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Washington, DC, gegužės 14 d.
(BNS) – JAV Atstovų rūmai priėmė
rezoliuciją, kurioje giriama Demo-
kratijų bendrijos (DB) veikla ir jai
pirmininkaujanti Lietuva.

Pasak Užsienio reikalų ministeri-
jos (URM), JAV Atstovų rūmai pa-
sveikino DB pirmininkaujančios Lie-
tuvos siūlymą atkurti šios tarpvalsty-
binės struktūros darbo grupių veiklą.

,,Atstovų rūmai sveikina Steigia-
mosios grupės ir nuolatinio sekreto-
riato remiamą Lietuvos pirmininka-
vimo siūlymą atkurti DB viduje dar-
bo grupes, kurios sustiprintų DB ir
suteiktų jai papildomos vertės”, – tei-
giama rezoliucijoje.

JAV Atstovų rūmų rezoliucijoje
taip pat pabrėžiama parama DB įs-
teigimo dešimtmečio proga rengiamai
Krokuvos konferencijai ir linkima
sėkmės toliau skatinant demokratiją
pasaulyje.

,,Steigiamosios grupės, Lietuvos
pirmininkavimo, nuolatinio sekreto-
riato ir Tarptautinio organizacinio
komiteto pastangomis DB pastaruoju
metu sutelkė pastangas demokratijos
plėtrai tokiose šalyse kaip Iranas,
Birma ir Afganistanas, priėmė rezo-
liucijas, paskelbė pareiškimus ir to-
liau vykdo misijas, kuriomis remiama

demokratijos pažanga to siekiančiose
šalyse ir visuomenėse”, – rašoma do-
kumente.

Vienas iš pernai liepą prasidėju-
sio dvejų metų Lietuvos pirmininka-
vimo DB tikslų yra atkurti organiza-
cijos darbo grupes, kuriose būtų įvar-
dijamos grėsmės demokratijai, spren-
džiama, kaip stiprinti demokratinį
valdymą po pasaulinės ekonominės ir
finansų krizės, stiprinti moterų ir
jaunimo vaidmenį plėtojant demo-
kratiją, plėsti švietimą apie demo-
kratiją, regioninį bendradarbiavimą
demokratijos srityje, apsaugoti pilie-
tinę visuomenę ir nevyriausybines or-
ganizacijas nuo nedemokratinių vy-
riausybių, pertvarkyti pačią DB, dau-
giau į jos veiklą įtraukti didžiąsias pa-
saulio demokratijas, įvairius regionus
ir pilietinę visuomenę.

DB yra tarpvyriausybinė struk-
tūra, kurios tikslas – pasauliniu mas-
tu stiprinti demokratijos normas ir
institucijas. Jos veikloje dalyvauja
daugiau kaip 100 demokratiją sukū-
rusių ir ją kuriančių valstybių.

Vilnius, gegužės 14 d. (Bernar-
dinai.lt) – Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės (PLB) Valdyba nutarė su-
rengti PLB ir Pasaulio Lietuvių Jau-
nimo Sąjungos Kraštų Valdybų pir-
mininkų suvažiavimą Vilniuje š. m.
liepos 29–30 d.

Suvažiavimo metu numatoma
kalbėti Kraštų Lietuvių Bendruome-
nėms rūpimais klausimais, PLB at-
stovavimo, lietuvių įtraukimo į Bend-

ruomenės veiklą klausimais, aptaria-
mos PLB leidinio „Pasaulio lietuvis”
leidybos ir platinimo problemos, PLB
svetainė internete, PLB veiklos fi-
nansavimo, komunikacijos ir kt.
klausimai. Posėdyje buvo svarstoma
ir patvirtinta PLB Valdybos 2009 m.
veiklos bei finansinė ataskaitos, 2010
m. planai ir PLB atstovės Lietuvoje
Vidos Bandis veiklos ataskaita.

Valdyba patvirtino PLB Švietimo

ir Europos kraštų reikalų komisijų
uždavinius, darbo kryptis bei sudėtį.
Švietimo komisiją sudaro: pirmininkė
Jūratė Caspersen (Šveicarija), nariai:
dr. Stasys Bačkaitis (JAV), dr. Renata
Retkutė (Jungtinė Karalystė), dr.
Arūnas Teišerskis (Airija), Apolonija
Kalniūtė (Rusija), Daiva Navickienė
(JAV), Nelida Zavickaitė Mahne
(Argentina). Švietimo komisijos veik-
los kryptys: Nukelta į 6 psl.

Bus svarstomi Lietuvi¨ Bendruomeni¨ reikalai

JAV Atstov¨ r∆mai sveikina Lietuvos pastangas
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JAV Atstovų rūmai pasveikino Lietu-
vos pastangas sustiprinti Demokra-
tijų bendrijos veiklą. Delfi.lt nuotr.

Washington, DC, gegužės 13 d.
(JBANC info) – Jungtinis Baltijos ša-
lių-Amerikos komitetas – JBANC
(Joint Baltic American National
Committee) kartu su Woodrow Wil-
son International Center rengia kon-
ferenciją ,,NATO kaita: 2010 m. stra-
teginė koncepcija ir ateitis”. Rengi-
nys vyks š. m. gegužės 21 d. Washing-
ton, DC, Woodrow Wilson Interna-
tional Center.

NATO priklausančios šalys susi-
duria su įvairiausiomis grėsmėmis
pradedant terorizmu, organizuotu
nusikalstamumu, kibernetiniu sau-
gumu ir baigiant pasauliniu atšilimu.
Nors organizacija pasipildė naujais
nariais, jos dar laukia didžiulės per-
tvarkos.

Prieš metus NATO generalinis
sekretorius gavo užduotį praplėsti
naują strateginę koncepciją. Specia-
listų grupė, vadovaujama dr. Made-
leine Albright, sukūrė šį dokumentą,
kuris šio mėnesio gale bus pristaty-
tas visuomenei. Šis dokumentas pa-
dės pamatus naujam susitarimui
tarp NATO narių, kai šių šalių atsto-
vai susitiks vėliau šiais metais. M. Al-
bright sutiko dalyvauti konferencijo-
je kaip pagrindinė pranešėja. Konfe-
rencijoje bus nagrinėjamos trys te-
mos: NATO ateities tikslai ir misija,
nauji saugumo pasikeitimai organi-
zacijoje ir institucinės pertvarkos pa-
sitinkant XXI amžiaus įvykius.

Konferencijos pranešėjų sąrašas
bus paskelbtas netrukus. Renginys
vyks One Woodrow Wilson Plaza
konferencijų kambaryje, 5-ame aukš-
te, jis yra atviras visuomenei.

Kaunas, gegužės 14 d. (ELTA) – Gegužės 14 d. sukako 38 metai, kai,
protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, apsiliejęs kūną benzinu susidegino
devyniolikmetis kaunietis Romas Kalanta. Greta Kauno valstybinio muzikinio
sodelio, kur 1972 m. gegužės 14 d. žuvo Laisvės šauklys R. Kalanta, vyko
minėjimas. Jame dalyvavo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno apskrities vir-
šininko administracijos atstovai, eseistas, prozininkas, bardas Edmundas Ja-
nušaitis, VDU ,,Rasos” gimnazijos folkloro ansamblis ,,Lygaudė”. Po minėjimo
jo dalyviai aplankė R. Kalantos kapą Romainių kapinėse. Pagerbiant kovoto-
jo už nepriklausomą Lietuvą atminimą, miesto savivaldybės Vinco Kudirkos
viešojoje bibliotekoje atidaryta spaudinių paroda ,,Romas Kalanta – auka
Laisvei”. Kęstučio Jurelės (ELTA) nuotr.
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Jau ketvirtą kartą užsienyje
kuriantys lietuviai menininkai
kviečiami į Kauną šįkart pasida-
linti mintimis tema ,,Patriotai ar
piliečiai? Tarp tautos ir pilietinės
visuomenės”. Pasaulio lietuvių
menininkų kūrybinių dirbtuvių
,,Migruojantys paukščiai” dalyviai
bandys aiškintis menininko socia-
linio vaidmens prasmę: Kam šiuo-
laikinėje visuomenėje atstovauja
kūrėjai? Ko iš jų tikimasi? Koks
menininko vaidmuo tautoje, pi-
lietinėje visuomenėje? Ar tas
vaidmuo skiriasi, kalbant apie
„išeivijos” menininkus? Galų gale,
ar „išeivija” vis dar yra tinkamas
terminas? Šiuos ir kitus klausimus
menininkai bandys aptarti per
diskusijas, paskaitas, patirties
mainus, pokalbius bei spaudos
konferenciją. Vilties yra, jog kū-
rėjai, iš tiesų būdami tie keisti,
migruojantys visuomenės paukš-
čiai, į patriotizmą ir pilietiškumą
pažiūrės kitokiu – šviežesniu,
labiau atitrauktu – žvilgsniu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas kartu su prieškongresinės
stovyklos ruošos komiteto nariais apžiūri Berčiūnų stovyklavietę ir sprendžia, kaip
sutalpins 400 stovyklautojų. Nuotrauka iš www.ateitis.lt.

Amerikos lietuvių R. katalikų federacijos
stovyklavietėje 

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

JAS – Jaunųjų ateitininkų stovykla,
liepos 6–15 d.
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios
mo kyk los mokiniams nuo 7 iki 14 metų amžiaus.
Yra likę mažai laisvų vietų. Prieš užsiregistruojant,
pasiteiraukite, ar vietų yra likę jūsų vaikų amžiaus
būrelyje pas Laimą Aleksienę el. pašto adresu:
jas@ateitis.org. Informaciją apie stovyklą rasite
www.javjas.org

MAS – Moksleivių ateitininkų stovykla,
liepos 15–25 d.
Kviečiami moksleiviai, baigę 8-tą skyrių ir dar
nepradėję lankyti universiteto. Visą reikiamą
stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite
mokslei vių tink lalapyje: www.mesmas.org

Sendraugių ateitininkų stovykla–I
liepos 25–rugpjūčio 1 d.
Priimami visi šeimos nariai. Norintys dalyvauti
prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip
12 val. p. p. (Čikagos laiku) tel.: 708-442-4911. Dėl
bendrų klausimų kreipkitės į Viktutę Siliūnienę el.
paštu:  viktute@siliunas.com   

Sendraugių ateitininkų stovykla–II,
rugpjūčio 8–14 d.
Priimami visi šeimos nariai. Norintys dalyvauti
prašomi skambinti Ritai Bieliauskienei tel.: 708-
484-4045 arba kreiptis el. paštu: sendraugiai2
@gmail.com.  

Vasaros
kalendorius

Tėvų Pran ciš konų va sarvietėje

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų
savaitė
rugpjūčio 7–14 d.
Priimami visi šeimos nariai.  Registruojamasi
užsisakant kambarius Tėvų Pran ciš konų va -
sarvietėje – Franciscan Guest House (207) 967-
4865 arba www.franciscanguesthouse.com.
Programos klausimais kreipkitės į savaitės orga-
nizatorius: Petrą Vai nių (Petrasrv@aol.com),
Moniką Vy gan  taitę Sabalienę (M.Vygantas@att.
net) arba Laimą Lileikienę Shea (LTLTAX@
aol.com).

Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonas kun. Valdas Aušra kalbasi su dviem sen -
drau gėm ateitininkėm Sigute Mikrut ir Rita Vencloviene Čikagos sendraugių ateitininkų
susirinkimo metu.                                                                 Jono Kuprio nuotr.

,,Nors esame katalikai, man atrodo, kad kaip inteligentiški žmonės turime
domėtis kitomis religijomis, ypatingai tomis, kurios siejasi su mūsų bendra lietu-
vių tautos istorija” — taip rašė Čikagos sendraugių pirmininkė Pranutė Lauč-
kaitė-Domanskienė, kviesdama Čikagos ateitininkus į susirinkimą. Ba landžio 30
d. susirinkime  Ateitininkų namuose, Lemonte, prabilo liuteronų kunigas Valdas
Aušra, neseniai apgynęs doktorato tezę: ,,‘Ateik Viešpatie Jėzau’: Rytų Ortodoksų
antropologinės kristologijos siūlymas šių laikų teologijai”. Apie savo disertaciją jis
ir supažindino susirinkusius klausytojus. Kun. Aušra savo tezėje nagrinėja dviejų
rusų teologų Vladimir Lossky ir Sergei Bulgakov raštus. Nors tema itin moksliš-
ka, bet gero pamokslininko buvo suprantamai perteikta klausytojams. Ne vienas
po paskaitos pasidžiaugė, kaip malonu matyti tarp lietuvių gražiai besivystantį
ekumeninį bendravimą.

Po paskaitos visi vaišinosi, šnekučiavosi, kam buvo įdomu, sklaidė P. Domans-
kienės atvežtus jos tėvo Juozo Laučkos archyvo rodinius. Archyve daug medžia-
gos iš ateitininkų pirmųjų dienų Lietuvoje, taip pat iš lietuvių katalikų veiklos
Nepriklausomybės metais išeivijoje.  Šis archyvas vertas dėmesio, ir ateitininkai
turėtų dėti pastangas ir nesigailėti lėšų surinktais raštais bei nuotraukomis pasi-
dalinti su platesne lietuvių visuomene.  — VK

Link Kongreso
www.ateitis.lt

Čikagoje/Lemonte

Stovyklos

Sekmadienį, birželio 6 d., Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
10:30 v. r. Jaunučiai, moksleiviai ir sendraugiai duos
ateitininkų įžodį. Po šventės visi kviečiami į Ateitininkų
namų gegužinę Ateitininkų namų sodelyje, Lemonte. 

Sekmadienį, birželio 20 d., Kun Kęstučio Trimako
trijų jubiliejų šventė – 80 m. gyvenimo, 50 m. kuni-
gystės, 50 m. akademinio darbo. Visi ateitininkai kvie -
čia mi kartu su mūsų dvasios vadovu kun. Trimaku
atšvęsti šias sukaktis. 9 val. ryto šv. Mišios Šv. An tano
lietuvių šventovėje, Cicero mieste (kampas 50 Ave. ir
15 gatvės); 11 val. ryto vaišės Willowbrook pokylių
salėje. Svečius registruoja Roma Kuprienė 708-447-
9319. Vaišių auka 25 dol.

Sekmadienį, birželio 27 d., 12:15 val. p. p. Adelės
Dirsytės minėjimas, Pasaulio lietuvių centro Didžio-
joje salėje, Lemonte. Minėjime – monospektaklyje
Giedrė Gillespie pavaizduos Adelės Dirsytės kančios
gyvenimo kelią. Visus kviečia Korp! Giedra.

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje.
Prieš kongresą rugpjūčio 2–6 d. vyks stovykla Berčiūnuose, skirta kongreso daly -
viams susidraugauti ir kongresui pasiruošti. Visą informaciją apie registraciją
rasite Atei ti nin kų internetinėje svetainėje: http://ateitis.lt/node/393. Regis tra -
cija tęsis iki birželio 30 d. Išeivijos ateitininkai labai kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų kon gresas ir stovykla rugpjūčio 2–8 d. Lietuvoje

Praėjusį savaitgalį, gegužės 8–9 d., vyko Prieškongresinės ateitininkų stovyklos
organizacinio komiteto posėdis Berčiūnuose. Posėdyje daug dėmesio skirta stovyk-
los įrengimui bei planavimui. Kadangi tikimasi iki keturių šimtų dalyvių, planuo-
jama stovyklavietę padalinti į keturias dalis, kur nameliuose ir palapinėse vieno-
je vietoje kartu gyventų tos pačios sąjungos nariai, dalyvaujantys stovykloje. Dis-
kutuota apie tai, kaip per valandą pamaitinti 400 žmonių, kur dėti per keturias
stovyklos dienas gausybę stovyklos dalyvių automobilių, kaip veiksmingiau orga-
nizuoti stovyklos dalyvių nuvežimą į Vilnių ir pan. Ypatingas dėmesys skirtas
stovyklos metu vyksiančiam talentų vakarui, kuriame savo talentus pristatyti
kviečiamos visos ateitininkų kuopos. Be kitų dalykų stovyklos metu planuojama
turėti „Stovyklos radiją”. Taip pat ketinama surengti krepšinio turnyrą
„Ateitininkijos 100-mečio” taurei laimėti. 

