
Čikagos scenoje gimė dar vienas 
mažas šedevras – 6 psl. 
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ŠIAME NUMERYJE:

Prisimename Lietuvos garbės 
generalinį konsulą 

Vytautą Čekanauską – 8 psl.

Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors – Bernard Shaw

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 129 dienos

Praėjusią savaitę, kovo 1 dieną, Lietuvoje jau
dvidešimtą kartą Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šven-

tės fondo įsteigto mėgėjų meno kolektyvų ir jų va-
dovų apdovanojimo „Aukso paukštė” nominaci-
jomis buvo įvertinti labiausiai nusipelnę šalies folk-
loro, liaudiškos muzikos, vokaliniai, liaudiškų
šo kių ansambliai, chorai ir teatrai. 

Šiemet nominacijos Geriausias užsienio lietuvių meno ko-
lektyvas ir vadovas laimėtoju tapo Čikagos lietuvių tautinių
šokių ansamblis ,,Grandis” (meno vadovai – Dalia Bilai-
šytė-DeMuth, Gintaras Grinkevičius, vadovai – Rima Bi-
rutienė, Vitalija Ivinskienė, Elytė Maurukienė, Daina Po-
likaitytė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich). Nors
,,Grandžiai” apdovanojimas jau paskirtas, tačiau kol kas
dar nėra paskelbta, kur ir kada jis bus įteiktas. 

Ansamblis ,,Grandis” buvo įkurtas 1953 metais, taigi,

šiais metais jis švęs jau 66-ąjį savo gimtadienį. Per šį lai-
ką ansamblio šokėjai yra koncertavę daugelyje lietuvių
bendruomenių – JAV, Kanadoje, Venesueloje, Brazilijoje
Australijoje. ,,Grandis” dalyvavo ir daugelyje Lietuvos Dai-
nų ir šokių švenčių, taip pat ir praėjusią vasarą vykusio-
je Lietuvos 100-mečio dainų šventėje. 

Kiti šių metų ,,Aukso paukštės”
apdovanojimų laureatai: 

Geriausias suaugusiųjų choras ir vadovas – Šakių kultūros
centro choras ,,Lituanica” ir vadovas Deividas Kerevičius

Geriausias vaikų choras ir vadovas – Vilniaus vaikų cho-
ras „Ugnelė” (Muzikos mokykla Ugnelė) ir vadovė Valerija
Skapienė.

Geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas – Kupiškio kul-
tūros centro moterų vokalinis ansamblis „Versmė” ir va-
dovė Nidija Sankauskienė.                                         – 2 psl.

,,Aukso paukštė” atkeliaus į Čikagą  

Šeštadienį, kovo 2 dieną, Jaunimo centre
buvo nepaprastai šurmulinga – čia vyko
Užgavėnių mugė, apipinta tradiciniais šo-

kiais, žaidimais ir žiemos varymo ritualais. Už-
gavėnės Čikagoje surengtos trimis dienomis
anksčiau nei Lietuvoje, bet tam ir priežasčių būta
labai gerų, nes kur tai matyta, kad jau kovas, o
šalčiai kaip nesitraukia, taip nesitraukia. Vykim
tą žiemą iš kiemo! Užgavėnių mugėje dalyva-
vo per 20 prekybininkų ir Čikagos lituanistinės
mokyklos vaikai, kurie prekiavo savo pagamin -
tais dirbiniais, natūraliomis kosmetikos priemo -
nėmis, kepiniais ir kitokiomis gėrybėmis. Sma-
gu buvo ir pardavėjams, ir pirkėjams. Tai buvo
tik ros Užgavėnės – su Kanapinio ir Lašininio dvi-
kova ir net su More! Dabar jau galime būti ra-
mūs – pavasaris tikrai nebe už kalnų! 

,,Draugo” inf.

Mugės nuotaikos – Viktorijos Šileikos nuotraukose.   
– 7 psl.

Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” šiais metais įvertintas ,,Aukso paukšte”.                  ,,Grandies” archyvo nuotr.

Žiema žiema,
bėk iš kiemo!

Kiškių skyriaus vaikučiai nepabūgo Morės. Viktorijos Šileikos nuotr.



pavyko prisiregistruoti balsavimui. Iš LR
VRK gavau pranešimą, kad mano prašymas
buvo gautas. Taigi pasaka „Eglė, žalčių ka-
ralienė” trumpam grįžo į gyvenimą ir man
teko nepasiduo dančios Eglės rolė. Netru-
kus teks balsuoti rinkimuose ir referendume.

Pabaigai noriu grįžti prie pradžioje jau
minėto „Draugo” pranešimo. Ten klausiama,
kiek Amerikoje gyvenančiųjų vyksiančiuo-
se rinkimuose ir referendume dalyvaus.

„Jeigu pasiremtume paskutiniųjų, 1916 m., rinkimų
į Seimą duomenimis – juose savo valią pareiškė tik
16 tūkstančių lietuvių, gyvenančių kitose pasaulio
šalyse. Iš jų – tik 1,624 JAV gyvenantys lietuviai”.
Prognozuojama, kad į referendumą susirinks nepa-
kankamai balsuotojų. Vis dėlto dar ne per vėlu tas pe-
simistines nuotaikas paneigti – juk galutinis balsa-
vimo rezultatas priklausys tik nuo mūsų. Laikas
elektroniniu būdu užsiregistruoti rinkėjo puslapy-
je www.rinkejopuslapis.lt, net jeigu paso galiojimo lai-
kas pasibaigęs. Jį vis vien galima naudoti registra-
cijai. Siaubas apėmė savo pase pamačius, kad mano
LR paso galiojimas pasibaigė pernai rugpjūčio 7 d.
Galiojimas pasibaigė, bet teisė balsuoti liko. Belieka
atiduoti savo balsus! 

šomi į telefoną skambinant man iš Lietuvos. Lyg tu-
rėdamas katiną už uodegos, likau prie kompiuterio,
bet tuo pačiu paskambinau sūnui Aldui, kuris Lie-
tuvoje dažnai lankosi. Jis manė, kad JAV kodas yra
1. Tai patvirtino ir jo žmona Irena. Padėkojęs grįžau
prie kompiuteryje kantriai laukiančios registraci-
jos formos. Įrašiau 1 ir savo telefono numerį. Kom-
piuteris iš Lietuvos atrėžė, kad mano įrašytas tele-
fono numeris nėra teisingas. Tuo buvo sustabdyta to-
lesnė formos užpildymo eiga.

Bėgau prie viską žinančio interneto. Ten suži-
nojau, kad visiems tarptautiniams skambinimams
pačioje pradžioje reikia ne tik įrašyti šalies kodą, bet
dar pridėti + ženklelį. Dėl visa ko dar parašiau ži-
niuonei Karilei. Mano pastangų trečios dienos rytą

„Draugo” rašinys 2019.2.26 laidoje šviesiai tie-
siai teigia, kad turime garsiai pasakyti savo
nuomonę ir registruotis LR Prezidento ir Eu-
ropos Sąjungos Parlamento rinkimams. Su rin-
kimais vyks ir referendumas dėl Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pa-
keitimo dėl dvigubos pilietybės. Toliau ra-
šoma, kad „Lietuviai vieni kitus ragina kuo sku-
biau registruotis balsavimui, nelaukiant pasku-
tinės dienos, kuomet neretai atsitinka taip, kad dėl
perkrovimo ima strigti Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos (VRK) internetinė svetainė”. Pranešimo pabai-
goje sakoma, kad registracijos atidėlioti neverta ir ga-
lima užsiregistuoti elektroniniu būdu www.rinkejo-
puslapis.lt. 

Nieko nelaukdamas puoliau registruotis. Dar
prieš vakarienę kamavausi pusę valandos. Ati-
darius minėtą kodą prieš akis pasirodė įvai-

riausių rinkimus liečiančių nuorodų į jau buvusius
rinkimus 2015 ir 2016 m. Kitoje vietoje dėl 2019 m. rin-
kimų norėjo, kad atidaryčiau kažkokią naują sąs-
kaitą ir prašė mano slaptažodžio. Ačiū, ne! Dar ki-
toje vietoje kvietė pasirašyti už siūlomus kandida-
tus. Nieko nepešiau. Po vakarienės dar praleidau 45
minutes bandydamas prisijungti. Pagaliau išpil-
džiau ko prašė, bet tai užbaigus nebuvo jokio nuro-
dymo, kad užsiregistravimas baigtas ir persiųstas
kur reikia. Priėjęs liepto galą kreipiausi į elektro-
ninio pašto ratelio dalyvius pasitikrinti, ar kas iš jų
bandė registruotis ir kokie buvo tų pastangų rezul-
tatai. 

Iš būrelio susilaukiau keleto atsiliepimų. Vienas
rašė taip: „Atrodo, kad tie kiti reikalavimai yra di-
delis apsunkinimas. Ar visi Lietuvos gyventojai turi
banko sąskaitas? Banko sąskaitos turėjimas tikrai
neturi nieko bendro su pilietybės turėjimu. Kas to-
kius reikalavimus sugalvojo? Gal todėl tiek nedaug
Amerikoje gyvenančių Lietuvos piliečių visokiuo-
se Lietuvos rinkimuose balsuoja. Mažiau nei JAV
Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimuose”. Kitas
rašė, kad „Norint prisijungti, reikia turėti LR išduotą
pasą arba ID kortelę ir būdą patvirtinti savo tapatybę
internete – el. mobilųjį parašą arba sąskaitą Lietu-
vos banke ir internetinės bankininkystės paskyrą
jame”. Jis dar pridėjo, kad „Be minėtų būdų dar ga-
lima jungtis turint ID kortelę (elektroniniu būdu nu-
skaitomas joje esantis čipas, bet reikia turėti prie
kompiuterio prijungtą kortelės skaitytuvą ir spe-
cialią programinę įrangą) arba USB laikmeną su el.
parašu. Visa tai būtina tam, kad jungiantis būtų nu-
statoma, jog jungiasi būtent tas, o ne kitas asmuo”.
Netrukus nuėjau gulti. Iš ryto mane pabūdino sena
pasaka – „Eglė, žalčių karalienė”.

Po nesėkmingų pastangų prisijungti balsuoti pa-
sijutau lyg Eglė toje pasakoje. Kad ji galėtų aplankyti
savo tėvus, jos vyras žaltys Žilvinas jai sugalvojo tris
dideles kliūtis, kurias turėjo pašalinti prieš gauda-
ma jo leidimą savo tėvus aplankyti. Pasakoje Eglei
daug padėjo  žiniuonė burtininkė. Mano atveju ta ži-
niuone tapo mūsų būrelio narė Karilė Vaitkutė. Ji
atrašė, kad jai gaila, kad man tenka tiek daug laiko
sugaišti registruojantis rinkimams. „Bet jūs ne
vienas toks. Aš irgi iš pradžių nesugebėjau užsire-
gistruoti, tik iš antro karto pavyko. Girdėjau ir dau-
giau balsų, kad registracijos procesas ne toks sklan-
dus, kaip turėtų būti”. Svarbiausia, ji atsiuntė prie-
dą, kuriame buvo raudonomis raidėmis pažymėta
„Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė re-
gistracija”. Nieko nelaukdamas šokau ją pildyti. Vis-
kas vyko gerai, iki priėjau prie savo telefono nu-
merio. Ten reikėjo duoti gyvenamosios šalies kodą
ir savo telefono numerį. Tai visi numeriai, kurie įra-
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 1 psl.

Geriausias krašto folkloro ansamblis ir vadovas – Kau-
no r. Ramučių kultūros centro Neveronių laisva-
laikio salės folkloro ansamblis ,,Viešia”  ir vadovė
Jolanta Balnytė.

Geriausias miesto folkloro kolektyvas ir vadovas – Klai-
pėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folk-
loro ansamblis ,,Alka” ir vadovės Elena Šalkauskie -
nė bei Ingrida Žmijauskienė.

