sime jūsų Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).

� Gegužės 3 d., penktadienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centro pokylių salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) vyks tė vo
A. Saulaičio, SJ knygos ,,Slenkstis. Po kal -
biai su Antanu Saulaičiu, SJ”, ku rią pa ren -
gė ,,Mažosios studijos” bend ra darbė Jū-
ratė Kuodytė,  sutik tu vės. Tel. in for ma cijai:
630-257-5613. Kvie  čia me dalyvauti. 

� Gegužės 5 d., sekmadienį, Jaunimo
cent ro Moterų klubas po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje malo niai
kviečia užsukti į JC kavinę paska nauti
mielinių blynų. Gautas pelnas bus skirtas
JC paremti.

�  Gegužės 5 d. minėsime Da riaus ir Gi -
 rė no išleistuvių iš Čikagos bei jų lėktuvo
,,Li tuanica” krikštynų ir paš ventinimo (lėk -
tuvą pašventino prelatas M. Krusas) 80-
metį. 12 val p. p. Švč. Mergelės Ma ri jos
Gimimo parapijos  salėje (6820 S. Wash-
tenaw Ave., Chicago, IL 60629) teatras
,,Viltis”, vadovaujamas Apoloni jos Stepo-
navičienės, parodys šiai da tai paruoštą
spektakliuką. Po programos – vaišės.

� Čiurlionio galerijos, Inc. valdyba Pa -
sau lio lietuvių centre, Lemont, apgailes -
tau ja, kad dėl techninių kliūčių dai lininkų
darbų konkursas Mi ko J. Šileikio ir Teofi-
lio Petraičio  premi joms gauti neį vyks. Jis
nu keliamas į rugsėjo 22 d.

� Lietuvių tautinių šokių ansamblis
,,Grandis” gyvuoja daugiau kaip 50 me  tų.

Metinis koncertas ,,Gy venimo tėkmė –
nuo lopšio iki su tuok tuvių” vyks ge gužės
11 d., šeštadienį,  5:30 val. p. p.  Ritos
Riš kienės sa lėje, Pasaulio lietuvių centre
(Le mont). Šventėje šoks visi an samblio ra-
teliai, bus paminėtas vaikų ra telio dvide-
šimtmetis. Po koncerto – vaišės, šokiai.
Daugiau informacijos ga li te gauti  tel.
630-257-0153 (Žibutė Pran ckevi čie nė)
arba tel. 630-243-6313 (Be at ričė Čepe-
lienė).

� Gegužės 11 d., šeštadienį, 11 val. r.
kviečiame į Motinos dienos šventę ,,Ko kia
graži tu šiandien, mama” Gedimino litua-
nistinėje mokykloje, įsikūrusioje St. And-
rew Lutheran Church patalpose (10 S. La -
ke St., Mundelein, IL). Po koncerto  vaišin -
simės lietuviškais restorano ,,Rū ta” patie -
kalais. Tel. pasiteirauti: 847-244-4943.

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga iš -
leido knygą ,,Tautinės minties keliu”, ku   -
rios sutiktuvės Čiurlionio galerijoje, Jau  ni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave., Chi -
ca  go, IL 60636) vyks gegužės 19 d.
12:30 val. p. p. Bus meninė programa ir
vai šės. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos me -
ti nis suvažiavimas vyks birželio 1 d., šeš-
tadienį, Pasaulio lietuviu centre ( 14911
127th St., Lemont, IL 60439). Registra-
cija – 10 val. r., pradžia – 10:30 val. r.
Smulkesnė informacija teikiama tel. 630-
673-3384 arba el. paštu: birutekairiene
@yahoo.com  

IŠ ARTI IR TOLI...

� Apreiškimo parapijos salėje (259 N.
5th St., Williamsburg, Brooklyn, NY) šeš-
tadienį, gegužės 4 d., 10:15 val. r. vyks
vyresniųjų skaučių draugovės ,,Vi lija” su-
eiga. Kviečiame skautes ir tas, kurios nori
įsijungti į mūsų veiklą. Apie  dalyvavimą
prašoma pranešti el. paštu: djmatttis@ -
gmail.com (Daina Mattytė). Norinčius
daugiau sužinoti apie New York lietuvių
skautų sąjungos veiklą, prašoma kreiptis
el. paštu: aldute.belzer@ gmail. com

čIKAGoJe 
IR

APyLINKĖse

,,Draugo”  tel. 773-585-9500

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Balandžio 21 d. Brighton Park parapijiečiai po šv. Mišių  Švč. Mergelės Marijos Nekal to jo
Prasidėjimo bažnyčioje rinkosi į parapijos salę, kur kun. Gediminas Keršys vaišino juos
sa vo virta skania šviežių kopūstų sriuba.  Surinktos lėšos bus skiriamos or ga nizacijai
,,Caritas” Lietuvoje.

Balandžio 28 d., 3 val. p. p. kun. G. Keršys dainuos Gaetano Donizetti operoje ,,Mei -
lės eliksyras”  Morton High School auditorijoje.

Ligitos Barniškienės nuotr.

Švč. Mergelės Marijos nekaltojo Prasidėjimo parapijos salėje
(2745 West 44th St., Chicago, IL 60632) 
Gegužės 11 d., šeštadienį, 6 val. v. vyks

kapelos ,,Sodžius" koncertas 

Bilieto kaina – 15 dol., pensininkams – 10 dol., vaikams iki 12 metų įėjimas ne mo -
kamas. Bilietus galima įsigyti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž ny čio -
je sekmadieniais prieš ir po 10 val. r. šv. Mišių. Po koncerto Jūsų lauks vaišės. 
Rengėjai – JAV LB Krašto valdyba ir Brighton Park apylinkė.

Gegužės 30 – birželio 2  dienomis
(penktadienį ir šeštadienį – 8 val. v., sekmadienį – 3 val. p. p.)

The new York City Center (131 W. 55th St., new York, nY 10019) 

John Malkovich ir Ingeborga Dapkūnaitė 
,,The Giacomo Variations”

Renginyje pasitelkta Giacomo Casanovos amžininkų – Wolfgang Ama deus Mozart ir jo lib -
retis to Lorenzo da Ponte – kūryba. Skambės muzika iš W. A. Mozart operų „Don Žuanas”,
„Figaro vedybos” bei „Visos jos tokios".

Informacija tel. 212-581-1212; tinklalapis: www.nycitycenter.org