Prieškon gresinės stovyklos ruošos rūpesčiai

Čikagos sendraugių susirinkimas
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Lietuviai – nykstanti
tauta?

ALEKSAS VITKUS

Kaip apmaudu, kad mūsų tauta, dar šv. Brunono laikais pradėjusi
kurti savo valstybę, per šimtmečius gynusią Vakarų Europą nuo
mongolų ar totorių ordų, o Rytų Europą – nuo kryžiuočių ir kala-

vijuočių, nesugebėjo toje valstybėje subrandinti gausios lietuvių tautos. Ka-
daise galinga valstybė žlugo, pirmiau tapdama vos ne paprasta Lenkijos pro-
vincija, o po to – keliomis Rusijos gubernijomis arba po 1863 metų sukili-
mo – Šiaurės Vakarų kraštu. Net Lietuvos vardas buvo uždraustas vartoti.

Tam istorikai ir etnografai nurodo daug priežasčių. Nuolatinis gyni-
masis nuo gausių mus supančių priešų, badmečiai ir marai reikalavo daug
aukų. Okupantų priespauda ir sunkios ekonominės sąlygos išblaškė tūk-
stančius lietuvių po visą pasaulį. Didele dalimi iš Lenkijos, taip pat ir iš
Rytų Bažnyčios atėjusi ir atkakliai mums lenkų kunigų brukama krikščio-
nybė daugelį lietuvių pagonių išvertė į lenkus katalikus ar stačiatikius ru-
sus. Kiek vėliau ne vienas lietuvis nuėjo į iš Vokietijos atėjusį protestantiz-
mą ir tapo vokiečiu. Neapgalvotas Lietuvos valstybės valdovų veržimasis į
slavų (rusų, gudų ir ukrainiečių) apgyventus plačius plotus lietuvių tautai
irgi nedavė nieko gero.

Po Lietuvos priėmimo į Europos Sąjungą (2004 m.), panaikinus laisvo
judėjimo apribojimus, staiga padidėjusi emigracija verčia ir Lietuvos vy-
riausybę atkreipti į tai dėmesį. Mažėja gyventojų skaičius, o su juo paste-
bimas ir visuomenės senėjimas. Išvyksta tiek jauni darbuotojai, tiek ir gali-
mi darbdaviai ateityje. Paskutiniu laiku lietuvių tautą pamažu žlugdo ir
pernelyg mažas gimstamumas.

Ne mažesnį susirūpinimą turėtų kelti Lietuvoje ir net visame pasauly-
je pasklidusi kosmopolitizmo mada, privedusi prie to, kad net Lietuvos vy-
riausybės kai kurie nariai nenori ar negali suprasti skirtumo tarp tautos ir
valstybės sąvokos. Ne vieną emigrantą jau galime girdėti sakant: „Aš euro-
pietis” arba net „Aš pasaulio žmogus”. Nejaugi jie bijo būti pavadinti neko-
rektiškais, jei drąsiai pasakytų esą lietuviais?

Mūsų kaimyninės tautos – lenkų, rusų, vokiečių, ir daugelis plataus
pasaulio tautų išaugo per keliasdešimt kartų, tuo tarpu Lietuvos valstybė
ir lietuvių tauta visą laiką mažėjo ir nyko. Ar ne graudu? Pažvelkime į kai
kuriuos istorinius duomenis.

Anot prof. Kazio Pakšto, Mindaugo Lietuva galėjo turėti apie 270,000
lietuvių. Praėjus apie 150 metų, jau Vytauto laikais, Lietuvoje galėjo gyven-
ti apie 750,000 lietuvių. Po 1569 m. Liublino unijos DLK žemės gerokai
susitraukė, kai iš jos buvo atplėštos keturios vaivadijos. Visoje toje liku-
sioje teritorijoje gyveno apie 1 mln. gyventojų, tarp kurių galėjo būti apie
850,000 lietuvių.

Po Liublino unijos labai įsigalėjo lenkų kalba, ir daug lietuvių, o ypač
bajorija, surašymų metu jau nevengė savęs vadinti lenkais. XVII a. pabai-
goje lenkiškai jau buvo rašomi beveik visi dokumentai. Lietuvių tautos
augimui labai didelį smūgį sudavė keli žiaurūs Maskvos įsiveržimai Lietu-
von, karai su švedais ir didysis maras (1710–1711), per kuriuos gyventojų
skaičius krito 35 proc. Prasidėjus Lietuvos-Lenkijos valstybės padaliji-
mams, Lietuvos valstybėje vis dėlto dar gyveno 1,4 mln. lietuvių.

Apie 1860 metus Rusijos statistika lietuvių etninėje erdvėje suskaičia-
vo apie 1,9 mln. lietuvių, o lenkiškoje erdvėje – apie 10 mln. lenkų. Taigi,
santykis tarp abiejų tautų tuo laiku jau buvo 5:1. Deja, šiandien mes tu-
rime maždaug tik apie 3 mln. lietuvių, kai mūsų pietinis kaimynas, Len-
kija, priskaičiuoja apie 38 mln. gyventojų, daugiausiai – lenkų. Taigi, tas
pats santykis išaugo į 13:1. XI amžiuje su lenkais buvę beveik apylygiais
šiandien prieš juos tapome nykštukais.

1914 m. visoje lietuvių tautinėje erdvėje gyveno apie 4,3 mln. žmonių.
Per Pirmąjį pasaulinį karą tas skaičius sumažėjo iki 3,3 mln., iš kurių  2,1
mln. buvo lietuviai. 1918 m. atsikūrusioje Lietuvos valstybėje 1923 m. buvo
surengtas pirmas gyventojų surašymas. Buvo rasta tik 2,2 mln. gyventojų
su 1,75 mln. lietuvių. Per 20 nepriklausomybės metų tas skaičius padidėjo
iki 2,6 mln. gyventojų su 2,1 mln. lietuvių. Praradus Klaipėdą, bet atgavus
dalį Vilniaus krašto, gyventojų skaičius pakilo iki 2,9 mln. Maždaug tą patį
skaičių patvirtina ir 1942 m. vokiečių okupacinės valdžios surengtas sura-
šymas, radęs 2,8 mln. gyventojų, tarp jų – 2,2 mln. lietuvių.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva dėl sovietų trėmimų į Rusijos
gilumą arba repatriacijų į Vokietiją prarado apie 130,000 žmonių. Vokie-
čiai nužudė arba išvežė į Vokietiją 240,000 Lietuvos žydų. 1944 m. iš Lietu-
vos, įskaitant ir Klaipėdos kraštą, į Vokietiją pasitraukė apie 260,000
žmonių. Jau pasibaigus karui, į Lenkiją pasitraukė 178,000 žmonių, tarp jų
ir 8,000 lietuvių. Į Sovietų Sąjungos platybes buvo išvežta dar beveik
110,000 gyventojų.

Nepaisant tų didelių valstybės gyventojų nuostolių, 1959 m. jau sovie-
tinėje Lietuvoje surengtas surašymas rado 2,7 mln. gyventojų, tarp jų –
2,15 mln. lietuvių. Į tą 2,7 mln. skaičių įeina ir apie 200,000 sovietų kolo-
nistų, atgabentų Lietuvon. Sovietų valdymo pabaigoje Lietuvoje gyveno 3,7
mln. gyventojų. Po 1990 m. nepriklausomybės paskelbimo prasidėjusios
emigracijos tas skaičius tikriausiai yra žymiai kritęs, bet, nesant tiks lios
emigracijos statistikos, to skaičiaus niekas nežino, nors visi supranta, kad
lietuvių tauta laisvoje Lietuvoje užuot augusi pastebimai tirpsta kaip pava-
sario sniegas, ir prošvaisčių, kad padėtis pagerės, bent iki šiol nesimato.

Nors ir labai iškilmingai šventėme Lietuvos vardo paminėjimo pirmą
kartą istorijoje tūkstantmetį (1009 m.), turime pripažinti, kad per tą tūk-
stantį metų Lietuvos valstybė nepadidėjo nei savo etninių žemių plotu, nei
lietuvių kalba kalbančiųjų skaičiumi.
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BENEDIKTO XVI ŽINIA
FATIMOJE: NEBIJOKITE

BŪTI KRIKŠČIONIMIS
Paliudyti Dievo šviesą

Nebijokite kalbėti apie Dievą, be
gėdos jausmo rodyti krikščioniškojo
tikėjimo simbolius – tai popiežiaus
Benedikto žinia iš Fatimos Apsireiš-
kimo koplyčios, prie kurios gegužės 12
d., trečiadienio vakarą, Fatimos Marijos
liturginės iškilmės išvakarėse jis pa-
laimino į tradicinę metinę procesiją
gausiai susirinkusių maldininkų žva-
kes, vadovavo Rožinio maldai ir pasakė
trumpą kalbą. 

„Gyvename laikais, – kalbėjo po-
piežius, – kai tikėjimas daugelyje re-
gionų gali užgesti kaip nebekūrenama
ugnis. Todėl svarbiausia yra leisti Die-
vui būti matomam ir girdimam mūsų
pasaulyje, visiems žmonėms atverti ga-
limybę priartėti prie Dievo. Jis nėra bet
koks dievas, o yra tas pats, kuris pra-
kalbėjo Mozei ant Sinajaus kalno iš
degančio krūmo, tai Dievas, kurio veidą
galime atpažinti nukryžiuoto ir prisi-
kėlusio Kristaus iki galo paliudytoje
meilėje. Brangūs broliai ir sesės, šlo-
vinkite Viešpatį Kristų savo širdyse.
Nebijokite kalbėti apie Dievą ir be gė-
dos jausmo rodyti krikščioniškojo ti-
kėjimo simbolius, kad visi mūsų laikų
žmonės galėtų pamatyti Kristaus švie-
są.”

Pradėdamas Rožinio maldą, po-
piežius Benediktas pažymėjo, jog jau-
čia, kad yra lydimas visų tikinčiųjų
maldos artumo, tačiau pridūrė, jog
išgyvena mūsų laikmečio rūpesčius ir
viltis, sužeistos žmonijos kančias ir
pasaulio problemas: jas sudedu Fatimos
Mergelei po kojų, – sakė Šventasis Tė-
vas, prašydamas Mariją melsti savo
Sūnų taikos ir santarvės malonės tiek
tiems, kurie save laiko krikščionimis, ir
tiems, kurie dar nepažįsta savo Išga-
nytojo.

Portugalijos vyskupams: šiandien
reikia brandžių tikinčių

pasauliečių

Ketvirtadienio vakarą popiežius
susitiko su Portugalijos vyskupais. „Iš
tiesų, – sakė popiežius, – dabartiniams
laikams labai reikia naujo krikščionių
misionieriško veržlumo, reikia bran-
džių tikinčių pasauliečių, kurie tapatin-
tųsi su Bažnyčios misija, padėtų ją
vykdyti sudėtingų pasaulio pokyčių
sąlygomis. Šiandien reikia tikrų Kris-
taus liudytojų visų pirma tose gyveni-

mo srityse, kur tikėjimo balsas labiau-
siai nutilęs. Šiandien labai dažnai poli-
tikai, intelektualai, komunikacijos dar-
buotojai išpažįsta ir skelbia vieną
kultūrą, nepripažįstančią religinio ir
kontempliatyvaus gyvenimo matmens.

Vis daugiau žmonių mano, kad
katalikų tikėjimas jau nepriklauso ben-
dram visuomenės paveldui; dažnai jį
nustelbia kitos „dievybės” ir kiti šio
pasaulio viešpačiai. Vien žodžiai apie
tikėjimą neturi jokios įtakos žmonių
širdims, dar mažiau gali nuveikti tik
bendros užuominos apie moralines ir
krikščioniškas vertybes. Vien tik kalbos
nepasiekia ir nesugeba paveikti žmo-
gaus širdies, pakeisti gyvenimo. Suža-
vėti gali tik asmeniškas susitikimas su
tikinčiu žmogumi, kuris savo gyvenimu
liudija Kristų.” 

Popiežius savo kalboje paminėjo
naujų judėjimų svarbą, kurie, nepai-
sant bendro ne itin optimistiškai nu-
teikiančio konteksto, vis dėlto yra gau-
sūs ir turi nemenkų galimybių. „Tačiau
labai svarbu, – sakė popiežius, – kad
šitų judėjimų duodamas liudijimas
nebūtų atskiras nuo bažnytinės bendri-
jos. Ypatingomis charizmomis apdova-
notieji privalo būti atsakingi už bendrą
visos tikinčiųjų bendruomenės liudi-
jimą, kuriam vadovauja Bažnyčios
ganytojai.”

Fatimos sukaktys

Ketvirtadienio, trečiosios savo
viešnagės Portugalijoje dienos rytą,
popiežius Benediktas XVI aukojo Mi-
šias aikštėje, priešais Fatimos šventovę.
Kaip tik šią dieną, gegužės 13-ąją,
sukanka 93 metai nuo pirmojo Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos apsireiški-
mo Fatimoje ir būtent šią dieną Baž-
nyčios liturgijoje minima Fatimos Ma-
rijos šventė. Šių metų gegužės 13-ąją
taip pat sukanka lygiai 10 metų nuo
dviejų Švenčiausiąją Mergelę Mariją
1917 metais regėjusių vaikų – brolio ir
sesers – Pranciškaus ir Jacintos Marto
paskelbimo palaimintaisiais. Jų beati-
fikacijai toje pačioje vietoje 2000 metų
gegužės 13-ąją vadovavo Garbingasis
Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius
II. Tad šios popiežiaus Benedikto XVI
ketvirtadienį Fatimoje aukotos Mišios
buvo bene svarbiausias visos šios apaš-
tališkosios kelionės įvykis.

Parengta pagal 
,,Vatikano radiją”

Popiežius Benediktas XVI Fatimoje, Portugalijoje.
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Prieš trejetą metų nustebino
„Draugo” nuomonių skyriuje išs-
pausdintas rašinys, kuriame autorius
siūlė kurį laiką pamiršti, kad esame
lietuviai ir pabūti pasaulio piliečiais.
Štai iškarpėlė iš to rašinio:

Manau, būtų kur kas geriau, jei
kurį laiką pamirštume, kad esame
lietuviai, ir pabandytumėme kurį lai-
ką pabūti pasaulio piliečiais. Įgyta
patirtis labai praverstų grįžus tėvy-
nėn (...). Tačiau šiandieną išvykę į
užsienį lietuviai yra linkę visų pirma
apsaugoti savo tautiškumą. Tik ar
tikrai išvykus į užsienį mūsų tau-
tiškumui kyla grėsmė? (...) ar būtina
burtis su tikslu apsaugoti tautišku-
mą, kada tautiškumui joks pavojus
negresia?

Tai va, vienas atvykęs į Londoną
ten studijuojančiam lietuvių jauni-
mui porina, kad neužsidarytų lietu-
vių kalboje, nes ir Vytautas su Jogaila
kalbėjo lietuviškai tik tada, kai no-
rėjo, kad lenkai nesuprastų, o šis ti-
kina, kad, gyvenant svetur, joks pavo-
jus tautiškumui negresia. Vis dėlto
laimė, kad tokių „lietuviškumo”
apaštalų nebuvo nei prieškarinėje,
nei pokarinėje išeivijoje. 