Geriausio suaugusiųjų mėgėjų teatro ir vadovo ap-
dovanojimą pelnė du kolektyvai – Trakų Karališka-
sis teatras ir vadovas Robertas Čuta bei Birštono
vien kiemio teatras ir vadovė Beata Klimavičienė.

Geriausia liaudiškų šokių grupė – Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių
grupė „Siaustinis” (Dance group „Siaustinis”) ir va-
dovė Kristina Nainienė.

Geriausias liaudiškų šokių ansamblis arba šokių stu-
dija ir vadovas – Jurbarko rajono kultūros centro liau-
diškų šokių studija „Nemunėlis” ir vadovė Jolanta
Telišauskienė.

Geriausias liaudiškos muzikos ansamblis ir vadovas
– Anykščių kultūros centro liaudiškos muzikos ka-
pela „Grieža” ir vadovas Kęstutis Grigaliūnas.

Geriausias pučiamųjų instrumentų orkestras – Vil-
niaus r. Sekmadieninis vario dūdų orkestras (Sun-
day Brass Band) vadovas Tadas Šileika.

Geriausias naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas
ir vadovas –Vilniaus „Ąžuolų klubo” vyrų choras ir vadovas Povilas Gylys.

Nominacija „Už nuopelnus tautinei kultūrai” skirta choro dirigentei, pedagogei Leokadijai Ja-
nuškienei.

,,Draugo” inf.

„Aukso paukštė” 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 



sis kitos valdžios šakos, ir būtent
tada teismų nepriklausomumui gali
iškilti tikra grėsmė”.

Aukščiausiasis Teismas apgai-
lestauja, kad prasidėjus bylai nuo
„grėsmingų komentarų apie supu-
vusią sistemą ir ją užvaldžiusią ko-
rupciją” nukentėjo sąžiningai dir-
bantys teisėjai, todėl sako, kad lygiai
taip pat reikia atsiprašyti tų sąži-
ningai ir atsakingai dirbančių teisė-
jų, kurie nukentėjo dvigubai. Anot

AT, korupcijos skandalas neturi nubraukti sistemos
pokyčių skaidrinant ir atveriant teismus, spartinant
bylų nagrinėjimą, gerinant sprendimų motyvavimą,
tobulinant teisėjų elgesį procese, o šie pokyčiai
vyko dirbant sudėtingiausiomis sąlygomis, di-
džiausiu darbo krūviu, esant neadekvačiam finan-
savimui ir mažiems atlyginimams (?!). „Teismai
pripažįsta savo klaidas ir pasirengę jas taisyti, o są-
žiningai dirbantiems teisėjams reikia visuomenės pa-
laikymo. Suteikite jį”, – rašoma pareiškime ir pri-
menama, kad įvykusi sulaikymo operacija rodo, jog
pareigūnai savo darbą atlieka, nes operacijoje daly-
vavo ir teisėjų. 

Šiuo metu Lietuvos teismuose dirba 758 teisėjai
– 474 moterys ir 284 vyrai, teisėjų amžiaus vidurkis
– 50 metų. Teisėjų atrankos procesą koordinuojantis
dr. Virginijus Lepeška pažymi, kad teisėjo darbas
nėra šiaip sau amatas. Tai ypatingos atsakomybės,
plataus akiračio, stipraus stuburo reikalaujanti
veikla. Šioje veikloje reikia ne tik teisinių žinių, pro-
fesinės ir gyvenimiškos patirties – labai svarbi yra
asmenybinė branda, erudicija, mąstymo platumas.
Pastaraisiais metais teisėjų atrankai esą skiriamas
tikrai didelis dėmesys – į šią sistemą atrenkami žmo-
nės, kurie verti būti teisėjais. Komisija atlieka visos
informacijos apie pretendentą analizę, organizuoja
su pretendentais pokalbius. „Juk yra nemažai atve-
jų, kada išaiškėja politikų, advokatų ar kitų profesijų
atstovų netinkamas elgesys – tokiu atveju nesakome,
kad visa sistema supuvusi, kas ji bebūtų – sveikatos
apsauga, politinė sistema ar kas kita. Kiekvienoje sis-
temoje rasime žmonių, kurie elgiasi netinkamai, ta-
čiau apie juos ir reiktų kalbėti, o ne apie visą siste-
mą”, – sakė pareigūnas, tačiau pripažino, kad pra-
ėjusios savaitės įvykiai parodė, jog pokyčiai teis-
muose reikalingi. 

Lauksime teisingumo pergalės Lietuvoje.

Per sekmadienį vykusius savivaldos rinkimus vi-
suomeniniai komitetai iškovojo daugiausia – apie
300 mandatų savivaldybėse, jie jau turi 4 išrinktus
merus.

Išankstiniais Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos (VRK) duomenimis, 264 mandatų savival-
dybėse gali tikėtis konservatoriai, 259 – so-

cialdemokratai. 216 mandatų turės Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis – 118,
Darbo partija – 60, partija Tvarka ir teisingumas
– 50, Socialdemokratų darbo partija – 24, Laisvės
sąjunga (liberalai) – 31, Žaliųjų partija – 5. 

Tokią preliminarią statistiką spaudos konfe-
rencijoje Seime pirmadienį pateikė VRK pirmi-
ninkė Laura Matjošaitytė. 

Negalutiniais duomenimis, visuomeniniai
rinkimų komitetai pelnė 26,76 proc. rinkėjų bal-
sų, antrojoje vietoje atsidūrusi Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai –
16,05 proc., Lietuvos socialdemokratų
partija – 13,24 proc. Už Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatus ati-
duota 11,16 proc. balsų. 

Išsiskiria Zarasų sa-
vivaldybė, kurioje kartu
su partijomis dirbs net 4
visuomeniniai komite-
tai. Iš kitos pusės – Kau-
no miesto taryboje dirbs
tik visuomeninio rinki-
mų komiteto „Vieningas
Kaunas” ir konservatorių
atstovai.

VRK kovo 4 d. duomenimis, rinkėjų aktyvu-
mas šiuose savivaldos rinkimuose siekė 47, 86
proc., balsavo kiek daugiau nei 1 mln. 175 tūks-
tančiai rinkėjų. 2015 m. savivaldos rinkimuose ak-
tyvumas buvo 47,17 proc., 2011 metais – tik 44 proc. 

Savo merų per sekmadienį vykusius savival-
dos rinkimus dar neišsirinko 41 Lietuvos savi-
valdybė. Pakartotinis balsavimas – kovo 17 d.

Pirmajame savivaldos rinkimų ture išrinkta
19 merų. Išankstiniais VRK duomenimis, Šiaulių
rajono meru tapo Antanas Bezaras, Rietavo – An-
tanas Černeckis, Birštono – Nijolė Dirginčienė, Jo-
niškio rajono – Vitalijus Gailius, Pasvalio rajono
– Gintautas Gegužinskas, Biržų rajono – Vytas Ja-
reckas, Neringos – Darius Jasaitis, Švenčionių ra-
jono – Rimantas Klipčius. 

Mero postą išlaikė Kauno rajono meras Va-
lerijus Makūnas, Druskininkų – Ričardas Mali-
nauskas, Kauno miesto – Visvaldas Matijošaitis,
Akmenės rajono – Vitalijus Mitrofanovas, Šalči-

ninkų rajono – Zdzislav Palevič. 
Pakartotinio balsavimo nebus

Šakių rajone, kur meru tapo,
ne galutiniais duomenimis, Ed-
garas Pilypaitis, Širvintų ra-

jone, kur mero postą išsaugojo Živilė Pinskuvie-
nė, Vilniaus rajone, kur perrinkta Ma-
rija Rekst. 

Į mero postą sugrįžo buvęs Jonavos
rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Palangos meru vėl išrinktas
Šarūnas Vaitkus, Šiaulių mies-
to meru – Artūras Visockas. 

ELTA

Teisingumas triumfuoja, kai teisėjai ne-
ima kyšių, – pasakytų šiandien Lietu-
voje bet kuris paklaustas, nes praėju-
sią savaitę paaiškėjo, kad aštuoni tei-
sėjai ima kyšius, – tiek buvo jų suimta
kartu su šešiais advokatais, kurie su jais
„prekiavo” teisingumu. 

Įtariama, kad už parankius teisėjų
sprendimus buvo žadėti ir mokėti kyšiai,
jų sumos svyruoja nuo 1000 iki 100 tūkst.

eurų. Tyrimo duomenimis, sutartų kyšių suma sie-
kė 400 tūkst. eurų. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sirašė dekretus, kuriais leido patraukti baudžia-
mojon atsakomybėn 8 teisėjų laisvę bei sustabdė jų
įgaliojimus. Taip pat sulaikyti 5 advokatai, iš viso –
26 asmenys. Po kelių dienų teisėjų kyšininkavimo by-
loje įtarimų padidėjo iki 33, tarp jų – aštuoniems tei-
sėjams ir šešiems advokatams, Druskininkų merui
Ričardui Malinauskui ir jo patarėjui. (Kai kurie su-
imtieji po kelių dienų buvo paleisti.) Žiniasklaida spė-
ja, kad teismų korupcijos byla netrukus gali apim-
ti visą Lietuvą, nes įtariamųjų daugėja kasdien,
skundams ir prašymams nagrinėti nebeužtenka
Vilniaus teismų. Ir tai gali būti tiesa, nes štai iš Vil-
niaus grįžęs vyras Algirdas papasakojo, ką girdėjo
iš viename ekspertų posėdyje sutiktos savo ben-
dramokslės. Jos sūnus yra teisėjas ir mato, kad te-
ismuose prasidėjo „švaros” metas (nors balandis,
kuomet skelbiama švarinimosi akcija, dar toli) – kai
kurie teisėjai kažkodėl labai susirūpino savo veda-
momis bylomis ir ėmė sparčiai jas tvarkyti. Jaunus
teisėjus, kurie dar nepriprato imti kyšių, tai stebi-
na ir piktina, jie gal net ir džiaugiasi, kad pagaliau
atėjo teisingumo valanda. Ir iš tiesų – iš suimtųjų tei-
sėjų visi (bent kol kas) yra solidaus amžiaus ir ga-
lima teigti, kad savo „teisingumą” jie atsinešė iš anų
– sovietinių laikų, kada viskas buvo daroma kyšių
ir pažinčių pagalba. 

Teismais daug kas yra nusivylęs, nors, žinoma,
pralaimėjęs visada bus nepatenkintas ir keiks teisėją,
bet yra akivaizdžių teismo sprendimų, kurie bent jau
iš šono atrodo niekaip netelpantys į teisingumo rė-
mus. Štai į Vilniaus merus pretenduoja garsusis Vik-
tor Uspaskich, šiuo metu dar sėdintis Europos Par-
lamente. Nespėjome užmiršti jo ir jo sukurtos Dar-
bo partijos bylos – irgi korupcinės – baigties. Jis buvo
įtariamas neteisėtai į partijos kasą sužėręs 25 mili-
jonus litų valstybinių įmonių lėšų. Mat kai buvo ūkio
ministras, valstybinėms įmonėms buvo „uždėjęs”
partijos mokestį. Prokuroras, vedęs bylą, jau žadė-
jo jam 4–6 metų belangę ir mes tikėjome, kad taip
arba panašiai įvyks. Byla užsitęsė ir jau artėjo prie
10 m. termino, kada bylos sulaukia senaties. Per tą
laiką keitėsi teisėjai ir štai vieną dieną, artėjant ga-
lutiniams teismo procesams, bylą perėmė teisėjas,
kuris ją perkvalifikavo iš korupcinės į nesumokėtų
mokesčių. Ir tuomet viskas labai greitai išsispren-
dė – kaltininkui buvo uždėta bauda už tuos nesąži-
ningai nusavintus milijonus sumokėti kelis tūks-
tančius pajamų mokesčio į valstybės kasą. O kadangi
per tą laiką, vadovaujantis įstatymų spragomis,
Darbo partija jau buvo panaikinta, tai kaltų dėl tų
pasisavintų 25 milijonų taip ir neliko. Įdomu, ar da-
bar, kai dėl skundų prasidėjo bylų peržiūrėjimas, at-
siras, kas skųs šią buvusią korupcinę bylą ir ar ji bus
peržiūrėta. Dar nuo sovietinių laikų yra likęs po-
sakis, virtęs tarsi liaudies išmintim – jeigu vagi, vok
milijonus, tada išsisuksi (bus iš ko dalintis su tei-
sėjais), nes jeigu pavogsi kelis šimtus, sėsi į kalėji-
mą.

Ar neliksim it musę kandę?

Lietuvoje teisėjų ir advokatų, o su jais ir versli-
ninkų bei politikų byla nėra eilinė. Tai pirma tokia
Nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Blogai, kad
mūsų teisėsaugą ištiko toks smūgis, bet, kita vertus,
gerai,  kad  sukčiai  buvo  išaiškinti.  Bus  pamoka
ateičiai. Konservatorių vadas Gabrielius Lands-
bergis iš karto paskelbė, kad tai Prezidentės nuo-
pelnas. Tikriausiai apie korupciją teisėsaugoje, ku-
rią Lietuvoje kuruoja būtent prezidentas, ji žinojo ir
anksčiau, bet išdrįso pajudinti šį širšių lizdą tik bai-
giantis kadencijai. Galima spėlioti, kad jeigu tai būtų
padariusi anksčiau, korupciniais saitais susijusi šut-
vė ją greičiausiai būtų sutriuškinusi. Bet, žinoma,
pakelta problema dar nereiškia, kad bus išspręsta.
Triukšmingai prasidėjusi gali baigtis šnipštu, kaip
buvo su Darbo partijos ir kai kuriomis kitomis by-
lomis. Juk net iš filmų žinome, kad teisėjai derasi su

kaltinamųjų advokatais ir, pritaikius tam tikras iš-
lygas ar sąlygas, kaltininkas būna išteisinamas. Tuo
labiau, kad už poros mėnesių – prezidento rinkimai.
O ką sugalvos naujas prezidentas, kieno pusėje bus jis,
šiandien dar nežinome. Gali būti, kad suimtieji teisėjai
atsipirks tik suterštu munduru, o mes, laukiantieji tei-
singumo, vėl liksim it musę kandę.  

Bet kad padėtis rimta, rodo Aukščiausiojo Teismo
pareiškimas, kuriame atsiprašoma žmonių už „prarastą
pasitikėjimą teisingumu”. Mat tarp suimtųjų yra ir
aukšto rango  – Aukščiausiojo bei Apelia cinio teismo
– teisėjų. „Nepriklausomai nuo galimos tyrimų baig-
ties, norisi atsiprašyti Lietuvos žmonių už prarastą pa-
sitikėjimą teisingumu. Ne tik tų, kurių bylose galimai
priimti neskaidrūs sprendimai, bet visų, kurie tikėjo
teisingumo vykdymu ir pasitikėjo teismais”, – rašoma
teismo pareiškime. Teismas paragino diskutuoti dėl vi-
suomenės atstovų įtraukimo į teisingumo vykdymą
(kad Amerikoje veikia Tarėjų institutas, žinau iš to, kai
kažkada talkindama „Draugui” patyriau, kaip tarėjų
posėdžiui jaudinda masi rengėsi „Draugo” redaktorė Da-
nutė Bindokienė), peržiūrėti Teisėjų etikos kodekso tai-
kymo, interesų deklaravimo praktiką, teikti siūly-
mus dėl administravimo stiprinimo. 

Teisėjams Lietuvoje ne kartą buvo keliami atly-
ginimai, tikintis, kad dideli atlyginimai juos apsaugos
nuo kyšininkavimo. Tai buvo daroma net pirmąjį Ne-
priklausomybės dešimtmetį, kai valstybė buvo ne-
turtinga kaip bažnyčios žiurkė, ir žmonės buvo nepa -
tenkinti, lygindami savo ir jau tada riebius teisėjų ir
prokurorų atlyginimus. Kad teisingumas nepriklau-
so nuo atlyginimo, atkreipė dėmesį ir apžvalgininkas
Vaidotas Beniušis: „Teisėjai yra išaiškinę, kad juos
nuo valdžios ir verslo įtakos turi apsaugoti atlygini-
mai. Teismų elitas turi progą pripažinti, kad vien pla-
tus imunitetas ir padorios algos neužtikrina teisėjų
atsparumo. Jei teismai nesiims tvarkytis patys, jų im-

Ar nugalės 
teisingumas Lietuvoje
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė
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Lietuvoje vyko savivaldos rinkimai
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TELKINIAI

JUDITA KANOPSKY

Ankstų, šaltą Vasario 16-osios ry tą Det-
roito „Žiburio” lituanistinės mo kyklos
mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, svečiai
rinkosi į jaukią lituanis tinę mokyklėlę.
Vieni skubėjo nešini ma žomis trispal-
vėmis, kiti vilkėdami tautinius drabu-
žius, o kiekvieno širdelėje virpėjo ypa-
tingos dienos jaudulys ir begalinė mei-
lė Lietuvai. Mokykla vi sus pasitiko šven-
tiškai pasidabinusi trispalvėmis. 

Po darbingo rytmečio, nes moki-
 niai piešė piešinius konkursui,
visi rin kosi į parapijos svetainę

iškilmingai paminėti Lietuvos Nepri-
klauso my bės atkūrimo 101-ųjų meti-
nių.

Šventę pradėjęs „Žiburio” mo kyk-
 los vedėjas Valdas Piestys pasvei kino
mielus mokinius, mokytojus, tė velius,
senelius ir pristatė garbingus svečius,
kurie atvyko į Detroitą švęsti Lietuvos
Nepriklausomybės. O sve čių tą dieną
buvo garbingų: Mantvy das Bekešius –
Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje, Vy tau tas Juozapaitis –
Lietuvos Respub likos Seimo narys, so-
listas, Eglė Juo zapaitienė – docentė.
Šventėje taip pat dalyvavo Janina Ud-
rienė – JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Michi gano apygardos pirmininkė,
Dievo Apvaizdos parapijos klebonas
kun. Gintaras Jonikas ir dar keli pa-
rapijos tarybos nariai, Raminta Vil-
kienė – JAV LB Detroito apylinkės
pirminin kė. 

Po iškilmingai sugiedoto Lietu vos
himno kun. G. Jonikas pasidalino pri-
siminimais apie savo dėdę ir tėvelį par-
tizanus, žmones, kovojusius už Lie-
 tuvos laisvę. Dėkojo jiems už lietuvišką
kalbą, raštą, dainą ir paskaitė Vyčio Ne-

munėlio eilėraštį „Mano Vytis ir Tris-
palvė”. Taip pat suteikė palaiminimą
Lietuvai ir visiems šventės dalyviams. 

Na, o visus išjudino 1–4 klasių
moksleiviai, vadovaujami Vaidos Ma-
 loney ir Vilijos Jurgutienės, kurie pa-
dainavo dainą „Augo sode kleve lis”, –
jos priedainis „ir vienas, ir du, graži
Lietuva” uždegė visus dainuoti. 

Eilėraštį „Daina apie Vytį”, kurį
parašė Leonardas Žitkevičius, padek-
 lamavo sesutės Sigita (4 klasė) ir Ne rin-
 ga (1 klasė) Jurgutytės. 

JAV LB Michigano apygardos pir-
mi ninkė J. Udrienė ne tik sveikino
su si rinkusiuosius, bet ir vedė juos is-
torijos vingiais. Papasakojo vaikams is-
toriją apie Laisvės varpą, priminė laik-
raščio „Draugas” 110 metų ir „Žiburio”
mokyklos 70 metų sukaktis. Savo kal-
bą baigė prasmingais žo džiais, užra-
šytais ant Laisvės varpo:

Te skamba per amžius vaikams
Lietuvos, 

kad laisvės nevertas, kas negina
jos!

LR generalinis konsulas Čikago je
M. Bekešius, savo kalba mintimis nu-
kėlė į Lietuvą: pabuvome Gedimi no pi-
lyje, gėrėjomės Lietuvos vaizdais ir
virš jų plazdančia trispalve. 

Kaip pats prisipažino, gerbiamą
svečią, Seimo narį V. Juozapaitį tą die-
ną buvo užplūdę dvejopi jausmai. So-
listui buvo truputį liūdna matyti tiek
daug vaikučių, kurių širdelės pri pildy-
tos meilės Lietuvai, bet kad jie taip toli
nuo jos. Kartu jo širdis džiaugėsi, nes
kad ir kur lietuviai be gyventų, jie ne-
pamiršta savo protėvių žemės, išlieka
išdidūs ir ištikimi savo valstybei. Ra-
gino prisiminti žmones, kurių dėka
mes šiandien esa me laisvi. Nes „esam

Su gimtadieniu, Lietuva!
Detroito „Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniai su LR generaliniu konsulu Čikagoje
M. Bekešiumi ir LB Michigano apygardos pirmininke J. udriene.

Detroito „Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniai dainuoja „Augo kieme klevelis”.
„Žiburio” mokyklos archyvo nuotraukos

iš k.: Laura Garnytė, Mantvydas Bekešius, Valdas Piestys ir Janina udrienė. Detroito „Žiburio” lituanistinės mokyklos svečiai (iš k.): Mantvydas Bekešius, Eglė Juo-
zapaitienė ir  Vytautas Juozapaitis.

savo Tėvynės vaikai”.
Po iškilmingos ir prasmingos da-

 lies laukė linksmybės. Juk gimtadie nį
reikia švęsti linksmai ir išradingai. Do-
centė E. Juozapaitienė suren gė šaunią
dainavimo pamoką. Para pijos svetai-
nėje ošė miškas, kukavo gegutės, kriuk-
sėjo šernai, kranksėjo varnos ir apuo-
kai. Buvo daug džiaugs mo ir mažiems,
ir dideliems atradus Lietuvos mišką! 

Tęsiant linksmybes mokiniai da ly-
vavo linksmoje ir informatyvioje vik-
torinoje „Ką žinai apie Lietuvą?” Kiek-
vienos klasės moksleiviai šauniai at-
sakinėjo į klausimus, džiaugėsi ir da-
lijosi savo žiniomis. Na, o koks gimta-
dienis be dovanų? Ačiū atvyku siems
svečiams už dovanas „Žiburio” mo-
kyklos mokiniams! 

Pilnomis širdelėmis gerų jausmų
mokinukai vaišinosi  „Reginos virtu-
vėje” iškeptu kugeliu ir, sudainavę

Lie tuvai „Ilgiausių metų”, valgė gim-
tadienio tortą.  

Vėliau, per oficialų Lietuvos Ne-
 priklausomybės minėjimą, surengtą
LB Detroito apylinkės valdybos, „Ži bu -
rio” lituanistinei mokyklai buvo įteik-
ta dosni Lietuvių Fondo (LF) fi nansinė
parama. LF atstovas Nari mantas Udrys
perskaitė finansinės paramos laišką ir
įteikė jį mokyklos vedėjui Valdui Pies-
čiui. Tuo pačiu ir LB Detroito apylin-
kės pirmininkė Raminta Vilkienė įtei-
kė apylinkės pa ramą mokyklai. 

„Žiburio” mokykla yra labai dė-
 kinga LF ir LB Detroito apylinkei už fi-
nansinę paramą, pa laikymą ir nenu-
ilstamą darbą lietuvybei. 

Su 101-uoju gimtadieniu, Lietu va! 