Bet taip bemąstydamas užklystu
į „Lietuvos ryto” straipsnį apie lietu-
vių bažnyčių uždarinėjimą Ameriko-
je. Nustembu, kad tas, kuris prieš
trejetą metų rašė, kad tautiškumui
svetur gyvenant joks pavojus negre-
sia, jau sielvartauja, kad jauniausia
JAV lietuvių karta skuba įsilieti į
amerikiečių visuomenę, keistis pa-
vardes ir gėdijasi savo šaknų. Jo ma-
nymu, didžiausia problema yra atsa-
kyti į klausimą, ar JAV lietuviai ap-
skritai nori burtis ir bendrauti. Pa-
norau sužinoti, kas tą žmogų taip pa-
keitė, ir ar jis nesijaučia kaltas, ra-
ginęs kurį laiką užmiršti, kad esame
lietuviai, ir siūlęs tapti pasaulio pilie-
čiais. 

Taigi, parašau jam elektroniniu
paštu laišką. Tuoj pat atsako jis man,
kad „Lietuvos ryto” redakcija iškrai-
piusi jo atsakymą. Taip ir nesupran-
tu, ar jis vis įrodinėja, kad išeivijoje
negresia pavojus tautiškumui, ar ap-
gailestauja, kad jauniausia lietuvių
karta gėdijasi savo šaknų. Apsikei-
čiame dar pora laiškų apie emigrantų
kartas. Gaunu iš jo šį laišką:

Apie prieškarinius emigrantus
daug nežinau. Jais nesidomiu. Apie
juos nerašau. Jie nėra mano rašinių
tema. Su DP’s išvis nedaug kas nori
prasidėti. Ką turime šiandieną iš jų
palikimo – baisus, sustabarėjes, ra-
sistinis nacionalizmas. Kaip Lietuva
prie Smetonos. Nenuostabu. O kai
1991 metais ,,dipukų projektas” buvo
kaip ir įvykdytas, Lietuva jau tapo su-
vereni – kiek jūs[ų] grįžo????????
A...... taip, taip. [G]al 100, o gal 200,
o gal 250? Nesistebiu, kad jaunimas
su ta karta nieko bendro nenori turėti
– ten tik intrigos, pagieža, pyktis....
žodžiu tikri lietuviai…

Prisipažinsiu, kad atsakymas ap-
stulbina mane. Laiškas jauno lietu-
vio, studijas begilinančio Amerikoje,
ne tik apstulbina, bet ir prislegia. Iš
jo kitų rašinių sužinau, kad jis yra
studijavęs Airijoje, grįžęs į Lietuvą
buvo įsidarbinęs savivaldybėje, buvo
priimtas studijuoti žurnalistiką Vil-

niaus universitete, bet, susidarius ga-
limybei studijuoti Amerikoje, paliko
Lietuvą. Rašinėja jis išeivijos spaudo-
je, net ir „Drauge”, filmuoja pokal-
bius su žymesniais lietuviais, kuriuos
galima matyti per internetą ir vadina
tai televizija (nycltv). 

Jo tikslai: Griauti dirbtinai su-
kurtus ideologinius barjerus tarp lie-
tuvių Lietuvoje ir išeivijos lietuvių
Amerikoje bei kitose šalyse (...), padėti
lietuvių bendruomenėms integruotis į
kultūrinį, politinį ir socialinį JAV gy-
venimą, informuojant jas apie Ameri-
kos politines, ekonomines, kultūrines
aktualijas. Tikslai tikrai gražūs, bet
ar barjerai gali būti griaunami tokia
rašliava? Abejoju. 

Ir kodėl jaunas lietuvis dega to-
kia pagieža prieškarinei Lietuvai, va-
dindamas ją smetonine, rasistine? Ir
kuo ji jam ar jo tėvams nusikalto? Ar
jis žino, kad Amerikoje paplūdimiuo-
se dar 1952 m. buvo užrašai, kad žy-
dai ir spalvotieji nelaukiami (unwel-
come), kad spalvotiesiems buvo at-
skiri, apšepę restoranai, kino teatrai,
mokyklos, viešieji baseinai, tualetai,
net autobusų stotyse atskiri laukia-
mieji? Ar jis žino, kad vokiečiams
okupuojant Lenkiją, jo vadinama
smetoninė, rasistinė Lietuva priėmė,
priglaudė ir leido į laisvus Vakarus
išvykti į Lietuvą perbėgusius lenkų
karius, nepaisant lenkų mums pada-
rytų skriaudų? Taip, Lietuva nebuvo
demokratinė valstybė, bet ją supo
baisiausių pasaulio tironų valdomi
kraštai, o demokratinėje Amerikoje
niekuo neprasikaltę joje gyvenę japo-
nų kilmės amerikiečiai buvo išvaryti
iš savo namų ir sugrūsti į stovyklas. 

Jis rašo, kad apie prieškarinius
emigrantus jis daug nežino, jais ne-
sidomi. Kur jam žinoti, jis juk dirbti-
nius barjerus griauna! Kur jam ži-
noti, kad tų emigrantų dėka prieška-
riniais laikais Lietuva tapo Europos
krepšinio čempione, ir iki dabar krep-
šinis yra tartum religija Lietuvoje.
Kur jam žinoti, kad Darius ir Girėnas
anais laikais išgarsino mažai žinomą
Lietuvą pasaulyje, kad senųjų emig-
rantų statytais namais, bažnyčiomis
mes tebesinaudojame. Anot jo, ,,su
DP’s išvis nedaug kas nori prasidėti”,
mat jų palikimas: ,,baisus, sustabarė-
jęs, rasistinis nacionalizmas”. Tai va,
ką mano kartos, kurios dauguma jau
mirę, tėvai yra palikę. Taigi, likusieji
– mano karta, ir esame tie ,,baisūs,
sustabarėję, rasistai, nacionalistai”.
Tad ir mąstau, kaip mes tokie būda-
mi tapome Amerikos universitetų
profesoriais, atkūrusiais ir Vytauto
Didžiojo universitetą, mokyklų mo-
kytojais, įmonių vadovais, gydytojais,
net išgarsėjusiais mokslininkais, pa-
galiau net laisvę atgavusios Lietuvos
prezidentu?! 

Barjerų griovėjas nepagaili kar-
čių žodžių „Bernardinai.lt” ir Lietu-
vai. Anot jo, jis ir jo karta 1991-ųjų
šaltą sausį spietėsi prie laužų, prie
Parlamento, gedėjo žuvusiųjų ir šven-
tai tikėjosi po laisvės atgavimo turėti
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savo žodį ir kad šalies ateitis priklau-
so tokiems, kaip jie. Deja, laisvoje
Lietuvoje pasijuto svetimi, neradę
prieglobsčio Tėvynės aukštojo mokslo
institucijose, išėjo į pasaulį ieškoti
savęs. Dvejus metus studijavęs Airijo-
je vėl šventai tikėjo, kad Lietuvai bus
reikalingas, deja, jo nereikėjo, tai iš-
vyko į JAV. O kaip dabar jis jaučiasi?
Štai:

[J]ei Tėvynė mane pašauktų, jau
kitos dienos rytą stovėčiau Vilniaus
oro uosto autobusų stotelėje (...). Tik-
rai. Be jokios abejonės. Tik ar Tėvynei
tikrai manęs reikia? Tautiečių siūlo-
mas atsakymas, klasikinis Kenedžio
posakis – ,,Neklausk, ką šalis gali
padaryti tau, bet paklausk, ką tu gali

padaryti savo šaliai” – manęs visiš-
kai netenkina ir grįžti namo neskati-
na. Todėl į kitą klausimą, ,,Ar pa-
siruošęs grįžti namo?”, kategoriškai
atsakau: ,,Dar ne. 

Man sunku išvengti sarkazmo
visa tai skaitant, bet kartu tai ir liū-
dina. Kodėl tiek kartėlio, savanau-
diškumo ir prieštaravimų ir maža lo-
gikos jo straipsniuose? Jis teigia, kad
Lietuva jo nenorėjusi, bet juk buvo
gavęs darbą savivaldybėje. Neradęs
prieglobsčio Tėvynės aukštojo mokslo
institucijoje, bet juk pats atsisakė
studento vietos Vilniaus universitete
ir išvyko į JAV. Tad kam kaltinti Lie-
tuvą? Be to, universitetas – ne
prieglobstį teikianti institucija, bet
mokslo įstaiga. O studentas, baigęs
universitetą Amerikoje, tikrai nekal-
tina valstybės, kad ši nesuteikia jam
norimo darbo, nors pažadų prieš
rinkimus ir atsiranda. O šis kaltina
savo Tėvynę ir dėl tėvų:

Tėvas, dirbęs Lietuvos televizijoje
daugiau kaip dvidešimt metų, turbūt
negalėjo duoti savo Tėvynei daugiau
nei laiką, kuris turbūt turėjo būti
skirtas praleisti su vaikais bei šeima,
ir kuris buvo iškeistas į nesibai-
giančias komandiruotes po Tarybų
Sąjungą ir Lietuvą (...). O kaip Tė-
vynė atsidėkojo mano tėvams ir dar
tūkstančiams tokių tėvų Lietuvoje?.. 

O man atrodo, kad Dievuliui rei-
kėtų dėkoti, kad jis gimė ir gyveno
tuo laiku, kai jo tėvui negrėsė pavojus
atsidurti Vorkutos šachtose ir jis ga-
lėjo dirbti savo mėgiamą darbą ir iš-
laikyti šeimą. O Amerikoje milijonai
dirbančiųjų labai dažnai kilnojami po
plačiąją Ameriką, o dirbantieji, ypač
tarptautinėse bendrovėse, priversti
keliauti ne tik po Ameriką, bet ir po
visą pasaulį. Ir jie net nesapnuoja
apie kažkokį dėkingumą iš valstybės. 

Susimąstau. Žinau, laikai ir gy-
venimas pasikeitė, bet juk ir aš buvau
jaunas, bet nepamenu, kad aš ar ma-
no bendraamžiai būtume gyvenę su
neapykanta Lietuvai, nors Lietuva
mums suteikė tik gyvybę. Matėme
per trėmimus siaubo apimtus tėvus.
Išsigandę Sibiro jie, palikę namus ir
viską, ką buvo gyvenime sukaupę, ve-
žė mus į degančią Vokietiją, į nežinią.
Bet niekad, niekad nesu girdėjęs iš jų
pikto žodžio Lietuvai. Lietuva jiems
liko pasakų šalis. Ji tokia jiems buvo
DP stovyklose, tokia buvo ir atsidū-
rus Amerikoje. Aišku, kad buvo tarp
jų ir kivirčų, ir gilių ideologinių skir-
tumų, bet Lietuvos ir lietuviškumo
išlaikymo išeivijoje atžvilgiu jie buvo
vieningi. 

Dar Vokietijoje, dipukų stovyklo-
je, susipažinau su viena mergaite, vė-
liau atsidūrėme Baltimore mieste. Jai
esant kelių savaičių, 1936 m. jos tė-
vas su trimis kitais ūkininkais buvo
nuteistas ir sušaudytas už dalyva-
vimą vadinamame suvalkiečių suki-
lime. Našlė motina ištekėjo už kito
ūkininko, kuris pirmos sovietų oku-
pacijos metais buvo suimtas, atsidūrė
kalėjime ir tik vokiečiams atėjus išsi-
laisvino. Amerikoje susipažinau ir su
kito sušaudytojo seserimi, aktyvia
lietuviškoje veikloje. Tačiau niekada
negirdėjau pikto žodžio apie Lietuvą
nei iš jos, nei iš sušaudytojo žmonos,
jos dukters, nei iš anūkų, gimusių
Amerikoje. 1996 metais sušaudytųjų
giminės iš Amerikos pastatė sušaudy-
mo vietoje, Kaune, jų atminimui
kryžių, kad komunistai jų nesisavin-
tų. Buvau pakviestas kalbėti kryžiaus
šventinimo apeigose. Kalbėjau, ma-
čiau iš Amerikos atvykusiųjų akyse
ne pyktį, ne kerštą, bet ašaras. Ar
tada būčiau tikėjęs, kad vieną dieną
iš jau laisvoje Lietuvoje brendusio
žmogaus susilauksime tiek pagie-
žos? 

Žinau, laikai ir gyvenimas pasikeitė, bet juk ir aš
buvau jaunas, bet nepamenu, kad aš ar mano ben-
draamžiai būtume gyvenę su neapykanta Lietuvai, nors
Lietuva mums suteikė tik gyvybę. 

Maryland Amerikos legiono 154 lietuvių posto prieškarinės ir pokarinės emig-
racijos atstovai West Point, NY (iš k.): Gintaras Buivys, Henry Gaidis, John F.
Maskavich ir Vincas Dulys.
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FAUSTAS STROLIA

Besidžiaugiant mūsų užjūry iš-
laikyta lietuvybe per lituanistines
mokyklas, Pedagoginį lituanistikos
institutą, per lietuviškas parapijas ir
vienuolijas, organizacijas kaip atei-
tininkai, skautai, Lietuvos vyčiai,
Dainų ir Tautinių šokių šventes ir
įvairias draugijas, karitatyvines orga-
nizacijas, padedančias mūsų tautie-
čiams Lietuvoje, taip suskaudo širdį,
perskaičius Vytauto Volerto vedamą-
jį „Netikime, kad yra taip blogai”
(,,Draugas”, 2010 m. gegužės 8 d.),
kur kalbama apie „susikuprinusią
Lietuvos žiniasklaidą”, ją nenorom
prilyginus prie purvasklaidos ar dar
trumpiau – „taršos”. 

Tame pačiame šeštadienio nume-
ryje yra daug straipsnių, parodančių
teigiamą Amerikos lietuvių veiklą.
Kaip džiugu skaityti seserų Ramunės
bei Audros Kubiliūčių straipsnį apie
„Grandies” metinį koncertą su net 10
nuotraukų, kuriose tautišką drabužį
dėvintis jaunimas tiesiog spindi paki-
lia nuotaika; Eglės Juodvalkės straip-
snį apie „Teatro ir poezijos erdvę Či-
kagoje” (visos trys autorės baigė litu-
anistines mokyklas šiame žemy-
ne!); Raimundo Lapo straipsnį apie
„Draugo” redaktoriaus Leonardo Ši-
mučio gražiausias lietuviškas savy-
bes. Kaip malonu skaityti apie Kęstu-

tį Girnių, pasišventusiai dirbusį „Lai-
svosios Europos” radijui Miunchene
ir Prahoje ir taip pagarbiai aprašiusį
partizanų kovas sovietinėje Lietu-
voje. Bet sykiu kaip pritrenkiančiai
užgauna širdį jo paties pacituota pa-
tirtis apie naująją emigracijos bangą,
kuri, jos paklausus, kas  ją sieja su
Lietuva, atsakanti – niekas! Žinoma,
tai yra 50 metų gyvenimo sovietinėje
erdvėje pasekmė. Nesupratimas, kad
laisvė ne tik suteikia laisvę elgtis kaip
nori, bet ir įpareigoja. 

Po karo DP pabėgėlių stovyklose
mokytojai nedykaduoniavo, sunkio-
mis sąlygomis įsteigė mokyklas ir
gimnazijas, kurios išmokė mus ne tik
lietuviškai skaityti ir rašyti, bet ir su
pasiaukojimu mylėti Lietuvą, todėl
mūsų pareiga bent jų vilčių neapvilti.
Mūsų pareiga išlikti susipratusiais
lietuviais ir, panašiai kaip spaudos
draudimo laikais, kada Vakaruose ir
Mažojoje Lietuvoje gyvenę lietuviai
pilna energija žadino Lietuvą naujam
nepriklausomam gyvenimui, turime
tęsti savo lietuviškos meilės veiklą. 

Nei V. Volertas, nei K. Girnius
nėra kalti už tokią Lietuvos spaudos
būklę ir naujosios emigracijos galvo-
seną. Man tik atrodo, kad mums be-
veik sveikiau apie visa tai mažiau ži-
noti, nes žinojimas padėties nepatai-
so ir mūsų nepakelia, o tik skaudžiai
slegia! 