Judita Kanopsky – Detroito „Ži -
bu rio” lituanistinės mokyklos 6 klasės
mokytoja.

iš k.: Sigita Jurgutytė, Neringa Jurgutytė, Vilija Jurgutienė ir Valdas Piestys.

DETROIT, MI
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SKAUT YBĖS  KELIAS

PS. FIL. RIMA LINTAKAITĖ

„Živilės” draugovės skautavimo pra-
džioje sesės – prityrusios skautės (pri-
tsės) ir kandidatės – peržiūrėjo patyri-
mo laipsnio programą ir pa ma tė, kad
dalis programos yra jaunesnėms skau-
tėms vesti specialybę. Susi tarusios su
sese Onute, „Saulu čių” draugovės drau-
gininke, pritsės nusprendė mokyti siu-
vėjos specialybės. Bet – gal ir joms
pačioms reikėtų įsigyti siuvėjos spe-
cialybę!

Sesė Vija susisiekė su „Aušros
Vartų-Kernavės” tunto mylima
sese Dana ir ėmė planuoti siu-

vėjos specialybės sueigas. Per pirmą-
ją sueigą sesė Dana papasakojo siuvi-
mo mašinos istoriją ir parodė siuvimo
mašinos dalis. Sesė Dana visoms pa-
rūpino siuvimo reikmenų dėžutes,
kad kiek viena turėtų savo siuvimo
įrankius. Tai pritsėms buvo smagiau-
sia sueigos dalis! Siuvimo dėžutėje
buvo žirklės, keletas adatų, siūlų ir ki-
tokių siuvimo priemonių. Sesės netgi
galėjo išsirinkti priemones pagal mėgs-
tamiausią spalvą!

Antroje siuvimo sueigoje su sese
Dana prityrusios skautės turėjo pra dė-
ti savo projektą –  pasisiūti ant peties
nešiojamą išverčiamą krepšiuką. Nors
jos sunkiai ir ilgai dirbo kirpdamos
me džiagą ir ruošdamos siuvinį, bet
pra dėti siūti per šią sueigą taip ir ne-
 išėjo! Sesės nutarė susitikti su sese
Dana po Naujųjų metų, sekmadienį,
kad šiai specialybei nereikėtų eikvoti
sueigos laiko. Jos žinojo, kad po Nau-
 jųjų metų jau reikės dirbti su paukš-
tytėmis!

Po Naujųjų pritsė sesė Sigutė su-
derino detales su sese Onute, ir prity-
rusios skautės pradėjo planuoti paukš -
tyčių sueigą. Pradžioje skautavimo
metų mokiau pritses, kas yra svarbiau -
sia skautų sueigoje – pradžia (rikiuo-
tė), smagioji dalis, programa, rankdar -
bis ir pabaiga (sustojame ra tu ir gie-
dame „Ateina naktis”). Sesės naudojo
šį metodą planuodamos pirmąją pa-
ukštyčių siuvėjos sueigą. Paukštyčių
siuvėjos specialybėje jau nesnioji skau-
tė turi mokėti įsiūti sa gą, apmėtyti siu-

„Živilietės” moko „Saulutes” 
siuvėjos specialybės

Paukštytės ir pritsės paskutinėje sueigoje džiaugiasi savo siuvimo projektėliais.

važiavome namo.
Trečiadienio vakare nuvažiavau

pas sesę Oną kartu padirbėti ir iš mok-
ti daryti pagalvėlės pavyzdžius pa-
ukštytėms. Sesė Ona parodė man di-
delę pagalvę, kurią jinai buvo pa da-
riusi prieš keletą metų, ir nutarė,
kad tai būtų geras projektėlis paukš-
tytėms. Taigi pradėjome siūti. Tą va-
 ka rą sesė Ona įsigijo
skaučių vado vavimo
specialybę, – sveikinu
sesę Oną!

Štai ir atėjo pirmoji
siuvėjos sueiga su pa-
ukštytėmis. Pritsės bu -
vo susijaudinusios, nes
nežinojo, ką daryti įėjus
į paukštyčių kambarį.
Reikėjo priminti, kad
jos viską buvo supla na-
vusios ir reikia tik lai-
kytis sueigos plano!
Penktadienio vakare
buvo di delė pūga, todėl
sueigoje dalyvavo tik da-
lis paukštyčių, džiaugė-
si, tad prityrusioms
skau tėms gal buvo leng-
viau mokytis vadovauti. Visos pa-
ukš tytės džiaugėsi, kad pasiuvo savo
pagalvėles, o pritsės –  kad gerai pra-
ėjo pirmoji vadovavimo sueiga!

Yra toks vadovo lavinimo metodas
– „Rožės ir spygliai”. Šiame me tode
skautai po vadovavimo atsisėda ir iš-

savaitės planavimo sueigą. Pritsės pri-
statė praėjusios sueigos „rožes” ir
„spyglius” – įskaitant save ir savo va-
dovavimą.  Pa vyzdžiui, viena apie sa-
ve sakė – „bu vo smagu”, o viena va-
dovavimo rožė – „padėjome kiekvienai
paukštytei”. Šis vadovo lavinimo me-
todas yra naudojamas visame pasau-
lyje, tai padeda vadovams gerinti va-

vinio kraštus, pasiūti ką sumaniusios
ir prie uniformos prisiūti skautišką
ženklą. Pritsės nu tarė per pirmą suei-
gą su paukšty tėmis pasiūti pagalvėles
lėlėms su saga, o per antrą sueigą ant
uniformos užsiūti specialybės ženklą.
Gal vojau, kad tai buvo puiki idėja!

Prit sėms buvo gana sunku planuoti šią
sueigą todėl, kad jos su paukštytėmis
dirbo pirmą kartą. Sudarė gerą sueigos
planą, sesė Ona savanoriavo visą sa-
vaitę darant pagalvėlės pavyzdį, ir iš-

sako savo „rožes” (kas gerai buvo su-
eigoje) ir „spyglius” (kas buvo negerai
ir ką kitą sykį galima pagerinti). Tarp
paukštyčių sueigų sesė Audra Linta-
kienė vedė santraukos sueigą ir kitos

dovavimo būdus. Žinodamos, kas gerai
pavyko ir ką reikėjo pagerinti kitoje su-
eigoje, jos puikiai suplanavo atei nančią
paukštyčių sueigą ir turėjo galimybę
išmokti prisiūti skautišką ženklą prie
medžiagos (paskutinė paukštyčių siu-
vėjos specialybės dalis). 

Kitą  dieną, sekmadienį, kelios
pritsės susitiko baigti siuvėjos spe-
cia lybės darbų su sese Dana ir sese
Audra. Keturios baigė savo maišelius
ir taip įsigijo siuvėjos specialybę! Sesė
Kotryna sakė, kad jai buvo smagu su-
sitikti su kitomis pritsėmis neeilinę
dieną ir baigti įsisavinti specialybę. La-
bai didžiuojuos šiomis sesėmis, kurios
pasiryžo atvažiuoti ir baigti savo spe-
cialybę!

Per antrą paukštyčių sueigą pri-
tsės buvo pasiruošusios dirbti su pa-
ukšytėmis vėl. Jos susitiko iš anks to
mokytis įverti siūlą – vienas „spyg lys”
pirmoje paukštyčių sueigoje buvo tai,
kad paukštytėms buvo labai sunku
įverti siūlą ir beveik neužteko laiko
pačiam siuvimui. Šioje sueigoje dirbo
trys grupės: tos, kurios dalyvavo pir-
moje siuvimo sueigoje, kurių nebuvo ir
tos, kurios baigė savo darbus. Tos, ku-
rios buvo per pirmą siuvimo sueigą, už-
sisiuvo savo siuvėjos specialybės ženk-
lą ant specialybės juostos (tai paskuti-
nis punktas įsigyjant specialybę). Tos,
kurios nebuvo per pirmą siuvimo su-
eigą, pasiuvo pagalvėlę. Trečiojoje gru-
pėje sesė Vija vedė žaidimus ir dainas
kartu su sese Maryte Utz toms, kurios
baigė savo siuvimo projektą. Sueigos pa-
 baigoje nusifotografavome ir visos se-
 sės didžiavosi savimi – geru vadovavi-
mu arba puikiai atliktu projektėliu.
Po sueigos sesė Amelia man pasakė, kad
antroji sueiga buvo ir sunkesnė, ir
lengvesnė negu pirmoji – sunkesnė to-
dėl, kad buvo daugiau paukštyčių ir
daugiau grupių, bet lengvesnė, nes jau
buvo šiek tiek įpratusi vadovauti ir to
nebebijojo. 

Po visų siuvimo sueigų skaučių
siuvėjos specialybę įsigijo šios sesės:
Ona, Kotryna, Monika, Simona ir Vija.
Jaunesniųjų skaučių siuvėjos specia-
lybę įsigijo šios paukštytės: sesės Alek-
sa, Perla, Danielė, Greta, Luka, Caro-
lina, Paulina, Evelina ir Nida. 

Sveikinu visas seses, įsigijusias
naujas specialybes!

Sesė Ona susikaupusi darbui – siuvimas reikalauja kantrybės
ir atidumo!

Pritsės ruošiasi antrai paukštyčiu ̨ sueigai. Rimos Lintakaitės nuotraukos

Sesė Dana (v.) su sesėmis Monika, Ona, Vija ir Kotryna, ką tik pasisiuvusiomis puikius,
per petį nešiojamus krepšelius. 
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ASTA ZIMKUS

Vasario 10 d. C. Sandburg  gimna-
zijos meno centre lietuviškas muziklas
„Šnekučiai” sukvietė 700 žiūrovų. Deja,
tik tiek talpino salė, nes toli gražu ne vi-
siems norintiems nusišypsojo laimė
spėti nusipirkti bilietą – jie buvo par-
duoti gerokai prieš premjerą. 

Šios recenzijos autorė įsitaisė pir-
moje eilėje ir prieš spektaklį net nenu-
jautė, kad būtent iš taip arti gaus pa-
matyti ir pajausti ne tik tai, kas vyko sce-
noje, bet ir kai ką daugiau.

„Šnekučiai” – miuziklas pagal
Petro Cvirkos romaną „Meis-
teris ir sūnūs” (kompozitorius

Algimantas Bražinskas, režisierius
Nerijus Petrokas, libretą parašė Anta-
nas Drilinga, o choreografiją kūrė Alf-
redas Kondratavičius). Informatyvi
programos knygelė suteikė galimybę
plačiau susipažinti su atlikėjais, tech-
nine komanda, organizatoriais, rėmė-
jais. Čia mirgėjo ne tik nusipelniusių
savo srities profesionalų iš Lietuvos,
bet ir Čikagos apylinkių aktyvių žmo-
nių pavardės, pasiekimai. Tai visada
maloniai primena, kiek šviesių ir kū-
rybingų tautiečių gyvena už Atlanto.

Prieš 3 metus pagrindinis organi-
zatorius Žygis Janus, pamatęs Lietu-
voje statytą miuziklą, pajuto pjesės
aktualumą ir šių dienų išeivijos lietu-
viams. Juk mūsų tauta, nors kentėju-
si priespaudą ir kitokius išbandymus,
visada surasdavo šviesos spindulėlį, no-
rėjo ir mokėjo linksmintis, juokauti.
Lietuvos profesionalų komandai suti-
kus burtis į jungtinį projektą, tautinių
šokių grupei ,,Suktinis” (vadovė Gied-
rė Elekšytė-Knieža) energingai prita-
rus, vėliau prisijungus Lietuvių operos

„Šnekučių” galybė slypėjo vienybėje

Senojo lietuviško kaimo personažai atgijo Čikagos scenoje. Sandros Ščedrinos nuotraukos

Deividas Norvilas-Krizas su mergelėmis – ,,Suktinio” šokėjomis.

chorui Čikagoje (vadovas – Mindaugas
Razumas), miuziklo sumanymas pra-
dėjo stotis ant tvirtų kojų.

Premjeros metu stebint tautinių
kostiumų margumyne besisukant po-
ras, besikeičiančius apgalvotus atli-
kėjų apdarus, kuriuos šiam pasirody-
mui padėjo pritaikyti Gražina Bur-
neikis, Daina Miežlaiškis ir G. Elek-
šytė-Knieža, bei dekoracijas (Kernius
Miežlaiškis, Edmundas Pranckevi-
čius), kyla pasigėrėjimo įdėtu darbu
jausmas. Tuometinio kaimo buitį at-
spindinčios dekoracijos scenoje buvo
minimalios, bet sočios žiūrovo akiai ir
jautėsi jų funkcionalumo įžvalga. P.
Cvirka romane negailėjo sodrumo nei
veiksme, nei kalboje, o talentingam pje-
sės režisieriui Nerijui Petrokui nepri-
trūko fantazijos šį sodrumą perteikti
sceniniais sprendimais. Štai po Anun-
dienės (Aušra Paulauskas) sijonu, ro-

dos, sutilpo visas tuometinis neišpru-
sęs Lietuvos kaimas, o prie alaus bač-
kos triukšmingai buvo sprendžiamos
vietinės dilemos (tai puikiai atliko
,,Suktinio” šokėjai ir Lietuvių operos
choristai). Mizanscenos sparčiai keitė
viena kitą Deveikų šeimai (Deveika –
bosas iš Lietuvos Liudas Mikalaus-
kas, Deveikienė – sopranas Nida Gri-
galavičiūtė iš Čikagos) besiaiškinant,
kaip gyventi toliau su trimis suaugu-
siais sūnūmis (Simas – Liutauras Su-
tkus, Andrius – Linas Sprindys, Jonas
– Julius Jokimas). Krizas (tenoras iš
Lietuvos Deivis/Deividas Norvilas) ne
tik savo partijomis sujungia gausius
,,Suktinio” šokėjų bei operos choristų
numerius, bet puikiai suvaidina gerą-
jį kaimo siuvėją. Jo pagalbos prireikė
ne tik mergelių apdarams pasiūti, bet
ir Deveikos svajonėms apie skrendan-
tį paukštį pakurstyti. 

Matant žiūrovų plojimais palydi-
mas atskiras solistų partijas, nuglu-
dintus šokėjų pasirodymus, nesinorė-
tų vien atpasakoti miuziklo turinį, nes
,,Šnekučiai” – tai giliai išgyvenama
žmogaus, trokštančio mokslo, apsi-
sprendimo laisvės, meilės bei kūrybi-
nės išraiškos, ir Lietuvos istorija. Sce-
noje kartais vienu metu pasirodo net 65
dalyviai ir judesio, garso bei vaidybos
sintezėje žiūrovai neturi galimybės
nuobodžiauti.

Gausiais plojimais apdovanotas
turbūt subtiliausias sceninis sprendi-
mas – naktinės sūpynės ant išsvajoto
Deveikos medinio paukščio, D. Norvi-
lui ir L.  Mikalauskui puikiai dainuo-
jant duete ,,Eina dienos, bėga metai”. 

Svajonių stebuklas juk ir yra tai,
kad jos suvirpina jautriausias sielos
stygas, išjudina tamsą ir pajėgios tap-
ti kelrodėmis žvaigždėmis, o nurie-
danti žiūrovo ašara tampa įrodymu,
kad Tada ir Dabar yra vienas ir tas
pats. Nors miuzikle Deveikos svajonė
užslopinama tamsaus netolerantišku-
mo, bet nutinka, kaip ir gyvenime – vil-
tis įsižiebia su netikėtu naujos gyvybės
atsiradimu, kai vyriausiam sūnui Si-
mui (Liutauras Sutkus) gimsta kūdikis
ir visa bendruomenė susitaiko ben-
droje džiugesio šventėje. Marcelė (Re-
nata Norvilė) su vaikeliu išaukštinama
kaip naujos pradžios ir vilties simbo-
lis. Tikrai vykusiu režisūriniu spren-
dimu tampa ir staiga baltais paukščiais
tapę knygų lapai, atnešantys šviesos ir
gėrio užuominas.

Lietuvos atlikėjams susijungus su
išeivija Amerikoje gimė dar vienas
mažas šedevras. Jis netaps sensacija,
nenušluostys nosies pasauliui, jis tik-
rausiai net nebus paminėtas Lietuvos
spaudoje – tai tiesiog yra dar vienas

Deveikienė – Nida Grigalavičiūtė.

Visa ,,Šnekučių” komanda po premjeros.
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Spektakliui netrūko subtilių sceninių sprendimų.

draugystės ir bendro darbo vaisius ir
tvirtas įrodymas, jog lietuvių kalba,
daina, šokis, teatras jungia lietuvius
tvirčiau, nei patys garsiausi politiniai
šūkiai. Profesionalai stojo šalia sava-
norių – saviveiklininkų, pasidalijo pa-
tirtimi ir padovanojo dovaną visiems
susirinkusiems. Bet tai dar ne viskas.
Ši dovana palietė ne tik dalyvius, bet ir
šokėjų, dainininkų šeimas. Juk lai-
kas, skirtas intensyvioms repetici-
joms, tai atimtas laikas iš savo aplin-
kos, dėmesio artimiesiems, darbų ar
poilsio. Vis dėlto tvirtai tikiu, jog šios
koncertinės patirties nepasigailėjo nei
vienas žmogus. Aktorių veidų išraiška

scenoje buvo iškalbingesnė už visas ga-
limas recenzijas. Juose atsispindėjo
atsidavimas darbui ir bendrystė.

Kiekvienas aktyviai išeivijos lie-
tuviškoje veikloje besisukantis lietuvis
yra vertybė. Jo jau nepavadinsi tik
vartotoju, jam tinka ir kūrėjo titulas.
Lietuvis, savo veikla išlaikantis ne tik
tapatybę, saugantis protėvių tradicijas
bei tiesiantis kelius ateities kartoms ir
kartu jungiantis Tėvynę su užjūriu, yra
visų mūsų bendras laimėjimas.

Džiugu, jog šis miuziklas yra dar
viena bendros sėkmės kulminacija, ir
ji įvyko Žygio Janus žodžiais tariant,
,,…nes mes visi buvome vieningi”.

Marcelės vaidmenyje – dainininkė iš Lietuvos Renata Norvilė.

Dvi Lietuvos muzikos žvaigždės – Deividas Norvilas (Krizas) ir Liudas Mikalauskas (meis-
teris Deveika).

Gerasis kaimo siuvėjas Krizas – D. Norvilas. 

Žiema žiema, 
bėk iš kiemo!

iš k.: Genė Razumienė, Dalia Gedvilienė, Rasa Stanevičienė, Greta Stanevičiūtė ir
Onutė Cvilikienė pasitinka svečius linksmomis melodijomis.

Smagus pradinių skyrių mokinukų ir mokytojų Rasos Zakarauskienės ir Silvijos
Eglynaitės šokis.

„Meškos šokis” ne kiekvienam pavaldus!

Kaukėti ir kostiumuoti darželinukai su mokytojomis Živile Žukevičiūte ir Romana
Samoška.

Neatpažįstamai pasikeitė Jaunimo centro salė, kai joje šurmuliavo užgavėnių mu -
gė. Viktorijos Šileikos nuotraukos
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JUOZAS SKIRIUS

Prieš 90 metų gimė būsimasis Lietuvos garbės ge-
neralinis konsulas Los Angeles, elektronikos in-
žinierius Vytautas Čekanauskas (1929 m. kovo

7 d. Kaune – 2009 m. lapkričio 30 d. Los Angeles). Su
tėvu jis 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1949 m.
gyveno JAV. 1951–1952 m. tarnavo JAV kariuomenėje,
kariavo Korėjos kare. Buvo sužeistas, apdovanotas
Purple Heart ir kitais medaliais. 1957 m. baigė uni-
versity of illinois  ir išvyko į Los Angeles, kur dirbo
North Ame rican Aviation ir Hughes Aircraft ben-
drovėse iki 1991 metų. Jaunystėje buvo aktyvus
skautas. Nuo 1967 m. aktyviai veikė BALF’e, ALT’e, pri-
klausė Lietuvių respublikonų grupei, darbavosi Pa-
baltijo tautų ir Pavergtų Europos tautų komitetuose
bei Ame rikos lietuvių tautinėje sąjungoje. 1973 m. Lie-
tuvių Bendruomenės Va karų apygardoje jis buvo iš-
rinktas į iV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą.
Priklausė eilei amerikiečių organizacijų – buvo Ame-
rikos legio no narys, 1976 m. vadovavo Los An geles
etninių grupių komitetui, rengusiam JAV 200 metų
nepriklausomybės minėjimą. 

1968–1973 m. V. Čekanauskas bu vo Los Angeles li-
tuanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkas, isto-
rijos mokytojas. Santuokoje su Janina Budriūnaite-Če-
kanauskiene užaugino tris dukras Daivą, Ritą ir Vidą.

Aktyviai dalyvaudamas lietuviškoje veikloje,
buvo ir nuolatinis pirmojo Lietuvos garbės generali-
nio konsulo Los Angeles dr. Juliaus J. Bielskio talki-
ninkas įvairiuose renginiuose. Konsulas net buvo
siūlęs jam užimti spaudos atašė pareigas. Todėl nie-
ko nuostabaus, kad po dr. J. J. Bielskio mirties dau-
guma Los Angeles organizacijų pageidavo V. Čeka-
nauską ma tyti naujojo konsulo pareigose. Ta čiau tai
nebuvo labai paprastas ir lengvai sprendžiamas da-
lykas.

Lietuvos atstovybių išsaugojimo klausimas
iki 1990 m. Po An trojo pasaulinio karo ir Šaltojo karo
laikotarpiu užsienyje veikusi Lie tuvos diplomatinė
tarnyba bei lietuvių išeivijos vadovybė svarbiausiu
savo politinės veiklos tikslu kėlė išsaugoti Lietuvos
aneksijos nepripažinimą Vakarų valstybių vyriau-
sybėse, suprantama, pirmiausia Jung tinėse Ameri-
kos Valstijose. Nuolat gaunamas JAV prezidentų pa-
žadas nepripažinti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių
okupacijos iliustravo tuo metu veikiančios, kad ir
simboliškai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovybės
– pasiuntinybės, konsulatai ir garbės konsulatai, ku-
rie ir buvo taip vadinami „nepriklausomybės žibu-

Pr is iminus V y t a u t o  Č e k a n a u s k o  skyr imą i r  pr ipaž inimą
Lietuvos garbės generaliniu konsulu Los Angeles 1977 metais

Konsulas Anicetas Simutis, Janina ir Vytautas Čekanaus-
kai 1977 m.  gruodžio 11 d. Los Angeles.

rė liais”. Jie buvo svarbūs lietuvių išeivijai, stip rinan-
tys viltį sulaukti savo šalies valstybingumo atkūri-
mo.