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!     
Apsilankykite  www.draugas.org

Beskaitydamas Juozo Gailos
straipsnį „Du gaideliai” jo seniai
„Drauge” įsitvirtinusioje „Apmąsty-
mų” virtinėje („Draugas” 2010 m.
balandžio 24 d.), buvau nustebintas
jo „vyriško” teiginio, kad „Amerikos
marinuose tarnaudamas nebūčiau
tapęs seržantu nemokėdamas keik-
tis”. Gražu, kad jis buvo pakeltas į
seržantus, bet nejaugi tai buvo pa-
daryta taip lengvabūdiškai – už mo-
kėjimą keiktis!?

Korėjos karo metu ir man teko
tarnauti Amerikos marinuose, kurie
man padarė kiek rimtesnį įspūdį. Aš
taip pat gavau seržanto laipsnį, ta-
čiau mano pakėlimo rašte yra išvar-
dinti kiek kitokie nuopelnai, už ku-
riuos tas laipsnis buvo skiriamas. No-
rėčiau tikėti, kad J. Gaila tik juokau-
ja, bet jei ne – tai tikrai gaila.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

KIEK RIMTESNIS JAV MARINÛ ÎSPÙDIS

Naujoje 2009–2012 metų kaden-
cijos JAV LB krašto valdyboje yra ke-
letas naujų, valdyboje dar nematytų
veidų. Vienas tokių veidų – JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Aldona
Rastenytė-Page. 

Nauja JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė mano, jog gyvename labai
įdomiu laiku: iš vienos pusės eko-
nominė krizė sumažino kultūrinių
veikėjų ir rėmėjų gretas išeivijoje, iš
kitos pusės – esame tiesiog priversti
ieškoti naujų kelių ir būdų, kaip gali-
ma būtų ir toliau sėkmingai ben-
dradarbiauti tarp išeivijos ir naujųjų
ateivių, palaikyti lietuviškos kultūros
tęstinumą, pasirūpinti jos ateitimi.
Jos nuomone, laikas prinokęs įdo-
miam darbui.

– Kodėl sutikote eiti JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkės
pareigas?

– Tai geras klausimas. Sutikau
užimti šias pareigas, nes esu giliai įsi-
tikinusi, kad būti ir išlikti lietuviu
yra didelis turtas, kad kultūrinių ver-
tybių išlaikymas, pažinimas ir jų
puoselėjimas turi nepaprastai didelės
reikšmės kiekvieno žmogaus gyve-
nime. Šiuo metu gyvename labai
įdomiu laiku mūsų lietuviškos veiklos
ir kultūros judėjime. Iš vienos pusės
laikas ir dabartinė ekonominė krizė
palietė mus visus ir sumažino kul-
tūrinių veikėjų ir rėmėjų gretas, iš
kitos pusės – esame tiesiog priversti
ieškoti naujų kelių ir būdų, kad galė-
tume išvystyti sėkmingą išeivijos ir
naujųjų ateivių bendradarbiavimą ir
susidomėjimą lietuviškos kultūros
tęstinumu ir jos ateitimi. Taigi, laikas
prinokęs įdomiam darbui.

– Turite patirties daugelyje
kultūros sričių: vadovaujate Lie-
tuvių tautodailės institutui Phi-
ladelphia, surengėte ne vieną
meno aprodą, iki praėjusių metų
buvote lietuviškos radijo pro-
gramos vedėja, turite mokslinį
laipsnį vokiečių kalbos ir teatro
meno srityse, galų gale, dėstėte
lietuvių kalbą keliose įstaigose.
Kuo ši patirtis padės vadovau-

jant JAV LB Kultūros tarybai?
– Tikiuosi, kad sukaupta patirtis

padės man įsijausti, geriau pažinti ir
suprasti dabartinius mūsų kultūrinio
veikimo poreikius bei jų gvildenimą.  

– Kaip ir kiekvienoje organi-
zacijoje, keičiantis valdyboms,
bandoma išlaikyti tam tikrą
veiklos, tikslų tęstinumą. Ką,
kokius projektus bandysite tęsti
perėmusi pirmininkės pareigas
iš Dalės Lukienės? Kurių, Jūsų
nuomone, Jums vadovaujant, ne-
tęsite?

– Taip, išlaikysime veiklos tęsti-
numą. Aš esu labai dėkinga Dalei,
kad ji sutiko ir toliau dalyvauti Kul-
tūros taryboje kaip specialių projektų
vadovė. Jos vadovavimo metais buvo
surengtas ne vienas įspūdingas ren-
ginys, suteikęs didelį įnašą į mūsų
kultūrinį gyvenimą. Džiaugiuosi, kad
ir kiti gausūs jos projektai, pradėti
pereitais metais, bus tęsiami. Žy-
miausias iš jų bus Žalgirio mūšio 600
metų jubiliejaus šventimas. Tolimes-
ni veiklos planai dar yra aptarimo
stadijoje.

– Kokius naujus tikslus, iš-
šūkius sau keliate, gal jau turite
suplanavusi konkrečius darbus,
projektus?

– Galbūt didžiausias mano iššū-
kis būtų – ,,Daugiau dėmesio lietu-
viškai kultūrai per mūsų meninin-
kus, per liaudies meną, per teatrą”,
kad įsivyrautų ryškesnis lietuviškos
kultūros pasireiškimas Amerikos
kultūriniame pasaulyje, kad galėtu-
me išeiti iš uždaro veikimo tik savo
sambūriuose. Mes turime daug kuo
pasidžiaugti, pasididžiuoti ir pasida-
linti lietuviško meno plotmėje – nuo
pat modernaus meno išraiškų iki
gilaus meno pajautimo mūsų liaudies
mene. Tai gali paliudyti neseniai New
York mieste įvykęs Lietuvos kino sa-
vaitgalis Modernaus meno muziejuje
(MoMa), kur muziejaus vadovybė
labai teigiamai pristatė ir įvertino
Lietuvos kino pasiekimus. Taip pat
noriu paminėti neseniai pasibaigusią
nuostabią ,,Kryždirbystės” parodą,
rodytą New York Jungtinių Tautų
pastate, kuri sutraukė daug publikos
ir leido Lietuvos vardui ir lietuvio
kūrybingumui plačiau švytėti. 

– Kuri kultūros sritis JAV
išeivijos gyvenime, Jūsų nuomo-
ne, sulaukia daugiausia dėme-
sio, kuri – mažiausiai? Kodėl ir
ar bandysite ką nors čia pa-
keisti?

– Manau, kad daugiausia dėme-
sio sulaukia lietuviška mokykla, nes-
varbu, ar tai būtų gausi Čikagos šeš-
tadieninė mokykla, ar Philadelphia
keliolikos mokinukų sekmadieninė
mokykla. Jos visos atlieka labai svar-
bų lietuvybės tęstinumo darbą, ir
joms tas dėmesys teisėtai priklauso.
Bandant apibūdinti silpniausią kul-
tūrinio judėjimo sritį, manau, reikėtų
paminėti savanoriškumą. Šiandien jis
nebėra toks populiarus tarp mūsų. 

Nukelta į 8 psl.

Nauja JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė: ,,Laikas prinokęs

įdomiam darbui”

Bostono lietuvių kasdienybę pa-
įvairino š. m. balandžio 11 dienos
renginys, susidėjęs iš dviejų dalių.

Pirmoje dalyje prisiminta ir pa-
gerbta aktorė-režisierė Aleksandra
Gustaitienė. Išgirdome puikų Ritos
Ausiejūtės ir Birutės Vaičjurgytės-
Šležienės dialogą. Be to, ekrane ma-
tėme ir klausėmės gyvų liudininkų
prisiminimų, kurie buvo įsijungę į A.
Gustaitienės ruošiamus spektaklius
ir artimiau ją pažino. Žiūrovai sugrį-
žo į nors ir netolimą, bet, laikui bė-
gant, pamirštamą praeitį.

Š. m. balandžio 24 d. „Draugo”
šeštadienio priede pasirodė dr. Stasio
Goštauto platesnės apimties straips-
nis „Teatras”, į kurį jis įterpė ir Bos-
tone vykusį renginį. Tik autorius
kiek pašykštėjo žodžių, aprašydamas

antrąją renginio dalį – apie atgimusį
Bostono dramos teatrą, apie naujus
atlikėjus, kurie su dideliu entuziaz-
mu atliko savo vaidmenis.

Skaičiau Kazio Sajos „Maniako”
pjesę. Ji pasirodė man nuobodoka.
Režisierius Norbertas Lingertaitis iš
tos pjesės pajėgė įskelti ugnį. Visi ak-
toriai vaidino puikiai!

Esame dėkingi režisieriui, jo su-
rastiems naujiems talentams ir vi-
siems, kurie prisidėjo pritaikant de-
koracijas, šviesas ir garsą. Linkime
naujajam Bostono dramos teatrui ne-
prarasti entuziazmo, ryžto, ištvermės
ir artimoje ateityje pradžiuginti ir
kitas lietuvių kolonijas.

Valerija Girniuvienė
Boston, MA

IÕ BOSTONO PADANGÈS

Quo vadis, užjūrio lietuviai?! 

Aldona Rastenytė-Page
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Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Šių metų balandžio mėnesį gyvena-
mąją vietą užsienyje deklaravo 11,324
asmenys. Per metus išvykimą iš viso
deklaravo 32,417 lietuvių.  

Lyginant su kovu, kuomet gyve-
namąją vietą užsienyje deklaravo
2,112 emigrantų iš Lietuvos, antrą
pavasario mėnesį išvykimą užregist-
ravo 5 kartus daugiau žmonių. Per
metus išvykimą iš viso deklaravo
32,417 lietuvių. 

Žymus deklaravusiųjų skaičiaus
augimas balandžio mėnesį galėjo būti
nulemtas diskusijų dėl privalomojo
sveikatos draudimo, kurį, kaip buvo

paskelbta, turi mokėti ir oficialiai iš-
vykimo nedeklaravę emigrantai. Ba-
landį nutarta, kad tie emigrantai, ku-
rie nedeklaruos išvykimo iš Lietuvos,
bet pateiks įrodymus, kad nėra nuo-
lat gyvenantys Lietuvoje, galės ne-
priemoką sumokėti dalimis arba ati-
dėti. 

Nuo 2009 m. sveikatos draudimo
mokestis asmenims, kurie jį patys
moka, nes neturi darbdavio, siekia 72
litus – 9 proc. mažiausios mėnesio al-
gos. Asmenys, kurie turi darbdavį,
moka 6 proc. dydžio privalomojo svei-
katos draudimo mokestį, kitus 3
proc. sumoka darbdavys.

V. Navickas žada nugriauti 
Žaliojo tilto skulpt∆ras

Bus svarstomi Lietuvi¨ Bendruomeni¨ reikalai
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Maskvai gal∂jo patekti slapti 
NATO šifrai

Stokholmas, gegužės 14 d.
(ELTA) – Seimo pirmininkė Irena
Degutienė lankosi Stokholme (Švedi-
ja), kur dalyvavo tradicinėje Europos
Sąjungos (ES) parlamentų pirminin-
kų konferencijoje.

Lietuvos Seimo pirmininkei buvo
suteikta teisė pirmajai iš visų Euro-
pos parlamentų vadovų pasisakyti
šioje konferencijoje iškart po prii-
mančios šalies – Švedijos – ir Europos
Parlamento atstovų pasisakymų. I.
Degutienė pažymėjo, kad Lisabonos
sutartis praplėtė nacionalinių parla-
mentų galias ir suteikė naujų politi-
kos kūrimo galių. Tačiau, pasak Sei-
mo pirmininkės, tik ateitis parodys,
kaip veiks nauja tvarka.

Lietuvos parlamento vadovė
trumpai pristatė ir Lietuvos patirtį
įgyvendinant subsidiarumo principą.

,,Dar rengiantis narystei ES, Lietu-
vos Seime įdiegtas ES reikalų parla-
mentinės kontrolės modelis buvo su-
derintas su taip ir neįsigaliojusios Su-
tarties dėl Konstitucijos Europai nuo-
statomis. Mes jau tuomet pasinaudo-
jome geriausia kaimyninių parlamen-
tų patirtimi ir kūrybiškai ją išplėto-
jome. Nuo pat pradžių subsidiarumo
principo kontrolės mechanizmas
įtraukė specializuotus Seimo komite-
tus. Būtent jie pirmiausia yra atsa-
kingi už tinkamą ir laiku atliekamą
subsidiarumo principo laikymosi kon-
trolę”, – kalbėjo parlamento vadovė.  

I. Degutienė pripažino, kad Lie-
tuvai pavyko sukurti stiprią ES rei-
kalų parlamentinės kontrolės teisinę
bazę ir dabar reikia toliau tobulinti
Lisabonos sutarties įgyvendinimo
formas.

Vilnius, gegužės 14 d. (Delfi.lt) –
Vilniaus meras Vilius Navickas pa-
žadėjo nugriauti sovietines Žaliojo
tilto skulptūras iškart, kai Kultūros
paveldo departamentas išbrauks jas
iš valstybės saugotinų objektų sąra-
šo. Tokį pažadą meras davė dalyvau-
damas Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)
partijos Vilniaus miesto skyrių suei-
gos konferencijoje. 

„Aš elgiuosi taip, kaip numato įs-
tatymai”, – atsakydamas vieno parti-
jos kolegos klausimą sakė meras.

V. Navickas dalyvavo pirmame
TS-LKD Vilniaus miesto sąrašo savi-
valdos rinkimams vadovo rinkimų
rate. Be jo, rinkimuose į sostinės są-
rašo vadovus pretendavo premjero
patarėjas ir Vilniaus miesto tarybos
narys Raimundas Alekna, versli-
ninkas Vytautas Sadauskas, sostinės
tarybos narys Vidas Urbonavičius, jo
kolega Gediminas Švilpa ir sostinės
savivaldybės administracijoje dirban-
tis Valentinas Šapalas. 

Paklaustas apie sovietines Žalio-
jo tilto skulptūras, Vilniaus meras
priminė, jog partijos atstovų siūlymu
anksčiau ant šių skulptūrų atsirado
lentelės su užrašu, kad skulptūros

yra sovietinio palikimo meno kūri-
niai. Dar vasarį Vilniaus miesto savi-
valdybė kūrė planus atnaujinti nu-
šiurusias sovietines skulptūras, kai
šiam darbui ateis eilė, tačiau Mask-
vos pagalbos atsisakė. Buvo svarsto-
ma, kad sovietinėms skulptūroms at-
naujinti prireiktų apie 150,000 Lt.

New York, gegužės 14 d. (AFP/
BNS) – JAV federaliniai agentai su-
rengė virtinę patikrinimų šalies šiau-
rės rytuose ir sulaikė tris asmenis,
kurie įtariami skyrę pinigų surengti
nepavykusį išpuolį New York ,,Times”
aikštėje, kur ketinta susprogdinti už-
minuotą visureigį. 

JAV generalinis prokuroras Eric
Holder sakė, kad sulaikyti įtariamieji
yra susiję su Faisal Shahzad – pakis-
taniečių kilmės Amerikos piliečiu,
kuris kaltinamas užminavęs visureigį
ir gegužės 1 dieną ketinęs jį susprog-
dinti ,,Times” aikštėje. 

Pareigūnai pabrėžė, kad trys įta-
riamieji suimti dėl kaltinimų, susiju-
sių su imigracijos taisyklių pažeidi-
mais, ir jų sulaikymas nereiškia, jog
esama kažkokios naujos grėsmės. Vis
dėlto E. Holder šių asmenų sulaiky-
mą pavadino ,,svarbiu žingsniu” vyk-
dant tyrimą dėl F. Shahzad, kuris bu-
vo suimtas gegužės 3 d., kai mėgino iš
New York išskristi į Dubajų. 

,,Esama pagrindo manyti, kad

vienas dalykų, kuriuos jie padarė, tai
skyrė F. Shahzad pinigų, todėl mes
mėginame atsekti pinigų judėjimą ir
išsiaiškinti, koks tiksliai buvo tų san-
dorių pobūdis, kokiais tikslais buvo
dalijamasi tais pinigais”, – sakė JAV
generalinis prokuroras. 

Pareigūnai aiškinasi, ar tos lėšos
buvo skirtos F. Shahzad būtent iš-
puoliui New York ,,Times” aikštėje
surengti, ar tai buvo tiesiog papras-
tas sandoris. F. Shahzad sumokėjo
1,300 dolerių už visureigį ,,Nissan
Pathfinder”, kurį vėliau paliko New
York ,,Times” aikštėje. Šiame auto-
mobilyje pareigūnai aptiko namudinį
sprogstamąjį užtaisą, pagamintą iš
propano balionų, pirotechnikos prie-
monių, benzino talpų, trąšų ir laikro-
dinių mechanizmų. 

Tuo tarpu prezidentas Barack
Obama netikėtai apsilankė New York
policijos centrinėje būstinėje, kur pa-
dėkojo pareigūnams už gerą darbą
susekant F. Shahzad. 

Atkelta iš 1 psl. vadovauti
kraš-tų LB veiklai švietimo srityje,
ska-tinti įvairaus pobūdžio gerosios
pa-tirties keitimosi ir informacijos
daliji-mosi bei mainų iniciatyvas,
spręsti bendrai rūpimus klausimus.
Įsitvir-tinti ir tapti „tiltu” tarp PLB
litua-nistinio švietimo įstaigų ir
Lietuvos valstybinių institucijų bei
kitų už for-malų ir neformalų užsienio
lietuvių švietimą atsakingų centrų bei
skatinti jų bendradarbiavimą.

Europos kraštų reikalų komisijos
veiklos kryptys: suvienyti Europoje
esančias Lietuvių Bendruomenes sie-

kiant palengvinti bendravimą tarp
PLB Valdybos ir Lietuvių Bendruo-
menių Europoje, skatinti informaci-
jos apsikeitimą ir diskusijas rūpimais
klausimais, kaip pilietybės, „Globa-
lios Lietuvos” strategijos, informaci-
nių centrų steigimo ir t. t. 

Europos kraštų reikalų komisiją
sudaro: PLB Europos kraštų reikalų
komisijos pirmininkė, LB pirminin-
kai arba jų siųsti atstovai, Lietuvos
Respublikos Seimo ir PLB komisijos
atstovai Europai, Europoje veikian-
čių informacinių centrų vadovai,
PLJS valdybos atstovai Europai.

Sulaikyti asmenys, siejami su
nepavykusiu išpuoliu New York mieste

Vilnius, gegužės 14 d. (Delfi.lt) –
Per Lenkijos prezidento lėktuvo ava-
riją, įvykusią balandžio 10 d. Rusijoje
netoli Smolensko, dingo trys labai
svarbūs palydovinio ryšio telefonai, ku-
riuos turėjo tuo lėktuvu skridę asme-
nys, pranešė naujienų agentūra PAP.

Žinoma, kad vienu iš tų telefonų
prieš pat nelaimę naudojosi Lenkijos
prezidentas Lech Kaczynski. PAP nu-
rodė, kad tų aparatų neturi Lenkijos
specialiosios tarnybos, o Rusija apie
juos nutyli. Lenkijos generalinis pro-
kuroras, dalyvaujantis avarijos tyri-
me, sako, kad tie palydoviniai telefo-
nai galėjo sudužti, kai lėktuvas rėžėsi
į žemę. Tačiau Lenkijos specialiosios
tarnybos neatmeta prielaidos, kad
Rusijos žvalgyba galėjo pasiimti tuos
aparatus, kad nuskenuotų juose
esančius itin svarbius duomenis.

Lenkijos nacionalinio saugumo
akademijos darbuotojas sakė, kad
vienas iš tų telefonų buvo lakūnų ka-
binoje, kitas – prezidento kajutėje,
trečias – VIP asmenų salone. Du iš
trijų telefonų buvo belaidžiai ir jais
galima buvo naudotis laisvai vaikš-
čiojant lėktuve. Trečiasis stacionarus

aparatas buvo prezidento kajutėje.
Pranešama, kad L. Kaczynski prieš
pat nelaimę juo kalbėjosi su savo bro-
liu dvyniu Jaroslaw.

Šaltinio NATO teigimu, nukritus
Lenkijos prezidento L. Kaczynski lėk-
tuvui, ne tik žuvo beveik 100 nusitei-
kusių lenkų valstybės pareigūnų, bet
ir Maskva sužinojo gausybę paslap-
čių, rašo newsru.com. Avarijoje žuvo
du vadai, aukštų karinių patarėjų ir
nacionalinio saugumo tarnybos kari-
ninkų. Daugelis gabenosi kompiute-
rius ir laikmenas su slapta NATO in-
formacija. 

„Šaltinio NATO žvalgyboje teigi-
mu, įtariama, kad į Rusijos pusę pa-
teko ypač slapti šifrai, kuriuos naudo-
ja NATO šalys narės slaptoms dery-
boms palydoviniu ryšiu”, – rašo „Ino-
Pressa.ru” su nuoroda į „The Wa-
shington Times” svetainę.

Greičiausiai šifrai jau atnaujinti,
bet gali būti, kad rusų žvalgybai kelis
ateinančius mėnesius, o gal net kele-
rius metus pavyktų iššifruoti nugirs-
tas derybas ir sužinoti didžiausias or-
ganizacijos paslaptis.

Daug∂ja išvykimâ iš šalies deklaruojançiûjû�

I. Degutienè dalyvavo ES parlamentû
pirmininkû konferencijoje 

Konferencijos dalyviai. ELTA nuotr.

ELTOS nuotr.
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Koõmarû miõkas

kių galimų sukilimų. Sovietų vadas
sutiko ir lapo viršuje padėjo savo
brangų parašą. Jo sutikimas buvo pa-
tvirtintas trijų Politbiuro narių, pa-
dėjusių savo parašus žemiau vado pa-
rašo. 

Rusų noras išskersti Lenkijos ka-
rinę vadovybę negimė vien iš papras-
to laukinio žvėriškumo. Daugelis tiki,
kad Stalin galvojo, jog tokia žiauri
taktika lenkus susilpnins visam lai-
kui, ir jie taps daug lengviau valdomi.

Po Berija momerandumo priė-
mimo įvykiai klostėsi sklandžiai, ir
Kozielsko, taip pat ir kitų stovyklų
karininkai buvo traukiniais siunčia-
mi į rytus: ,,Kas kelintą dieną jie pra-
dėjo siųsti grupes, – prisimena Pesz-
kowski. – Kurį laiką tie išvykimai bu-
vo švenčiami, kadangi galvojome, jog
jie buvo siunčiami naujam gyvenimui
į gerą vietą.” Tokį optimizmą rusai
palaikė, ciniškai skiepydami belais-
vius nuo choleros ir dėmėtosios šilti-
nės (typhus). Tačiau kai po kelių die-
nų sugrįžo tušti traukiniai, belaisviai
pradėjo klausti, kur iš tikrųjų jų
draugai išvyko? Peszkowski prisimi-
nė, kaip viena moteris, kuri dirbo vie-
tinėje ligoninėje, kalbėdama apie be-
laisvius pradėjo verkti. Jis jos paklau-
sė, kodėl ji verkia, o ši atsakė: „Jie
meluoja.” Kitą dieną moteris dingo.

Tikslių liudijimų, kas vyko egze-
kucijų vietose, yra mažai. Rusų ka-
reiviai, kurie egzekucijose dalyvavo,
apie savo darbus nekalbėjo. Bet Ja-
nusz Laskowski, dabar Londone gy-
venantis lenkas, prisimena, kaip, jam

būnant 11-kos metų, vienas iš rusų
budelių buvo apgyvendintas jo moti-
nos name. Kiekvieną vakarą Janusz
turėjo klausytis sovietų kareivio pa-
sakojimų apie jo darbo dieną. 

Dabar jau žinome, kad lenkai ka-
ro belaisviai buvo sunkvežimiais ve-
žami į mišką ir patalpinami spyg-
liuotų vielų aptvare, kuris buvo jų lai-
kina stotelė. Iš čia jie buvo vedami
grupėmis, surištomis rankomis prie
žudynių duobių krašto. Tiems, kurie
priešinosi, buvo užrišamos akys arba
milinėmis uždengiamos galvos. Bet
tie, kurie ėjo ramiai, matė baisų vaiz-
dą. Plačioje, gilioje duobėje gulėjo jų
negyvų draugų kūnai. Palei duobės
sienas kūnai buvo tvarkingai sugul-
dyti – galvos šalia kojų, tartum silkės
skardinėje, o viduryje sumestieji gu-
lėjo netvarkingoje krūvoje.

Rusų kareiviai šokinėjo ant lavo-
nų, traukdami paskutinių aukų kū-
nus į jų vietas, kaip mėsininkai sker-
dykloje. Naujai atvykusieji greitai
prisijungė prie mirusiųjų – su viena
kulka, iššauta į kaukoles iš arti, iš už-
pakalio.

Vėliau rastas majoro Adam Sols-
ki, nušauto Katynėje balandžio 8 d.,
dienoraštis liudija kylančią aukų bai-
mę, šiems suvokus, kas jų laukia:
,,Perkėlimas į ‘black maria‘ (specia-
lios mašinos kaliniams pervežti – J.
L.) yra bauginantis, – sako paskutinis
jo įrašas. – Mus atvežė kažkur į miš-
ką, į už miesto esančią vietovę. Čia
mus iš pagrindų iškrato. 

Nukelta į 8 psl.

Paprastai egzekucijos atliekamos
skubotai, bet šiuo atveju žudikai ne-
skubėjo. Aukos buvo paimamos iš jų
įkalinimo stovyklų ir patalpinamos
traukinyje dviejų dienų kelionei be
maisto ir vandens. Atvykus į paskirtą
vietą, jos buvo sugrūdamos į autobu-
sus su cementu užtepliotais langais,
kad negalėtų matyti, kas vyksta lau-
ke. Po trumpos kelionės vyrai, vienas
po kito, buvo išlaipinami per užpa-
kalines autobuso duris.

Kiekvienas vyras, išlipęs į rūš-
kaną Rusijos miško šviesą, negalėjo
abejoti savo likimu. Priekyje buvo ,,L”
formos plati duobė su visai neseniai
nužudytais jų bičiulių lenkų karinin-
kų kūnais. Nespėjus suvokti viso
siaubo, jis buvo sugriebiamas už ran-
kų dviejų stiprių Rusijos kareivių su
sovietų slaptosios policijos uniformo-
mis – NKVD.

Jei jis gynėsi, buvo surišamos jo
rankos, ant kaklo užneriama smau-
gimo kilpa. Kiti turėjo ant galvų už-
mestas milines; kai kurių burnos bu-
vo prikimštos medžio drožlių. Tiems,
kurie dar mėgino išsilaisvinti, buvo
sudaužomos kaukolės arba buvo su-
badomi durtuvais. Galimybės pabėgti
nebuvo.

Didžioji dauguma buvo atvedama
prie duobės krašto, kuri turėjo tapti
jų kapu. Laikomos iš abiejų pusių au-
kos buvo NKVD-isto nušaunamos
vokiečių ,,Walther 7.65” pistoletu,
kuris turėjo mažą atatranką, paly-
ginti su sunkesniu rusų pistoletu. Šis
ginklas gerokai palengvino budelio
riešo darbą  – būtina savybė žudikui,
kuriam reikėjo nužudyti tiek daug
vyrų.

Šūvis buvo paleidžiamas į vyro
kaukolę, ir, jei darbas buvo tinkamai
atliktas, kulka turėjo išeiti per kaktą.
Mirtis buvo staigi, lenkų karininkai
vienas po kito pildė masinį kapą.

Vietovė buvo miškas prie mažo
Katynės (Katyn) kaimo, tik į vakarus
nuo Smolensko miesto. Čia ir kitose
dviejose vietovėse 1940 m. balandžio
ir gegužės mėnesiais Stalin žudikai
sušaudė apie 22,000 lenkų karininkų,
sudariusių Lenkijos karinio elito
grietinėlę.

Visas siaubas to, kas įvyko šiose
trijose vietovėse, istorijoje pasiliko
kaip „Katynės žudynės”, nuo praeito
šeštadienio (balandžio 10 d. – Red.)
šis vardas įgavo naują reikšmę. Bū-
tent į Katynę keliavo Lenkijos prezi-
dentas Lech Kaczynski ir 95 civiliai
bei kariniai vadai pažymėti 70 metų
žudynių sukaktį, kai juos skraidinęs
lėktuvas tirštoje migloje patyrė ne-
laimę ir žuvo visi skridusieji. Kruopš-
tus sudužimo priežasčių tyrimas jau
prasidėjo, pažadėta netrukus pra-
nešti apie rezultatus.

Koks kontrastas! Nuo pačių žu-
dynių praėjo keletas dešimtmečių,
kol pradėjo ryškėti tiesa. Daug metų
kaltė už žudynes buvo priskiriama tai
vokiečiams, tai rusams; abu buvo pa-

jėgūs įvykdyti tokio masto brutalu-
mą. Be to, dar buvo pasakojimai apie
britų ir amerikiečių politinių institu-
cijų bandymą viską paslėpti, buvo
skleidžiamos konspiracijų teorijos.
Bet šiandien galime būti visai tikri
dėl to, kas tada įvyko, ir už tai dau-
giausia dėkoti Lenkų prisiminimo
instituto, vadovaujamo Janusz Kur-
tyla, tyrimams. Liūdna, kad J. Kur-
tyla tapo lėktuvo nelaimės auka.
Nauja lenkų autorės Eugenia Ma-
resch knyga, pavadinta „Katynė
1940”, taip pat pateikia daug doku-
mentinių įrodymų, kaip Vakarai rea-
gavo į žudynes. Iš surinktų rezultatų
galime susidaryti beveik visą vaizdą,
kas įvyko Katynėje, prisiminti nema-
lonų laiką po įvykio. 

* * *
Dažnai pamirštama, kad kai Hit-

leris 1939 m. rugsėjo 1 d. užpuolė
Lenkiją, Stalin juo pasekė dviem sa-
vaitėmis vėliau. Puolami iš dviejų pu-
sių lenkai negalėjo atsilaikyti, ir mė-
nesio pabaigoje kraštas buvo pasida-
lintas dviejų brutaliausių pasaulio re-
žimų. Vokiečiams pradėjus vykdyti
savo liūdnai pagarsėjusius teroro
veiksmus prieš Lenkijos žmones, ru-
sai neatsiliko panašaus brutualumo
priespauda.

Rugsėjo mėnesį sovietų slapto-
sios policijos vadas Lavrentij Berija
išleido įsakymą, kad karininkai būtų
išskirti iš šimtų tūkstančių lenkų ka-
ro belaisvių. Vienas iš karininkų bu-
vo Zdzislaw Peszkowski, 21 metų am-
žiaus, tik baigęs karo akademiją.
Prieš keletą metų, trumpai prieš
Peszkowski mirtį, aš kalbėjau su juo.
Jis 1940 m. įvykius prisiminė su ste-
binančiu ir giliai jaudinančiu ryšku-
mu. Jis pasakojo: „Mus sugrūdo į gy-
vulinius sunkvežimius. Mano sunk-
vežimyje buvo 70 žmonių, sunkveži-
myje išbuvome vieną mėnesį. Vienas
mano draugų, buvęs rusų kalinys,
man sakė, kad jei rusai mums duotų
silkių, jų nevalgyčiau, nes jei negalė-
siu jų užgerti vandeniu, turėsiu prob-
lemą dėl silkių sūrumo. Tačiau kai
kurie mano draugai silkes valgė. Tai
buvo nelaimė: tų vyrų lūpos taip iš-
sausėjo, kad pradėjo kraujuoti, tar-
tum būtų supjaustytos peiliais.”

Kartkartėmis sustojus karinin-
kai gaudavo vandens. Tada jie galė-
davo pakvėpuoti šviežiu oru ir atsi-
kratyti mirusių draugų kūnais. 