Suprantama, kad santykiuose, derybose tarp
JAV ir TSRS šis Bal tijos šalių atstovybių klausimas
nuolat iškildavo ir jis iš tiesų nebuvo pa togus JAV po-
litikams, siekiant gerinti tų šalių tarpusavio santykius.
Amerikiečiai derybose argumentuodavo savo sufor-
muluota nuostata, kad buvusių Baltijos valstybių at-
sto vybės gyvuos tol, kol bus gyvi tų valstybių paskirti
atstovai. Tai buvo gana pavojinga, nes ten dirbo gana
garbaus amžiaus  diplomatai. Tokia padėtis LDT bei
išei vijos vadovus vertė svarstyti kaip kuo ilgiau išlai -
kyti atstovybių funkcionavimą. Ku ris, kaip vienas dip-
lomatas pasakė, „pakibusių ant siūlo”. Minėtos ame-
 rikiečių nuostatos Baltijos šalių at žvilgiu revizavimui
įtakos turėjo kartais aštrėjantys JAV ir TSRS santy-
kiai. Tuo sėkmingai pa sinaudodavo lietuvių, latvių ir
estų išeivijos organizacijos bei diplomati nės tarnybos.
Pavyzdžiui, Ronald Reagan tapus JAV prezidentu, buvo
pakeista ta JAV Valstybės departamento pavojinga nuo-
stata netvirtinti naujų Baltijos valstybių karjeros
pasiuntinių ir konsulų. Pra dė ta leisti atnaujinti at-
stovybių personalą iš išeivijos. Tiesa, paprasčiau bu -
vo su garbės konsulais, nes jais galėjo būti ir JAV pi-
lietis. Bet garantijų, kad jis bus tikrai patvirtintas, taip
pat nebuvo, reikėjo pastangų. Be to, tam tikrų kliūčių
atsirasdavo ir iš pačios išeivijos pusės.

Dabar jau prieinami diplomatijos archyvai lei-
džia mums pamatyti tuos sudėtingus procesus, vy-
kusius Lietuvos okupacijos sąlygomis,  siekiant iš-
sau go ti nepriklausomų atstovybių funk cionavimą.
Tą neblogai parodo vieno garbės konsulato išsau-
gojimo istorija.

Kandidato į konsulus Los Angeles ryškėjimas. Vis-
kas prasi dėjo 1976 m. gruodžio 26 d., Los An geles mi-
rus ilgamečiam ir pirmajam Lietuvos garbės genera-
liniam konsului Juliui Bielskiui (1891–1976). Iš karto
LDT ir išeivijoje kilo klausimas kas užims atsilaisvi-
nusi postą. Į J. Bielskio laidotuves Lietuvos atstovas dr.
Stasys Bačkis 1977 m. sausio pra džioje komandiravo
Lietuvos generalinį konsulą New Yorke Anicetą Si mutį.
Be to, jis buvo įpareigotas „dis kretiškai ištirti reika-
lą, ką Los An geles lietuvių kolonija norėtų siūlyti į Lie-
tuvos garbės konsulo postą Los Angeles, jei JAV vy-
riausybė sutiktų konsulą pripažinti”. Taigi, jau spren-
 džiamas garbės konsulo Los Angeles veiklos tęstinu-
mo klausimas. Įdomu pastebėti, kad tuo rūpinosi ir Los
Angeles latviai su estais. Los Angeles  A. Simutis su-
sitiko su Estijos garbės konsulu Ernestu Lauru, kuris
patarė daryti viską, kad pasisektų išlaikyti Lietuvos

Iš Los Angeles išvykdamas A. Simutis jau turėjo
keletą pasiūlymų. Lietuvių veikėja Alena Devei-
nie nė rekomendavo kelis asmenis, turėjusius tam tik-
rų darbinių kontaktų su buvusios Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos tarnybomis: Stasį J. Paltų, Joną
Kutrą ir Hypatiją Petku vienę-Yčaitę. (Tiesa, vėliau
paaiškė jo, kad jie su URM reikalų beveik ir netu rėjo).
Taip pat buvo pasiūlyta  ir kitų veikles nių lietuvių:
inžinierius Vy tautas Čekanauskas, pasiturintis
namų savininkas Kazys Karuža bei aktorė Rūta Lee-
Kilmonytė. Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonas Jonas Kučingis pasiūlė du kandi-
datus – V. Čekanauską ir advokatę Nidą Žibutę

Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis, jn., garbės konsu-
las V. Čekanauskas ir klebonas Jonas Kučingis 1987 m.
lapkričio 25 d.  Los Angeles.

Brinkienę.
Pats A. Simutis, grįžęs į New Yor ką ir viską su-

sumavęs, priėjo išvados, kad Los Angeles būtina tu-
rėti garbės generalinį konsulą – „judrų ir energingą
talkininką”. Ir juo galėtų būti, iš visų pasiūlytų, „vi-
sais atžvilgiais tinkamiausias – inžinierius Vytautas
Čekanauskas”, (tuo metu šiam kandidatui buvo 48 me-
tai), laisvai kalbantis lietuviškai ir angliškai, eko-
nomiškai gerai įsikūręs, pajėgus finansiškai „išlai-
kyti konsulatui pri deramą orumą”. Jo žmona Jani-
na – menininkė ir dainininkė. Augina tris dukreles,
kurios lanko šeštadieninę lietuvišką mokyklą, o na-
muose šei ma kalba lietuviškai. V. Čekanausko san-
tykiai su vyresniosios kartos išeivija (grynorių),
kaip reta yra draugiški. Jis aktyvus visuomeni-
 ninkas – Amerikos lietuvių tarybos Los Angeles sky-
riaus pirmininkas, BALF’o Los Angeles skyriaus vi-
ce pirmininkas; priklausė kelioms ame rikietiškoms

organizacijoms, pavyz-
 džiui Amerikos legionui
ir kt. Buvo pažymėta, kad
turi ryšių ir yra žinomas
Los Angeles valdžios
sluoksniuose. Be to, dar
1971 m. konsulas J. Biels-
kis siūlė V. Čekanauską
„garbės konsulariniu at-
tache spaudos reika-
 lams”. Tokia A. Simučio
pateikta glausta šio vei-
kėjo charakteristika buvo
pamatas jo būsimai, tiesa
ne iš karto, diplomatinei
karjerai. Ne iš karto, nes
JAV lietuvių visuomenės
atstovai parodė stiprų ak-
tyvumą, bandydami „pra-

stumti” savo kandidatus, ir, tenka apgailestauti,
men kindami kitus.

JAV lietuvių pozicijos. Tuo metu Los Angeles lie-
tuvių visuo menė, ypač jų lyderiai, matyt jautė, kad
realiausiai į šį postą gali pretenduoti  V. Čekanaus-
kas. Kai kam tai nepatiko. Nepasitenkinimas pasi-
reiš kė net JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybėje.
Tam įtakos turėjo įsise nėję JAV LB ir ALT’o ginčai
dėl prioriteto politinėje veikloje. Ir V. Če kanausko as-
menybė papuola į šį politikų dantratį. Susidariusi
JAV LB opozicija 1977 m. sausio 27 d. iškėlė dar du
kandidatus: fiziką prof. dr. Joną Stasį Žmuidziną ir
vieną iš turtingiausių lietuvių Algį Raulinai tį, ku-
ris netrukus pats atsisakė kandidatuoti. 

garbės generalinį konsulatą. Anot jo, būtų labai keis-
ta jei lietuviai, kurių Los Angeles yra daugiau nei estų
ir latvių kartu sudėjus, neturėtų savo konsulato.

Diskretiškai, t. y. slapta, ne vie šai, šio klausimo
išsiaiškinti taip ir nepavyko, nes, kaip pripažino pats
konsulas A. Simutis, jam atvykus į Los Angeles „kiek-
vienas sutiktas veikėjas pirmoje eilėje užklausdavo
kas užims a. a. dr. J. Bielskio vietą”. Į tai atsakyda-
mas A. Simutis buvo privestas patarti patiems tau-
tiečiams siūlyti kandidatus, kuriuos galėtų reko-
menduoti LDT šefui pasirinkti. Tai buvo klaida. Toks
šio klausimo sprendimas apsunkino sotiaciją – tarp
pačių Californijos lietuvių pagilino susipriešini-
mą, nes jie pradėjo gana gausiai kelti savus galimus
kandidatus į konsulo vietą. 

V. ir G. Landsbergiai su V. ir J. Čekanauskais 1991 m. gegužės 9 d. Los Angeles.
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Gražia tradicija tapo Lietuvių Fondo (LF)
paramos čekių įteikimas JAV lituanis-
tinėms mokykloms Vasario 16-osios
minėjimo metu. Ne išimtis ir šie metai.
Daugelyje bendruomenių ar lituanis-
tinių mokyklų vyko Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos minėjimai, kuriuose
dalyvavo ir lituanistinių mokyklų mo-
kiniai. Minėjimai vyko ir pačiose mo-
kyklose, o pasveikinti mokinių ir mo-
kytojų su šventė atėjo JAV LB apylinkių
pirmininkai, organizacijų vadovai. 

Šiuo metu JAV veikia 44 lituanis-
tinės mokyklos, kuriose mokosi
2 317 mokinių, dirba 434 moky-

tojai ir jų padėjėjai. Jau daug metų  LF
skiria didelį dėmesį lituanistiniam
švietimui. 2018 metais (2018–2019 moks-
lo metams) LF JAV veikiančioms li-
tuanistinėms mokykloms paskyrė 150
000 dol. JAV LB Švietimo taryba šią
sumą paskirstė mokykloms. 

Parama skiriama ne tik lituanisti-
nėms mokykloms. Dar 33 500 dol. pa-
skirta JAV LB Švietimo tarybai, kuri or-
ganizuoja lietuvių kalbos kursus mo-
kytojams, piešinių ir rašinių konkursus
mokiniams, padeda mokykloms apsi-
rūpinti vadovėliais, mokslo priemonė-
mis, ruošia konferencijas, kviečia mo-
kytojus į kvalifikacijos tobulinimo kur-
sus mokytojams Dainavoje. Nuo 2001
metų JAV LB Švietimo taryba kasmet
apdovanoja nusipelniusius mokytojus
„Gintarinio obuoliuko” ir Švietėjo pre-
mijomis (mecenatas – LF). Švietimo ta-
ryba leidžia internetinį laikraštėlį „Lai-
kai vaikams”, tinklalapyje taip pat ga-
lima paskaityti  Naujienlaiškį. 

2019 metų rugpjūčio 4–11 dienomis
JAV LB Švietimo taryba kviečia li-
tuanistinių mokyklų mokytojus at-

Lietuvių Fondas –
JAV lituanistinėms mokykloms

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto (d.) sveikina Dr. Vinco Kudirkos  litua-
nistinės mokyklos (Elizabeth, NJ) vedėją Aušrą  Covalesky. Sandros Scedri-

„Žiburio“  lituanistinės mokyklos vedėjui Valdui Piesčiui (k.) LF paramą įteikė LF narys Na-
rimantas udrys. Asmeninio albumo nuotr.

vykti į lituanistinio švietimo savaitę
Dainavos stovykloje, (Manchester, MI).
Jau daugelį metų kartu su mokytojais
į Dainavą atvyksta ir  suaugusieji, no-
rintys mokytis lietuviškai.

Lietuvių Fondas gauna laiškų iš li-
tuanistinių mokyklų. Štai neseniai at-
siųstame laiške „Žiburio” lituanistinės
mokyklos (Detroit, MI) vedėjas Val-
das Piestys rašo: „Mieli Lietuvių Fon-
do nariai, ‘Žiburio’ lituanistinės mo-
kyklos vardu, noriu išreikšti didelę pa-
dėką visiems Lietuvių Fondo nariams
už dosnią finansinę paramą mūsų Det-
roit, MI mokyklėlei. Širdingai Jums

ačiū už visų Jūsų nenuilstamą darbą,
laiką, jėgas. Mes labai tai vertiname ir
džiaugiamės, kad su Jūsų parama ga-
lime išlaikyti mūsų lietuvybės židinį
Detroit. Ačiū!”

Džiugu, kad dosnių rėmėjų ir au-
kotojų dėka LF jau daug metų gali pa-
remti lituanistinį švietimą. Tikimės,
kad praeis kiek laiko, ir mokiniai taps
LF nariais, o Fondas ir toliau sėkmin-
gai galės tęsti savo veiklą.                                   

LF inf.

LF paramą „Atžalyno“ lituanistinės mo-
kyklos (Portland, OR) vedėjai ingai Sadau-
nikaitei-Kozhevnikov įteikia LF narys Laury -
nas Misevičius.     Dariaus Kuzmicko nuotr.