Pagaliau lapkričio pradžioje ko-
lona atvyko į didelę bažnyčią Ko-
zielske, šiaurės rytų Lenkijoje, kur
Peszkowski su 4,000 kitų karininkų
buvo uždarytas karo belaisvių sto-
vykloje. Belaisviai ten sėdėjo mėne-
sius, baimindamiesi, kas su jais nu-
tiks, bet tik keletas jų nujautė tikrąjį
savo likimą. Kaip Peszkowski sakė:
,,Mes negalvojome, kad rusai mus be
gailesčio nužudys.”

Vyrų likimas buvo nuspręstas
Maskvoje 1940 m. kovo mėnesį. Tą
mėnesį Berija pasiuntė Stalinui me-
morandumą, pasiūlydamas karinin-
kus sušaudyti ir taip išvengti bet ko-

Guy Walters, ,,The Forest of Nightmares: The truth about the Katyn
massacres – and why Britain turned a blind eye”, ,,Daily Mail”, 2010 m.
balandžio 15 d.

Lenkiją sukrėtė jos valdžios elito žuvimas lėktuvo nelaimėje. Ironiška,
kad aukšti valdžios pareigūnai buvo pakeliui į Rusiją prisiminti rusų įvyk-
dytas 22,000 lenkų karininkų žudynes. Tik dabar pradeda aiškėti visa
tiesa, kas tuo metu įvyko ir kodėl Didžioji Britanija apie tai tylėjo.
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GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

IEŠKO DARBO

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpročių,
ieško darbo nuo birželio 28 d. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-915-3019.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

Atkelta iš 7 psl.

Jie (rusai sargybiniai) domisi
mano vedybiniu žiedu, pasiėmė mano
turėtus rublius, taip pat mano diržą,
kišeninį peilį ir laikrodį, kuris rodė
6:30 laiką.” Tai buvo paskutiniai jo
parašyti žodžiai.

Tik susidoroję su paskutinėmis
lenkų aukomis, budeliai ėmėsi labiau
įprasto darbo: ant lavonų kasti žemę,
išlyginti aplinką ir sodinti spygliuo-
čių daigus, siekiant paslėpti savo
žiaurų darbą.

Tai buvo klinikinė operacija, bet
baisi savo nežmoniškumu. Greitai
Kosielske liko tik 250 vyrų ir 182 ki-
tose stovyklose. Išžudyta apie 22,000.
,,Aš visuomet galvoju, kodėl ne aš”, –
sakė Peszkowski, vienas iš išlikusių.

* * *
Toliau nuo Katynės įvykiai klos-

tėsi greitai. Vokiečiams užpuolus So-
vietų Sąjungą 1941 m. birželio mė-
nesį, lenkai ir rusai buvo priversti ne-
santaiką palikti nuošalyje ir tapti ne-
ramiais sąjungininkais. Paskubomis
siekdami pagalbos iš bet kur, rusai
paleido likusius karo belaisvius, kad
šie prisijungtų prie lenkų generolo
Anders paskubomis organizuojamos
armijos. „Jis atėjo pas mus į kalėjimą
pasakyti, kad mes laisvi, – prisimena
Peszkowski. – Mes klausėme: ‘Gene-
role, kur yra kiti?’ Jis atsakė: ‘Mes
bandome juos surasti.’”

Pasaulis taip ir nesužinojo, kas
įvyko Katynėje, iki 1943 m. balandžio
13 d., kada vokiečiai pranešė miške
atkasę masinę kapavietę. Rusų įvyk-
dytas karo nusikaltimas naciams bu-
vo propagandinis laimikis, ir jie grei-
tai stengėsi iš jo išgauti kiek galima
daugiau naudos.

Nestebina, kad masinės kapa-
vietės atradimas sukėlė didžiulę tarp-
tautinę įtampą. Po dviejų dienų po
vokiečių pranešimo apie jų radinį
Lenkijos egzilinės vyriausybės mi-
nistras pirmininkas generolas Si-
korkski apie žudynes kalbėjo su
Winston Churchill. Pagal lenkų po-
kalbio užrašus, Churchill sakė Si-
korski, kad jis manąs, jog vokiečių
tvirtinimas, kad žudynes įvykdė ru-
sai, buvo „galbūt teisingas”. „Mes
žinome, ką bolševikai yra pajėgūs pa-
daryti, žinome, kad jie moka būti
žiaurūs”, – sakė Churchill. Jo įtarimą
nugalėjo jo nusistatymas išlaikyti są-
jungą su Sovietų Sąjunga ir nugalėti
Hitlerį. Tokią jo laikyseną sutvirtino
britų karinės misijos vadovas Mask-
voje, kuris 1941 m. rugpjūčio mėnesį
pranešė Karo ministerijai: „Nuo šito
dalyko mes privalome laikytis kiek
galima nuošaliau, ir kada mes juo už-
siimsime, turėsime prisiminti, kad
Rusija, o ne Lenkija mums padėjo nu-
galėti Hitlerį.”

Nuo to laiko kai kurie susidarė
„oficialią” nuomonę, kad Britanija
prisidėjo prie Katynės žiaurumų pa-
slėpimo. Bet tuo laiku Lenkijos vadai
pripažino, kad politinis ir karinis su-
siskaldymas privalėjo diktuoti Brita-
nijos ir Amerikos reakciją.

Stanislaw Mikolajczyk, kuris
taps Lenkijos egzilinės vyriausybės
ministru pirmininku, generolui Si-
korski žuvus lėktuvo nelaimėje 1943
m. liepos mėnesį, Churchill pripa-
žino, kad sąjungos su Sovietų Sąjun-
ga skilimas sąjungininkams būtų bu-
vęs pražūtingas kovoje su nacizmu.
Be to, per visą karą rusų kaltė dėl žu-
dynių buvo stipriai neigiama. Pir-
maujantis britų patologas seras Ber-
nard Spilsbury, kartais laikomas mo-
dernios teismo medicinos tėvu, 1944
m. balandžio mėnesį rašė, kad, „ma-
no nuomone, kontroversijos tarp ru-
sų ir vokiečių neįmanoma išspręsti”.

Teismo medicinos įrodymas, pa-
imtas nuo Katynėje rastų lavonų,
Spilsbury leido susidaryti nuomonę,
jog lavonai išbuvo po žeme trumpesnį
laiką, nei kad tvirtina vokiečiai, todėl
žudynės turėjo būti įvykdytos pačių
nacių. Kiti abejojo prie kūnų rastų
dokumentų, kurie sieja rusus su žu-
dynėmis, autentiškumu; kai kurie
teigė, jog dokumentai galėjo būti vo-
kiečių suklastoti ir pridėti prie lavo-
nų siekiant apkaltinti Raudonąją ar-
miją.

Visa tai privertė vyresnįjį Užsie-
nio reikalų ministerijos patarėją serą
William Malkin rašyti: „Neatrodo,
kad kada nors sužinosime teisybę
apie šį reikalą, bet, kaip bebūtų, tu-
rime pateisinti savo sprendimo ati-
dėjimą.” 

Net po pergalės prieš Hitlerį
britai tokios nuomonės laikėsi per vi-
są Šaltąjį karą. Kai kuriems jų ir dau-
gumai lenkų visas šis epizodas dvokė
gėdingu slaptumu. Net iki dabar įro-
dymai buvo paneigiami. O ir vokiečiai
įtarė, kad visas Katynės reikalas bu-
vo tik Gebelso, vokiečių propagandos
ministro, išradimas. Buvęs vienas vo-
kiečių kareivis 1971 m. vasario mė-
nesį rašė „The Times”: „Mes, vokie-
čių kariai, gerai žinojome, kad lenkai
karininkai buvo sunaikinti ne ko ki-
to, bet mūsiškių.”

Tiesa paaiškėjo tik 1990 m., kai
rusų vadovas Michail Gorbačiov pa-
galiau prisipažino, kad už visa tai bu-
vo atsakinga NKVD. 1992 m. jį pa-
keitęs Boris Jelcin lenkams pasiuntė
dokumentinį įrodymą su liūdnai pa-
garsėjusiu Berija memorandumu, pa-
sirašytu Stalin.

Po šių įvykių žudynių vietose
prasidėjo nauji kasinėjimai, kuriuose
dalyvavo ir buvęs karininkas, vos
mirties išvengęs Peszkowski, dabar
tapęs Romos katalikų kunigu ir Ka-
tynėje nužudytųjų giminių kapelio-
nu. „Aš norėjau kasinėjimus padaryti
šventais, – sakė man Peszkowski. –
Kiekvieną dieną laikėme šv. Mišias,
kalbėjome maldas 12-tą valandą. Ka-
sinėjimai buvo tartum tautos žaizdos
atvėrimas.”

Deja, su 95-ių Lenkijos geriau-
siųjų, pakeliui skridusių pagerbti žu-
dynių aukas, mirtimi tauta turi naują
priežastį išgyventi dvigubą skausmą
Katynės miško šešėliuose. 

Iš anglų kalbos vertė 
Jonas Lekešys

Koõmarû miõkas

Atkelta iš 5 psl.
Ankstyvoji išeivija visą savo veik-

lą grindė pasikliaudama savo narių
savanoriškumu, ir tas labai palengvi-
no jos darbą.

– Ar galėtumėte įvardyti 2–3
opiausias JAV lietuvių kultūri-
nio gyvenimo problemas (žino-
ma, jei tokių pastebite)?

– Dabartinė opiausia lietuviškos
kultūros problema yra per mažas
susidomėjimas bendra veikla, turiu
galvoje išeivijos ir naujųjų ateivių
bendradarbiavimą. Skirtinga praeitis
ir skirtingas požiūris į lietuviškos
kultūros išlaikymą išeivijoje atitolina
vienus nuo kitų ir mažina kultūrinės
veiklos pajėgumą.

– Esate aktorė, dirbote reži-
sieriaus padėjėja, turite ryšių su
Lietuvos teatru. Ar Jūsų atėji-
mas į JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkės vietą reiškia, jog ir
išeivijos teatras sulauks didesnio
Kultūros tarybos ir Jūsų asme-
ninio dėmesio?

– Taip,  2012–taisiais metais yra
numatomas JAV LB Teatro festivalis,

tad jau dabar kviečiu visas esamas ir
naujas teatro grupes skaityti, rinktis
dramos kūrinius ir ruoštis šiam festi-
valiui. Šiai šventei skirsime nemažai
laiko ir dėmesio, nes, kaip žinote, vie-
nas paveikslas yra vertas tūkstančio
žodžių, o geras istorinis spektaklis
kartais gali daugiau pasakyti negu
šimtas istorijos knygų. Konkretesni
planai ir atsakymai išryškės plačiau
šių metų kultūriniam darbui įsibė-
gėjus. Šie mano atsakymai – tik
pluoštas minčių ir apybraižų rūpi-
mais klausimais.

– Ar galėtumėte pristatyti
savo komandą?

– Maloniai pristatau JAV LB
Kultūros tarybą: aš, pirmininkė; Dalė
Jakienė, vicepirmininkė; Dalė Lu-
kienė, specialūs projektai; Jorūnė
Balčiūnienė, jaunimo veikla; Danutė
Surdėnienė, sekretorė; Linas Kučas,
iždininkas, ir Andrius Page, narys.

– Dėkoju už atsakymus. Iš-
tvermės ir įdomaus darbo, va-
dovaujant JAV LB Kultūros tary-
bai.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Nauja JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

SEPTYNIOLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Apsilankykite   
www.draugas.org

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 26

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Lombard priemiestyje, 
išnuomojame 3 kambarius

nuosavame name. Atskira vonia.
Tel. (630) 915-1891,

palikti žinutę.

IŠNUOMOJA
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REGINA GASPARONIENÈ

Švenčiant Kovo 11-tos dvidešim-
tąsias metines, prelegentė iš Vil-
niaus, Nepriklausomybės atkūrimo
akto signatarė Birutė Valionytė pri-
minė, kad Lietuvoje gerai žinoma,
kaip sėkmingai veikia Los Angeles
lietuvių koldūnų pietūs – būtent LA
visuomenės aukomis tebestatomi ir
plečiami Santariškių vaikų ligoninės
korpusai. Tie žodžiai buvo malonūs
ne tik klausytojų ausims, tai ir didelis
įvertinimas kiekvieno asmens, prisi-
dėjusio nors ir mažiausia auka ben-
dram reikalui – apdegusių vaikų gy-
dymui.

Atjausti už mus 
vargingesnį

Tą ankstyvą pavasario sekmadie-
nį į Šv. Kazimiero parapijos salę rin-
kosi daugiausia vidutinės kartos pa-
rapijiečiai. Svečiams suėjus ir susė-
dus prie stalų, prel. Albertas Kontau-
tas pasakė gražią invokaciją, primi-
nęs, kad mūsų, kaip katalikų, prie-
dermė yra atjausti už mus varginges-
nį. 

Pobūvio vedėja Danguolė Marija
Navickienė tarė pagarbos ir skausmo

žodį neseniai mirusiems LR garbės
konsului Vytautui Čekanauskui ir
didžiausiam aukotojui Emiliui Sin-
kiui. Šie du asmenys buvo kertiniai,
kai reikėjo surinkti lėšas Santariškių
vaikų apdegimų ligoninės eiliniam
pagerinimui. Konsulas Čekanauskas
mokėjo uždegti klausytojus, skatin-
davo juos atjausti tą mažą suvargusį
nuo ligos vaiką, o  Sinkys ir jo šeima
buvo neišsenkamas finansų tiekimo
aruodas. Navickienė paminėjo ir ki-
tus geradarius – Albino ir Vitos
Markevičių šeimą. 

Praėjusių metų darbai

Pirmininkė parodė praėjusią va-
sarą aplankytus sergančius vaikus, jų
atnaujintas gražias palatas, naujau-
sius prietaisus. Pasak jos, per praėju-
sius, t. y. 2009 metus, buvo:

– nupirktas hidrochirurgijos apa-
ratas Vilniaus universiteto vaikų
ligoninės nudegimų centrui;

– su mūsų finansine pagalba
plastikos chirurgė dr. Jolita Zakaraitė
atliko stažuotę Bostono Shriners
ligoninėje;

– su mūsų pagalba įsteigtas
Traumatologijos nudegimų poskyris
tapo savarankišku skyriumi. Jo vedė-

Apie LA ,,Vaikų vilties” rengiamus koldūnų
pietus žino ir Lietuva  

jas dr. Dainius Geležauskas, pirmasis
chirurgas stažavęsis Los Angeles
Shriners ligoninėje ir Grossman nu-
degimų centre;

– Lauros Gedgaudienės rūpesčiu
jau antri metai vyko žaislų vajus
traumatologijos skyriaus žaidimų
kambariui. Tadas Vizgirda, mūsų ats-
tovas Vilniuje, tuos žaislus nupirko ir
perdavė Jono Navicko vardo žaidimų
kambariui; 

– ilgalaikiui gydymui buvo at-
vežti trys ligoniai: Rimvydas Keras,
Eglė Norvilaitė ir Saulius Visockas;

– mūsų Los Angeles rėmėjų sure-
montuotuose Vilniaus universiteto
vaikų ligoninės keturiuose trauma-
tologijos, nudegimų, onkohematologi-
jos ir neišnešiotų naujagimių skyriu-
ose per metus gydoma iki 5,000 ligo-
niukų;

– su Ramunės ir Gintauto Vitkų
20,000 dol. parama buvo suremon-
tuotos keturios onkohematologijos
skyriaus palatos, nupirkta reikalinga
įranga;

– su Jurgio Glažės 10,000 dol. do-
vana suremontuota neišnešiotų kū-
dikių palata. Gailestingos širdies Jur-
gis Glažė ir šiais metais paaukojo
10,000 dol.

– baigtas pirmasis neišnešiotų
naujagimių skyriaus etapas. 

Per šių metų koldūnų pietus rė-
mėjai buvo dosnūs, pamatę tuos į del-

ną telpančius mažiausius Lietuvos
piliečius, kurie gyvenimą pradės  šia-
me skyriuje. Jie paaukojo 200,000
dol. pilnai baigti skyriaus remontus.
Trūksta tik lėšų vėdinimo sistemai
įrengti. Bet ir šį tikslą tikimės pasiek-
ti – savo pranešimą baigė D. Navic-
kienė.

Po pietų labai sėkmingą loteriją
ir varžytines vedė Algimantas Žemai-
taitis. Liaudies menininko Gedimino
Jodelės metalinį lietuvišką kryžių per
labai įtemptas varžytines už 2,200
dol. laimėjo Juozas Raibys.

Visa padėjėjų armija

Pasak pirmininkės, koldūnų pie-
tūs nepavyktų, jeigu tam reikalui ne-
talkininkautų didelis būrys entuzias-
tingų talkininkų: gydytojai, inžinie-
riai, mokslininkai, verslininkai, mo-
kytojai, amatininkai, policininkai,
namų šeimininkės, seselės, sunkveži-
mių vairuotojai ir kiti. 

Sėdėjau pakviesta Danguolės ir
įdėmiai stebėjau salės svečius. Mūsų
salė nesutalpino visų, norinčių prisi-
dėti prie šio ypatingo renginio. Dau-
guma pačių talkininkų, kuriuos rodė
Danguolė ekrane, visai nesijaudino,
kad gerbiamus firmų direktorius ma-
tė visus miltuotus, kai jie vikriai ir
įgudusiai gamino koldūnus, lyg būtų
tai darę visą gyvenimą. Jie minkė
tešlą, pjaustė ir kepė lašinukus. 

Tai buvo sunkus darbas vien iš-
girdus, kiek šeimoms buvo užduota
pagaminti koldūnų. Violetos ir Min-
daugo Gedgaudų, Ingridos Jodelie-
nės, Raimondos ir Ričardo Kontri-
mų, Žemaitaičių ir Jasiukonių šeimos
pagamino po kelis tūkstančius. Ne
tik pagamino, bet supakavo, sudėjo į
maišelius, sušaldė ir atitinkamai san-
dėliavo. Šis darbas truko porą mėne-
sių. 

Salėje susirinkę daugiausia jau
baltagalviai pirmosios pokario emi-
gracijos vaikai ir dukros. Jie yra di-
džioji Danguolės ir a. a. Jono Navickų
padėjėjų armija nuo pat pirmųjų
,,Vaikų vilties” įsisteigimo dienų. Kas
juos skatina dirbti, aukoti ir aukotis?
Aš galvoju, kad tikriausiai jie iš savo
tėvų gavo palaimingą mažesnio ir
sergančio atjautos jausmą. Karo
audras jie dar būdami vaikais perėjo,
matydami kančias, alkį ir mirtį. Tai
jie kasmet suaukoja šimtus, tūks-
tančius labai konkrečiam tikslui – ge-
riausiais instrumentais gydyti apde-
gusius ir sunkiai sergančius Tėvynės
vaikus. 

Iš k. į d.: Vida Žemaitaitytė, Saulius Žemaitaitis, Danutė Jasiukonytė, Daina
Žemaitaitytė ir Angelė Vaičekauskienė.

Pilnutėlė salė.                                                                                                     Inos Petokienės nuotraukos

Kryžiaus kūrėjas Gediminas Jodelė su D. Navickiene ir Juozu Raibiu, kuris lai-
mėjo kryžių varžytinėse.
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Visur jautėsi jo rankų prisilieti-
mas.

Mokykloje V. Ramanauskas dirbo
muzikos mokytoju (vėliau ir darbų
mokytoju). Ir čia jis buvo nenurims-
tantis, kūrybingas, vadovavo mokyk-
los chorui. Jo choras visada užimdavo
pirmąsias vietas. Kaip šiandien prisi-
menu dainos žodžius: 

Pušies šakelė glaudžias į širdį
kaip sava

Šakelėje žaliojoje ir mano
Lietuva.

Kelki vartus, verki duris
Klausykitės, kaip džiaugias mūs

tėviškės širdis

arba

Oi, tu, strazde strazdeli, 
tu pilkasis paukšteli

Tu giedojai girioj, Lazdynėly...

Šią dainelę dainuodavome pinda-
mi balsus kaip talalainę. Ir dainelė
buvo graži, ir dainuoti ją smagu bū-
davo.

Suorganizavo jis ir skudučių an-
samblį ir, kas svarbiausia, kad sku-
dučius tai drožė jis pats. Ir su sku-
dučiais jis užimdavo pirmąsias vietas.
Pats kūrė muziką, pats aranžuodavo
dainas. Tai buvo labai darbštus, am-
bicingas kaip menininkas ir be galo
mylintis grožį žmogus. Neužmiršiu
direktorės – Onos Urbelienės žodžių,
pasakytų per jo laidotuves: „Tokie
žmonės ateina į šią žemę kartą per
šimtmetį...’’

Dirbdamas darbų mokytoju yra
padaręs be galo gražių medinių daik-
tų: vazų, dėželių, inkrustuotų me-
džiu, paveikslėlių, segių, pakabukų...
Kuomet mes – pirmoji laida, baigėme
abitūrą ir nors jis jau nebebuvo mūsų
auklėtojas, jis mus visus apdovanojo
savo darbo medinėmis dėželėmis –
skrynelėmis, su medžio inkrustaci-
jomis ir pavardėmis.

Daug jo darbų galėtume rasti

perėję per senuosius Petrašiūnų gy-
ventojų, kurie nors kiek buvo susiję
su mokykla, namus!

Nemažai yra likę ir jo paveikslų:
A. Žmuidzinavičiaus ir K. Šimonio
paveikslų kopijų, labai meniškai at-
liktų. Piešė jis ir savo autorinius pa-
veikslus – visi tautine tematika lietu-
viškos gamtos peizažai.

Nė viena mokyklos ir nė viena
šventė Petrašiūnų fabrikuose neap-
sieidavo be jo choro, skudučių ansam-
blio, be jo oktetų, sekstetų, be jo
paruoštų „solistų”...

Įdomūs vakarai mokyklos salėje
„su parketu” būdavo beveik kiekvie-
ną šeštadienį. Į juos verždavosi ne tik
mokyklos moksleiviai, bet ir aplinki-
nių Kauno rajonų jaunimas (Šančiai,
Panemunė, Varniai, Palemonas, Ama-
liai...).

Vakaronės tada vadinosi „šo-
kiais”, kurių metu dažniausiai groda-
vo mokyklos patefonas, arba „popie-
rinės’’ orkestrėlis, kuriame be akor-
deono buvo dar ir būgnas. Grodavo
paprastai „šliaufoksus” valsus, padis-
panus... Šokių metu dažnai būdavo
organizuojamas „oro paštas”, t.y. šo-
kių dalyviams būdavo prisegami nu-
merėliai, o po to kas norėdavo rašy-
davo vieni kitiems laiškus, žinoma,
be vardų ar pavardžių, o tik nume-
riais... O! Kiek čia buvo romantikos!!!
Kiek prisipažinimų meilėje, kiek
pasiūlymų palydėti...

Be paprastų „šokių” dar buvo or-
ganizuojami ir „kapitaliniai” regi-
niai. Vieną jų prisimenu, tai buvo ar
1948 ar 1949 metais.

Tėvų komitetas, norėdamas pa-
remti mokyklą, organizavo vakarą
(ne šokius) su didžiule programa. Bu-
vo ne tik deklamavimas, choras ar
tautiniai šokiai, bet ir mokytojos A.
Sluckienės pastatytas saviveiklinės
scenos veikaliukas „Sniegutis”. Šiam
spektakliui, atrodo, buvo skolintos
kuklios dekoracijos iš Kauno dramos
teatro.                       Bus daugiau.

ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS...
Senųjų ir ne visai, petrašiūniškių pasilinksminimai,

laisvalaikis ir kitas „kultūrinis gyvenimas”

Valerija Kazlauskaitè-Balçiùnienè
Nr. 4

Aušra Sluckaitė-Jurašienė, Valerija Kazlauskaitė-Balčiūnienė, mokytojas Vin-
cas Ramanauskas (miręs), Aldona Majauskaitė-Rymeikienė, Regina Macijaus-
kaitė (mirusi).

Be jų nebūtų šventės

Visus 18 metų šiems darbams
vadovauja Los Angeles Lietuvos ,,Vai-
kų vilties” komitetas. Dabartiniai jo
nariai: Angelė Vaičekauskienė, Dalilė
ir Antanas Polikaičiai, Ingrida Jode-
lienė, Jurgis Joga, Laima Jarašūnie-
nė, Laima Ringienė, Raimonda Kont-
rimienė, Rymantė Vizgirdaitė, Romas
Žemaitaitis ir Sigita Adams. Komite-
tas ir pirmininkė D. Navickienė dirba
sunkiai, rinkdami lėšas ir koordi-
nuoti visą koldūnų gaminimą. Be ko-
miteto narių koldūnus gamino: Vio-
leta ir Mindaugas Gedgaudai su savo
sūnumis Daliumi ir Augiu, marčio-
mis Laura ir Rasa ir jų vaikais; Irena
Mičiulienė su dukra Diana; Otis
Adams, Danutė Jasiukonytė, Daina ir
Vida Žemaitaitytės, Saulius Žemai-
taitis, Ričardas Kontrimas, Lina
Kontrimaitė ir Jadvyga Karčiaus-
kienė. Spirgus kepė Dalia Jasiuko-
nienė, Danutė Moors, Valė ir Vytas
Ruzgiai, Alba Schukštienė, Rima
Baipšienė bei Jūratė ir Juozas Venc-
kai. Be vyriausios šeimininkės Ge-
novaitės Plukienės ir užkandžių
meistrės Laimos Leko maistas ne-
būtų toks įdomus ir skanus. Joms
padėjo Daiva Schukštienė ir Audrė
Kleven. 

Tėvai dirbo, ir jaunimas padėjo,
kur galėjo: Liana Bandžiulytė su Aria
ir Matu Empakeriais spėjo greitai iš-
nešioti karštą maistą alkaniems sve-
čiams. 

Komitetas dėkoja liaudies meist-
rui G. Jodelei už padovanotą lietu-
višką kryžių sėkmingoms varžyti-
nėms. Taip pat akordeonistui Česlo-

vui Geštautui, kurio muzika ir dainos
primena Tėvynę, kuriai dirbame ir
aukojamės. Dėkoja vyr. skautams
vyčiams ir Rimui Anelauskui, kurie iš
vakaro paruošė ir papuošė salę.

,,Vaikų vilties” komitetas labiau-
siai dėkoja svečiams, kurių aukos ir
pagalba yra sunkiai įvertinamos. Tai
naujos švariausios, modernios pala-
tos, nauja pasaulinio lygio įranga. Ko-
mitetas dirba, kad mažųjų lietuviukų
gydymas ir sveikimas būtų kuo na-
šiausias. 

Dalius, Laura ir jų sūnelis Kovas. Lau-
ra kasmet suorganizuoja žaislų
aukojimą Traumatologijos skyriaus
žaidimų kambariui.

Priekyje (iš k. į d.) sėdi Antanas Polikaitis ir Rimas Anelauskas; antroje eilėje
(iš k. į d.): Daiva Schukštienė, Lina Kontrimaitė, Raimonda Kontrimienė, Ry-
mantė Vizgirdaitė, Sigita Adams, Angelė Vaičekauskienė, Danguolė Navic-
kienė, Dalilė Polikaitienė, Romas Žemaitaitis, Genovaitė Plukienė ir Ingrida
Jodelienė.
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Jaunučių
stovyklos vadovai pasiruošę

Būsimi vadovai, išklausę vadovavimo kursus, pasiruošę prižiūrėti daugiau nei 100 stovyklaujančių vaikų Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje. Pirmoje eilėje: Julija
Sirgedaitė, Andrytė Siliūnaitė, Eglė Širvinskaitė, Žara Kisieliūtė, Natalija Vaznelytė, Kristė Lapkutė, Vija Kasniūnaitė, Giedrė Milutytė, JAS CV pirm. Laima Aleksienė,
Paulius Razgaitis, Daiva Siliūnaitė, Marius Jankus. Antroje eilėje: Mykolas Daugirdas, Darija Siliūnaitė, Vija Lietuvninkaitė, Jonas Kuprys, Dovas Lietuvninkas, Kovas
Kulbis, Vaidas Razgaitis, Aleksandras Kučas, Mikas Giedraitis, Vytas Aukštuolis, Vytas Prunskis.                                                              Dainos Čyvienės nuotr.      

Man labai patiko vadovų kursai. Aš daug išmokau. Lina Poskočimaitė įdomiai pris-
tatė, kaip bendrauti su vaikais. Man taip pat labai patiko išgirsti tėvų nuomones
apie stovyklą. Regina Balutytė Janszyn perteikė daug naudingos informacijos apie
psichologinius iššūkius stovykloje. Jos pastabos, kaip suskirstome žmones į grupes
ir kaip tas paveikia kito elgseną, buvo labai išmintingos ir bandysiu stovykloje tas
mintis panaudoti. Edis Leipus gražiai susumavo įvairius gero vadovo bruožus,
kurių aš visada stengsiuosi laikytis vadovaudama.

Vija Lietuvninkaitė 

Vadovas labai įtaigoja stovyklautojus, todėl yra svarbu rodyti gerą pavyzdį. Va-
dovas turi būti draugiškas, bet nebūtinai vaiko ,,draugas” — mes bandome perimti
tėvų rolę. Aš daug išmokau apie bendravimą su vaikais ir kaip geriausia su vaikais
elgtis. Aš labai laukiu vasaros!

Andrytė Siliūnaitė

Vadovas turi būti toks, kaip kalbėjome per Edžio Leipaus pokalbį — aistrus, drą-
sus, savim pasitikintis ir kantrus. Jis turi būti atsakingas.

Mikas Giedraitis

Viena priežastis kodėl tėvai siunčia vaikus į stovyklą, yra ta, kad daugiau išgirstų
lietuvių kalbą. Vadovai turi visuomet kalbėti lietuviškai, tiek tarp vaikų, tiek tar-
pusavy, tarp vadovų.

Žara Kisieliūtė

Yra svarbu susipažinti su savo globojamų vaikų sveikatos reikalavimais ir pri -
minti tiems, kuriems reikia, kad išgertų savo vaistus. Reikia dėti pastangas, kad
visi stovyklautojai patogiai jaustųsi ir aktyvai dalyvautų. Vaikai labai seka
vadovais, tad vadovai VISADA turi rodyti gerą pavyzdį.

Daiva Siliūnaitė

Po šių kursų man paaiškėjo, kodėl daviau prašymą dirbti JAS stovykloje. Tai ne
tik, kad noriu praleisti laiką Dainavoje, bet aš taip pat noriu perduoti vaikams tą
ateitininkišką dvasią ir meilę lietuvybei ir ateitininkams, kurią aš jaučiau pati
stovyklaudama JAS stovykloje. Aš dar ir dabar atsimenu visas savo vadoves —
kaip aš norėjau būti kaip jos! Aš noriu, kad ir mano mergaitės taip jaustųsi apie
mane.

Vija Kasniūnaitė

Kai atvykom pas Laimą Aleksienę pirmą kursų dieną, mes žaidėm susipažinimo
žaidimą. Turėjome pasakyti savo vardą ir ko mes tikimės iš stovyklos [...] Vėliau
grupėse mes kalbėjom apie skirtingus vaikų amžius ir jų ypatingus reikalavimus.

Natalija Vaznelytė

Stovykla, kaip ir mokykla ar biblioteka, yra vieta, kur vaikai mokosi. Stovykla,
kaip krepšinio aikštė, yra vieta, kur vaikai žaidžia.  Ši vieta yra tikrai nuostabi,
nes duoda vaikams galimybę tobulintis labai smagioje aplinkoje. Bet kad tai būtų
įmanoma, yra svarbu, kad vaikai matytų gerą vadovų pavyzdį. Todėl, yra ypatin-
gai svarbu, kad visi stovyklos darbuotojai elgtųsi kaip profesionalai. Vadovų
elgesys paveikia vaikus, kitus vadovus, stovyklos vyriausybę, ir tėvus. Tėvai ir
stovyklos vyriausybė mumis pasitiki, ir mes turim jiems parodyti, kad mes esam
pasiruošę prižiūrėti ir auklėti jų vaikus.  