Savo ruožtu Los Angeles lietuvių
18 organizacijų ir draugijų atstovai, va-
sario 17 d. susirinkę į pasitarimą, raš-
tu kreipėsi į S. Lozoraitį, S. A. Bačkį ir
A. Simutį, pageidaudami konsulo vie-
toje matyti V. Čekanaus ką, dar kartą iš-
dėstydami jo privalumus ir pranašu-
mus prieš kitus kandidatus.

Kovo mėn. pradžioje S. Lozoraitis
gavo informacijos, kad dar kartą yra siū-
lomi kandidatai: dr. Nida Žibutė Bin-
kienė, aktorė Rūta Lee bei dar du kar-
tus pakartotinai V. Čekanauskas. LDT
šefas nematė nieko blogo, kad atsirado
ir daugiau kandidatų. Jis no rėjo apie
juos visus turėti kiek įma noma daugiau
informacijos. Pagrin dinė, anot jo, sąlyga
– „reikia žiūrėti, kad kandidatas nebū-
tų įsitraukęs į dabar aktualias ben-
druomenines ar panašias polemikas”. 

Ir tik 1977 m. balandžio 7 d. S. Lo-
zoraitis galutinai apsistojo ties V. Če-
kanausko kandidatūra. Be to, tai kan-
didatūrai pritarė Šv. Kazimiero Kole-
gijos Romoje rektorius monsinjoras
prelatas Ladas Tulaba, kurio, kaip ste-
bėtojo „iš šono”, paprašė įvertinti ke-

liamą kandidatūrą. Pre latui padarė
įspūdį V. Čekanausko bepartiškumas –
„jis nėra nei krikš čionis-demokratas,
nei frontininkas. Ir iš viso nedalyvau-
ja jokioj partijoj”. Reikia manyti, kad
reikšmingai su veikė ir ALT’o pirmi-
ninko dr. Kazio Bobelio tvirtas V. Če-
kanausko kandidatūros palaikymas.
Tuo tarpu atstovas S. Bačkis ilgai lai-
kėsi neutraliai. Dar kartą išryškėjo jo
perdėtas atsargumas, kuriuo visuomet
pasižymėjo. Tik rugpjūčio 1 d. savo
rašte S. Lozo raičiui pažymėjęs, jog V. Če-
kanausko kandidatūros klausimu nuo-
lat gauna laiškų, remiančių jį, ir laiškų,
nepa laikančių jo, pareiškė, kad jau „į tai
daugiau dėmesio nebekreipiu, nes kito
rimto kandidato (išsky rus V. Čeka-
nauskas – mano) netu rime. Tad, viskas
priklausys nuo V [alstybės] D [eparta-
mento], kurio atsakymą tikiuosi gauti”.

V. Čekanausko paskyrimas ir pri-
pažinimas. 1977 m. rugpjūčio 26 d. Lie-
tuvos atstovas S. Bačkis, įgaliotas S. Lo-
zoraičio, raštu pranešė JAV valstybės
sekretoriui, kad V. Čeka nauskas yra pa-
skirtas Lietuvos garbės generaliniu
konsulu Los Angeles ir paprašė su-
teikti jam pripažinimą. Tų pačių metų
spalio 6 d. JAV valstybės departamen-

parapijos salėje naujojo garbės gene-
ralinio konsulo iškilmingą pristatymą
visuomenei. Buvo pakviesti diplomatai
dr. S. A. Bačkis, A. Simutis, J. Dauž-
vardienė, VLIK’o pirmininkas dr. Kęs-
tutis J. Valiūnas, ALT’o pirmininkas dr.
K. Bobelis ir JAV LB pirmininkas A. Ge-
čys. Orga nizacinio komiteto pirmi-
ninkas Al fonsas Tumas žadėjo padengti
kelio nės išlaidas Lietuvos diploma-
tams. LDT atstovavo A. Simutis, atvy-
ko K. Bobelis, A. Gečio vardu V. Čeka-
 nauską sveikino J. Činga. Dalyvavo
Estijos garbės konsulas E. Lauer su
žmona, latvių bendruomenės pirmi-
 ninkas, Pavergtų Europos Tautų ko-
miteto pirmininkas, kelių ameri kiečių
organizacijų atstovai. Sveiki no maž-
daug 25 organizacijų atstovai. Renginio
organizatoriai buvo nustebinti – para-
pijos salėje pritrūko vie tos, beveik šim-
tas norinčių  dalyvauti liko už salės
durų lau ke. 

Atkūrus nepriklausomos Lietu vos
valstybę, garbės generalinis konsulas V.
Čekanauskas ir toliau nuoširdžiai dir-
bo jos labui iki pat savo mirties, 2009 m.
lapkričio 30 d.

Juozas Skirius – Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius 

tas raštu atsakė Lietuvos atstovui, kad
V. Čekanaus kui suteiktas Lietuvos gar-
bės generalinio konsulo Los Angeles
pripažinimas ir kartu atsiuntė jam
konsulo statuso pažymėjimą. Tokiu
būdu, per visus 1977 metus pergyvenus
„lietuviškas peripetijas”, buvo išsau-
gotas Lietuvos garbės konsulato veiklos
tęstinumas JAV vakarų pakrantėje. 

JAV lietuvių spauda fiksavo ir pir-
muosius naujo konsulo veiklos žings-
nius. Lapkričio 20 d. jis dalyvavo Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje nepriklauso-
mos Lietuvos kariuo me nės minėjime,
kurį surengė šauliai, birutietės ir ra-
movėnai. Garbės generalinis konsulas
V. Čekanauskas buvo vietinės Juozo
Daumanto šaulių kuopos pirmininko K.
Karužos pa kviestas įteikti Šaulių
Žvaigždės ordiną nusipelniusiam vi-
suomenės ir šaulių darbuose teisinin-
kui, žiniasklaidininkui Stasiui Paltui ir
me dalius šauliams: Uksui, Orlovienei
ir Janušauskui.

Los Angeles lietuvių vardu susi or-
ganizavęs komitetas nusprendė 1977
m. gruodžio 11 d. surengti Šv. Kazimiero

Prezidentas V. Adamkus ir p. Alma su V. ir J. Čekanauskais 2000 m. liepos 29 d. Los An -
geles.

Rūta Lee, Los Angeles vyrų kvartetas, Ona Katilienė, Juozas Pupius, kairėje stovi garbės
konsulas V. Čekanauskas. 2006 m. rugsėjo 10 d. Los Angeles.
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LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuvos užstato sistema – pavyzdys kitiems
Vilnius (ELTA) – 1,6 mlrd. – tiek

vienkartinių gėrimų pakuočių surin-
ko Lietuvoje veikianti užstato sistema,
kuriai vasarį sukanka treji metai. Per
tą laiką ji ne tik užsitikrino Lietuvos
gyventojų paramą, bet ir pelnė tarp-
tautinį pripažinimą.

Atlikta reprezentatyvi apklausa
parodė, kad iš 88 proc. sistemą naudo-
jančių Lietuvos gyventojų 97 proc. jų
yra patenkinti sistemos veikimu, o 98
proc. įsitikinę jos reikalingumu.

Pasak bendrovės „Užstato siste-
mos administratorius” vadovo Ginta-
ro Varno, pagrindiniai užstato siste-
mos sėkmės elementai: Lietuvos gy-
ventojų sąmoningumas ir sistemos
patogumas. 

Jis įsitikinęs, kad mūsų sistemos
sėkmė – vienas tų atvejų, kuris rodo,
kad ir palyginti nedidelė šalis gali pri-
sidėti prie didelių pokyčių. Kiekvienas
šalies gyventojas, grąžindamas pa-
kuotes ir taip prisidėdamas prie už-
stato sistemos sėkmės Lietuvoje, ne-
tiesiogiai prisideda ir prie teigiamų po-
kyčių visoje planetoje. Mat mūsų pa-
tirtį savo šalyse nori pritaikyti ne tik

Europos valstybių, bet ir Kinijos, In-
dijos, Australijos ar jau minėtosios
Pietų Korėjos atstovai, kurie, ieško-
dami geriausių būdų kovoti su tarša,
įdėmiai nagrinėja Lietuvos pavyzdį.

„Lietuva šioje srityje turi gerą
vardą, – jei kur imama rimčiau svars-
tyti apie užstato sistemą, mūsų pa-
vyzdys ir patirtis iškart tampa svar-
būs. Šiuo metu esame visos užstato sis-
temos ambasadoriai. Tai garsina mūsų
šalies vardą bei stipriną jos įvaizdį. Bet
svarbiausia, kad tai padeda kurti šva-
resnę ir saugesnę ateitį”, – teigia G.
Varnas.

Viena priežasčių, dėl kurių Euro-
pos Sąjungos šalių atstovai intensyviai
domisi užstato sistema bei lankosi
Lietuvoje, – bendrijos kova su vien-
kartiniu plastiku. ES numačiusi, kad
po dešimtmečio turėtų būti surenkama
90 proc. visų į rinką išleidžiamų pa-
kuočių.

Pranešime skelbiama, kad Lietu-
va tokį aukštą surinkimo lygį pasiekė
dar iki tikslų paskelbimo. Pernai šalyje
grąžinta 92 proc. visų į rinką išleistų
pakuočių – iš viso 581,6 mln. vnt. 

Apdovanotos gražiausių pavadinimų įmonės
Vilnius (ELTA) – Kultūros mi-

nisterijoje pagerbti gražiausių lietu-
viškų įmonių pavadinimų konkurso
nugalėtojai. Jau vienuoliktą kartą or-
ganizuotu konkursu Valstybinė kalbos
inspekcija siekia įprasminti Tarptau-
tinės gimtosios kalbos dienos minėji-
mo tradiciją.

Šių metų konkurso nugalėtojo-
mis paskelbta 18 įmonių: „Pirmas
blynas”, „Tylus ūžesys”, „Dovano-
sis”, desertinė „Atostogos”, „Takus”,
„Ratuoti mėsainiai,” „Skruzdis”, „Ne-
sušlapk”, „Baltas varnas”, „Viskas

ore” iš Vilniaus, „Sąjungininkai” iš
Kauno, „Buvo kartą” iš Šiaulių, „Pum-
purai” iš Panevėžio, „Darnios ribos”
iš Kėdainių, „Kalba skaičiai” iš Šir-
vintų rajono, „Laimės siūlas” iš Kau-
no rajono, Kūrybos studija „Virsmas”
iš Šakių rajono ir „Svarbi žuvis” iš Ne-
ringos.

Specialus Valstybinės kalbos ins-
pekcijos prizas atiteko restoranui „Pir-
mas blynas”.

Laureatų veikla labai įvairi – nuo
geodezijos, žemėtvarkos, logistikos iki
juvelyrikos sričių.

Pasą vėl bus galima gauti per dieną
Vilnius (BNS) – Pradeda

veikti nauja asmens dokumentų
gamybos įranga, vėl leidžianti
ypatingos skubos tvarka per vie-
ną darbo dieną pasigaminti
pasą.

Įprasta tvarka pasą Lietu-
voje galima pasigaminti per mė-
nesį, skubos tvarka – per penkias
darbo dienas.

Numatoma, kad naudojant
naują asmens dokumentų laze-
rinio graviravimo įrangą, išra-
šymo procesas bus labiau auto-
matizuotas ir funkcionalesnis.
Lazerių graviravimo kokybė leis at-
kurti ryškesnį bei skaidresnį asmens
atvaizdą.

Taip pat sutrumpės lustų įrašymo
laikas. 

Su nauja įranga taip pat patobu-
lės išrašymo įrangos valdymas. Apa-
ratūros operatoriams bus galimybė

vienu metu išsiųsti kelias užduotis.
Įprasta tvarka pasigaminti pasą

kainuoja 43 eurus, skubos tvarka – 57
eurus, o norint gauti pasą per dieną rei-
kėtų sumokėti 71 euro rinkliavą.

Vaikams ir pensininkams galima
pigiau pasigaminti pasą įprasta tvar-
ka dėl nustatytos lengvatos.

M. Bastys Lietuvą apskundė Strasbūrui
Vilnius (BNS) – Buvęs parlamen-

taras Mindaugas Bastys Europos Žmo-
gaus Teismui apskundė Lietuvą.

„Tai buvo politinis šou, politinis
susidorojimas, man nebuvo sudaryta
galimybių ginti reputaciją”, – sakė M.
Bastys. 

Gavus Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD) informacijos, Seime
po tyrimų buvo pradėtas apkaltos pro-
cesas dėl M. Basčio nuslėptų ryšių su
buvusiais sovietų spectarnybų dar-

buotojais, įtarto atstovavimo Rusijos
energetiniams interesams.    

Sprendimą trauktis iš Seimo
M. Bastys priėmė, kai per apkaltą par-
lamente neužteko balsų panaikinti jo
mandato, dėl to prie Seimo surengtas
tūkstantinis mitingas.

Konstitucinis Teismas M. Bastį
pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkš-
čiai pažeidus Konstituciją, kai nuslė-
pė savo ryšius su buvusiu KGB dar-
buotoju.

D. Trump užsipuolė JAV specialųjį prokurorą
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donaldas Trumpas, kalbėda-
mas Marylande surengto konservato-
rių suvažiavimo metu, aršiai užsi-
puolė specialųjį prokurorą Robert
Mueller ir savo kritikus. 

Savo ilgiausioje kada nors pasa-
kytoje kalboje JAV vadovas plūdo šiuo
metu R. Mueller vykdomą tyrimą dėl
D. Trump rinkimų štabo galimo slap-
to susitarimo su Rusija per rinkimus
į prezidento postą. D. Trump ne sykį
specialiojo prokuroro vadovaujamą
tyrimą yra pavadinęs „raganų me-
džiokle”. 

Dėl nesiliaujančių prezidento at-

akų pats generalinis prokuroras pla-
nuoja atsistatydinti kovo mėnesį. 

Per savo daugiau nei dvi valandas
trukusią kalbą Jungtinių Valstijų va-
dovas negailėjo aštrios kritikos ir ki-
tiems: buvusiam generaliniam pro-
kurorui Jeff  Sessions, buvusiam FBI
vadovui J. Comey, Demokratų partijai
ir visiems, nepatenkintiems jo santy-
kiais su Šiaurės Korėja. 

D. Trump gynė savo neseniai įvy-
kusį susitikimą su Šiaurės Korėjos
režimo lyderiu Kim Jong-un, teigda-
mas, kad pasiekta „didelė pažanga”, o
Šiaurės Korėjos neva laukia „neįtikė-
tinai puiki ateitis”. 

B. Sanders žada JAV surengti politinę revoliuciją
Washingtonas (ELTA) – JAV se-

natorius Bernie Sanders pradėjo kam-
paniją tapti demokratų kandidatu 2020
m. pirminiuose rinkimuose, kuriuose
partija nominuos savo atstovą kovoje
dėl šalies prezidento posto. B. San-
ders žada šalyje sukelti „politinę re-
voliuciją”. 

Savo kalboje politikas žadėjo, kad,
tapęs prezidentu, siektų suvienyti žmo-
nes. Jis taip pat sukritikavo gobšuolius
ir „milijardierių klasę”. Senatorius
žada visiems amerikiečiams ateityje

garantuoti darbus, dvigubai padidinti
minimalų valandinį atlyginimą nuo
7,25 JAV dolerio iki 15 JAV dolerių, pri-
imti visapusę imigracijos reformą,
kuri leistų šimtams tūkstančių mig-
rantų be dokumentų pasilikti JAV, pa-
daryti mokslą universitetuose ir kole-
džuose nemokamą bei imtis sveikatos
apsaugos reformos, kuri sveikatos
draudimą garantuotų visiems gyven-
tojams. B. Sanders taip pat žada kovo-
ti dėl ekonominio, socialinio, rasinio ir
aplinkosauginio teisingumo. 

Ragina Kiniją atšaukti muitus žemės ūkio 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paragino Ki-
niją „nedelsiant” atšaukti visus mui-
tus žemės ūkio produktams iš JAV,
įskaitant jautieną ir kiaulieną. Savo ra-
ginimą jis argumentavo tuo, kad po-
kalbiai su Kinija dėl prekybos vyksta
gerai ir kad jis kovo 1-ąją iki 25 proc.
nepakėlė muitų kiniškoms prekėms,
kaip planavo. „Tai labai svarbu mūsų
puikiems ūkininkams ir man”, – rašė
D. Trump.

D. Trump paskelbė, kad pratęsia
terminą prekybos ginče tarp JAV ir Ki-
nijos. Kovo 1-ąją oficialiai turėjo baig-
tis „paliaubos”, dėl kurių abi šalys su-
sitarė gruodžio pradžioje Argentinoje
vykusiame G20 viršūnių susitikime.
JAV grasino naujais muitais, jei iki
šios datos nepavyks susitarti. Specia-
lūs tarifai 200 mlrd. dolerių apimties
importui iš Kinijos tada, remiantis
Washingtono planais, turėjo būti pa-
didinti nuo dabar 10 iki 25 proc. 

ES pasirengusi duoti Londonui daugiau garantijų
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga (ES) pasirengusi duoti daugiau
garantijų, kad vadinamoji „apsidrau-
džiamoji priemonė” (backstop) Airijos
ir Šiaurės Airijos pasienyje galios tik
laikinai. Tai pareiškė ES vyriausiasis
derybininkas Michel Barnier. 

„Mes žinome, kad Didžiojoje Bri-
tanijoje yra svarstymų, jog ‘apsidrau-
džiamoji priemonė’ gali visiems lai-
kams susaistyti Didžiąją Britaniją su

ES, – sakė M. Barnier. – Taip nėra. Ir
mes pasiruošę duoti daugiau garanti-
jų, patikinimų ir paaiškinimų, kad
‘apsidraudžiamoji priemonė’ yra tik
laikina”. 

„Apsidraudžiamoji priemonė”,
kuri turi užkirsti kelią fizinėms sienos
atsiradimui tarp ES narės Airijos ir Di-
džiajai Britanijai priklausančios Šiau-
rės Airijos, yra pagrindinis ginčytinas
punktas dabartinėje išstojimo sutartyje.

Kryme sulaikytas Stačiatikių ukrainoje arkivyskupas
Simferopolis (ELTA) – Ukrainos

Stačiatikių Bažnyčios Kryme vado-
vas tėvas Klimentas pranešė esantis
sulaikytas Rusijos aneksuotame pu-
siasalyje. 

Kaip teigė Stačiatikių Bažnyčios
Ukrainoje arkivyskupas, jį pareigūnai
sulaikė vos atvykusį į autobusų stotį.
Policija dvasininkui nenurodo, dėl ko-
kių priežasčių jis buvo suimtas. 

Pasak paties dvasininko, praėjusį
mėnesį Krymo valdžia užsimojo nu-
traukti jo bažnyčios nuomos sutartį,
nes parapija nebuvo priregistruota
prie Rusijos Federacijos. Tačiau, bū-
damas ištikimas Ukrainai, tėvas Kli-
mento negali perregistruoti parapijos,
nes Kijevas pusiasalį laiko, nors ir
laikinai okupuotu, bet esančiu Ukrai-
nos sudėtyje. 

Daugiau nei 300 metų Ukrainos
Bažnyčia buvo artimai susijusi su
Maskvos patriarchatu. Tačiau, turint
omenyje Rusijos įvykdytą Krymo

aneksiją, Kijevas tokius ryšius laiko
nepriimtinais. Šiais metais buvo įkur-
ta nepriklausoma Stačiatikių Bažnyčia
Ukrainoje. Šis žingsnis smarkiai su-
erzino Maskvą.

Patriarchas Klimentas buvo sulaikytas vos
atvykęs į Rusijos aneksuotą Krymą.

Pravmir.com nuotr.

Nuo šiol pasą pagaminti galima per vieną darbo
dieną. 15 min nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai 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 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

A † A
STASYS URMONAVIČIUS

(URMAN)
mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų.
Gyveno  Waukegan, IL.
Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietu-

 vo je.
Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-La -

ke County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv.
Baltramiejaus lietuvių parapijoje.

Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John (Debbie) su šeima, sū-
nus Jim (Rosetta) su šeima, penki anūkai, sesuo Izabelė ir daug
dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje.

A. a. Stasys buvo a. a. kun. Jono Urmonavičiaus, a. a. Susan,
a. a. Josephinos, a. a. Angelos ir a. a. Salomėjos (Lietuvoje) bro-
lis.

Velionis buvo pašarvotas Bradly laidojimo namuosee sausio 30
d. ir  – vieną valandą prieš Mišias – Holy Family bažnyčioje. Po
Mišių buvo palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, IL.

Nuliūdusi šeima
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DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

� Seselė kazimierietė M. Lucille Želvys mirė
kovo 1 d., sulaukusi 84 metų. Atsisveikini-
mas – penktadienį, kovo 8 d., Franciscan Vil-
lage koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont,
IL. Daugiau informacijos – kitoje ,,Draugo”
laidoje.

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
kovo 8 d., penktadienį, 7 val. v. koncertuos
daugelio tarptautinių konkursų laureatas
moterų ansamblis ,,Cantilena” iš Lietuvos.
Koncertinės programos metu be kitų kūrinių
skambės ir Amerikoje gyvenusių lietuvių kom-
pozitorių sukurtos dainos. 

� Kviečiame visus sekmadienį, kovo 10 d.,
1 val. p. p. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL), kurioje koncertuos 12 moterų vokalinis
ansamblis iš Lietuvos ,,Cantilena”. Auka baž-
nyčiai – 20 dol. 

� Kovo 10 d., sekmadienį, po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) vyks JAV LB Brighton
Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

�  Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijo-
je kovo 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kvie-
čia į renginį, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos
įkūrėjo V. Putvinskio 90-osioms mirties me-
tinėms paminėti. Renginio metu klausysimės
muzikos, poezijos, vaišinsimės, bendrausi-
me. Programoje dalyvaus solistė Danguolė Ži-
butė-Pažemeckienė. Renginys nemokamas!
Adresas: 2417 W 43rd. St. Chicago, IL 60632
Tel. 773-875-4531

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Lietuvių Fondas praneša,
kad paraiškos 2019 metų

projektų paramai gauti bus
priimamos iki 2019 m.
balandžio 1 d. Lietuvių

Fondas remia: švietimą, kul-
tūrą, lietuvių išeivijos ben-

druomenes, jaunimą.
Elektroninę paraišką rasite LF

tinklalapyje

www.lithuanianfoundation
.org/LT/parama-projektams/

www.draugofondas.org
4545 W 63 St., Chicago, IL 60629
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Kovo 11 d., pirmadienį, 12 val. p. p. Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Čikagoje kviečia dalyvauti vėliavos pakėlimo
ceremonijoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nai paminėti. Ceremonija įvyks Čikagos centre, Daley Center ir
Daley Plaza.

Programoje: Daley Center – JAV ir LR himnai, atliekami Agnės
Giedraitytės, LR generalinio konsulo Mantvydo Bekešiaus svei-
kinimo kalba; Daley Plaza – vėliavos pakėlimas.

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo kovo
vidurio iki lapkričio vidurio.  Su apgyvendini-
mu. Kreipkitės: gintk123@gmail.com

Satyros teatras „AntrAS kAimAS” kviečia į pasirodymus
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, illinois 60439

kovo 9 d., šeštadienį, 7:30 val. v.
ir kovo 10 d., sekmadienį, 3 val. p. p.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

WWW.ELECTGUSTIN.COM &