Mykolas Daugirdas

JAS – Jaunųjų ateitininkų stovykla, š. m. liepos 6–15 d.
ALRKF stovyklavietėje DAINAVOJE, Manchester, Michigan
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mo kyk los mokiniams nuo 7 iki 14 metų
amžiaus. Yra likę mažai laisvų vietų. Prieš užsiregistruojant, pasiteiraukite pas Laimą Aleksienę
el. pašto adresu jas@ateitis.org, ar dar yra vietos jūsų vaikų amžiaus būrelyje. Informaciją
apie stovyklą rasite  www.javjas.org

atkelta iš 2 pusl.

Balandžio 16–18 d. dvidešimt du moksleiviai iš įvairių Amerikos kam -
pelių rin kosi trijų dienų vadovavimo kursams Ateitininkų namuose Le -
monte. Kursus suruošė Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba,

vado vau ja ma Laimos Aleksienės, kartu su Daiva Kisieliene, Ži bute Pranc -
kevičiene ir Kaziu Razgaičiu. Kursų tikslas — visapusiškai pa ruoš ti bū si mus
vadovus atsa kin gam dar bui Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovykloje. 

Kursai prasidėjo pokalbiu su patyrusiu stovyklų vadovu kun. Antanu
Saulaičiu. Vėliau Daiva Kisielienė paaiškino vadovo atsakomybes, studentė
Lina Poskočimaitė — kaip su vaikais susikalbėti, Alda Polikaitienė — kaip
išlaikyti stovyklautojų sveikatą, Regina Balutytė Janszyn apie psichologinius
iššūkius stovykloje, Edis Leipus pristatė temą ,,Krikščioniškas vadovavimas”.
Buvo diskusijos, kaip elgtis su sunkiai suvaldomais vaikais, taip pat su vie-
nišais ar pasiilgusiais namų. Kasmet būna ir tėvų simpoziumas: pa kviečiami
keli tėveliai, kurie paaiškina vadovams, kodėl jie siunčia savo vaikus į atei-
tininkų stovyklą, kokie jų rūpesčiai, ko jie iš stovyklos tikisi. Šįmet tėvų sim-
poziume dalyvavo Daina Čyvienė, Lidija Polikaitienė, Daiva Majauskienė,
Dalia Narienė ir Lina Žliobienė. Buvo pristatyti Michigan valstijos
reikalavimai vadovams, kaip vaikus apsaugoti nuo pavojų. 

Laima Aleksienė savo dės tyme pa brėžė vadovų gero pa vyzdžio svarbą jau -
niesiems stovy klau tojams. Daugelis ma žiukų tiesiog įsi myli savo va dovus, se  -
ka jų elgesį, kopijuoja kiek vie name žings nyje. Štai čia yra pui kiausios sąly gos
stovy klau tojus ugdyti kaip asme ny bes — su lie tu višku žodžiu, ka talikišku
pavyz džiu, pagarbos rody mu, tolerancija ir kūrybingumu.

Kursų metu buvo ne vien klausoma paskaitų, bet ir patys vadovai turėjo
pasitempti diskusijose ir užsiėmimuose, kad geriau įsisąmonintų pateiktą me-
džiagą. Kursuose visuomet buvo pabrėžiamas profesionalus žvilgsnis į vado-
vavimo pareigas.

Kad pamatytumėte, kaip patys vadovai į kursus reagavo, čia spausdiname
kai kurių vadovų skubiai surašytas mintis, kursams pasibaigus.

Vadovai pasisako



NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

DRAUGAS, 2010 m. gegužės 15 d., šeštadienis 13

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

** 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Tel. 773-332-8153.

* Moteris ieško bet kokio darbo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-507-
4607.

* Labai pigiai parduodama naudota
skalbinių džiovinimo mašina. Tel. 708-
220-3202.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus einamus
namo remonto darbus. Tel.708-691-
6012.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

PARDUODA

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

DËL PLATESNËS INFORMACIJOS APLANKYKITE
www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti ðventæ.

Toronte visus bilietus antràjá mënesio sekmadiená galima pirkti Prisikëlimo parapijoje,
Lietuvos kankiniø parapijoje ir Toronto Lietuviø Namuose

Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)

MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS (vietos nenumeruotos)

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga
áëjimas        bilietai @ $ 45.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.)

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto

áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =
_____                            $________

Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v.
POKYLIS IR ÐOKIAI “Miðko balsai” 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

vakarienë ir ðokiai – stalai po 10 asm. stalai @ $1000.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

KVIEÈIAME VISUS Á DAINØ ÐVENTÆ 
DAINØ ÐVENTËS KONCERTAS
Sekmadiená, liepos 4, 2 v.p.p.
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga

Bilietø kainos: $40.00 ir $45.00

Juos galima pirkti su kredito kortele (praðyti Lithuanian Song Festival)

• telefonu   1-416-870-8000

• internetu  www.ticketmaster.ca

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI

Tik apmokëti bilietai bus siunèiami. Bilietai, uþsakyti po 2010 m. birþelio 1 d., nebus 
siunèiami paðtu. Juos galima atsiimti Dainø ðventës informaciniame centre, Toronto Airport
Marriott vieðbutyje nuo liepos 2 d.
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– Pereitų metų pavasarį Vil -
niuje, ,,Arkos” galerijoje, vyko
pen kių dailininkų iš Virginia val-
stijos (JAV) paroda ,,Peizažų
įvai rovė”. Kaip amerikiečiai pa -
teko į Jūsų galeriją?

– 2008 m. rudenį Lietuvos dai li -
ninkų sąjunga gavo laišką, persiųstą
iš LR Užsienio reikalų ministerijos,
ku riame Victor Gaetan, ,,Alex Ga lle -
ry” įkūrėjas ir savininkas, rašė, kad
norėtų užmegzti ryšius su profesio -
na lia Vilniaus galerija ir suorgani -
zuoti abiejų šalių parodų mainus. Jis
pirmą kartą atvyko į Vilnių 2009 m.
žiemą, apžiūrėjo mūsų galeriją, mes
supažindinome jį su žymiais Lietuvos
menininkais, vedžiojome po studijas
ir miestą. 

Tų metų balandžio mėnesį ,,Ar -
kos” galerijoje buvo atidaryta „Alex
Ga llery” parengta amerikiečių meni -
nin kų paroda „Peizažų įvairovė: Vir -
ginia dailininkų darbų pristatymas
Vilniu je”. Joje savo darbus rodė pen -
ki žinomi minėtos galerijos pristatyti
Washington, DC tapytojai: Kim Ab -
rahams, Gary Bowers, Judith Judy,
Inge Strack ir Rob Vander Zee. Pa -
rodos atidaryme dalyvavo beveik visi
minėti autoriai, nutarę ne tik aplan -
kyti Vilnių, bet ir pakeliauti po Pa bal -
tijį, pamatyti Rygą ir Taliną. 

Parodos atidarymas sutraukė di -
delį būrį svečių, jame lankėsi JAV
amb asados Lietuvoje atstovai, vė liau
JAV am ba sa dorius Lietuvai John
Cloud parodos atidarymo proga me -
ni nin kams, parodos organizatoriams
ir sve  čiams savo rezidencijoje suren -
gė priėmimą. 

– 2010 m. vasario 5 d. ,,Alex
Gallery & Gallery A” (JAV sos-
tinėje) buvo atidaryta didžiu lė
lietuvių dai li ninkų paroda. Kaip
gimė šis su manymas?

– Lietuviška paroda „Alex Ga -
llery” atsirado kaip antroji, atsako-
moji projekto dalis. Mūsų į JAV
atvežtas Lietuvos dailininkų rinkinys

neapsiribojo vien tapyba. Mes įtrau-
kėme į ją įvairių žanrų kū ri nius: gra-
fi ką, akvarelę, mažąją skulptūros
plastiką.

– Iš savo patirties žinau, kad
tokias parodas surengti nėra len -
gva. Kokios didžiausios kliūtys
iškilo rengiant šią parodą? Kas
parėmė šios parodos suruošimą
ir atve žimą į JAV?

– Didžiausia kliūtis, žinoma,
buvo atstumas. Kaip žinia, parodos
persiuntimas ir draudimas sudaro
pagrindinę parodos rengimo išlaidų
dalį. Nebūtume šios kartelės įveikę,
jei ne geranoriška Lietuvos Respub li -
kos ambasados Washington, DC ir as -
meninė kai kurių diplomatų pagal-
ba.

Parodos suruošimą, katalogo lei -
dybą bei kuratorių kelionės išlai das iš
dalies apmokėjo LR Kultūros minis -
te rijos Kultūros rėmimo fondas
(KRF). Šis Fondas remia nemažai
kul tūrinių projektų, vykstančių Lie -
tu voje ir užsienyje. Džiaugiamės, kad
mū sų projektas pateko tarp laimė ju -
sių šią paramą.

– Kaip atrinkote parodoje
dalyvaujančius menininkus ir jų
darbus?

– Lietuvos dailininkų sąjunga ir
galerija ,,Arka” turi nemažą kilnoja -
mųjų parodų rengimo patirtį. Kai
kurios apžvalginės parodos keliauja
po įvairias šalis, miestus ir galerijas
net po keletą metų. Parodą į Wa-
 shin g ton, DC turėjome sudaryti labai
grei tai – derinomės prie Už sie nio rei -
kalų ministerijos pasiūlytų mums
dar bų pervežimo terminų. Tai gi, su -
da rėme galerijai geriausiai atstovau-
jančių menininkų sąrašą. Vieni  me -
nininkai lengvai sutiko duoti darbus
ir leisti juos išvežti už Atlanto, kiti
ne norėjo tokiam ilgam laikui at si svei -
kinti su savo kūriniais ir atsisakė da -
ly vauti parodoje. 

Norėjome, kad paroda būtų įvai -

ri, kad joje atsispin dėtų visas platus
šiuolaikinės lietuvių dailės spektras.
Visi dalyvaujantys menininkai yra
ge rai žinomi Lietuvos dailės aplinko-
je, jų darbai dažnai rodomi parodose
Lietuvoje ir užsienyje. Užtenka pami -
nėti tokius vardus kaip Rimas Bičiū -
nas, Jonas Daniliauskas, Birutė
Stan   čikaitė, Nijolė Šaltenytė, Ramu -
nė Kmieliauskaitė, Kęstutis Mustei -
kis ir kt. Žinau, kad daugelis jų yra
surengę asmeninės parodas Čiur lio -
nio galerijoje, Jaunimo centre, to dėl
jų kūryba turėtų būti ži noma ir Či -
kagos parodų lankytojams.

– Kiek menininkų dalyvauja
šioje parodoje ir kiek darbų at -
vežėte?

– Parodoje Čikagoje dalyvauja 30
menininkų, bus rodoma per 70 meno
kūrinių.

– Amerikietį žiūrovą sunku
nustebinti. Kuo, Jūsų nuomone,
įdomus lietuvis dailininkas ame -
ri kiečiui dailės mylėtojui?

– Savo paroda nesiekėme nuste-
binti. Greičiau supažindinti ir sudo -
min ti. Kaip minėjau, paroda yra gana
marga. Tačiau visi darbai labai profe-
sionalūs ir pakankamai gerai pristato
tiek autorius, tiek dabartinę Lietuvos
vaizduojamosios dailės padėtį. 

Kai kuriuose darbuose ypač ryš -
kiai išreikšta lietuviška tematika,
jaučiama liaudies meno tradicijų dva-
sia. Tačiau yra nemažai ir itin šiuo-
laikiškų, konceptualių kūrinių.

– Paroda Washington, DC
pasibaigė. Kokie jos atgarsiai
pasiekė Jus? Ar manote, kad pa -
ro da pavyko?

– Manau, paroda visų pirma pa -
vyko todėl, kad ji įvyko – tokia didelė
lietuviško šiuolaikinio meno kolekcija
apskritai pirmą kartą atkeliavo į JAV.
,,Alex Gallery” ši paroda buvo rodo -
ma net 2 mėnesius. Nors parodos ati -
darymas sutapo su įsimintina šią žie -
mą didžiule sniego pūga, laikinai su -
stabdžiusia miesto gyvenimą, tačiau
po to ,,Alex Gallery” dėjo nemažai pa -
stangų, kad paroda būtų plačiai iš -
rek lamuota ir aktyviai lankoma. Ji
buvo įtraukta į geriausių privačių ga -
lerijų parodų dešimtuką JAV sos ti -
nėje vasario mėnesį. 

,,Lietuviško se zono” parodos pro -
ga galerija buvo suorganizavusi kele -
tą renginių, kuriuose dalyvavo dip lo -
ma tai – Lietuvoje per nepriklausomy-
bės laikotarpį rezidavę JAV ambasa -

do riai, LR ambasados Washington,
DC darbuotojai, Lietuvos politikai,
lan kę si JAV su vyriausybine delegaci-
ja.

– Kaip kilo sumanymas at-
vežti parodą į Čikagą?

– Džiaugiamės, kad informacija
apie ,,Lietuviško sezono” parodą pla -
čiai pasklido tiek Lietuvos, tiek JAV
žiniasklaidos priemonėse, per pa sau -
lio lietuvių organizacijų tinklalapius.
Čiurlionio galerija Jaunimo centre
pa siūlė, pasibaigus parodai Washing -
ton, DC, ją perkelti į Čikagą ir paro-
dyti čikagiečiams kuo palankiausio -
mis sąlygomis. Pagrindine problema
vėl tapo parodos pervežimas – Wa -
shington nuo Čikagos skiria ne mažas
atstumas. Tačiau čia ir vėl pa gelbėjo
LR ambasada, sutikusi pa ro dą per-
gabenti savo lėšomis ir savo prie mo -
nėmis. 

Esame ypač dėkingi  ambasado-
riui A. Brūzgai ir ambasados an t ra -
jam sekretoriui L. Garba čauskui už
jų neformalų požiūrį, as me ninį indėlį

į šio projekto vykdymą ir gerano riš -
kumą. Puiku, kad Lietuvos diploma -
tai vertina kul tūros svarbą, prista -
tant Lietuvą pa saulyje ir plėtojant
tarpvalstybinius ryšius.

– Čikagoje paroda bus rodo -
ma jau per 50 metų veikiančioje
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre. Ar apima jaudulys, kai
pagalvojate, jog šiuolaikinių Lie -
tuvos menininkų darbus žiūrės
ir vertins lietuviai, daug metų
gy venantys šiapus Atlanto?

– Be abejonės, taip. Manau, kad
lietuviai, daug metų gyvenantys JAV,
kelia ypatingai aukštus reikalavimus
meno parodai, pristatančiai šiuolai -
kinę Lietuvą ir jos kultūrą. Viliuosi,
kad mūsų sudaryta ir atvežta paroda
yra ir pakankamai tradiciška, profe-
sionali, ir šiuolaikiška. Tikimės, kad
ji parodos lankytojų tikrai nenuvils ir
kiekvienas apsilankęs čia ras ypatin-
gai sau artimų ir patinkančių dailės
kūrinių.

– Čikagoje, o ir kitose vieto -
vėse, gyvena daug lietuvių daili -
ninkų. Kai kurie jų yra žinomi ir
plačiajai Amerikos visuo me nei?
Ar galerija ,,Arka” yra su ruošu-
si dai li ninko, gyvenančio šiapus
Atlanto, parodą? Gal pa sinaudo-
site proga ir užmeg site ryšius su
čia gyvenančiais meni ninkais?

Dovilė Tomkutė-Veleckienė, ,,Senas kaimas – I”

Parodos ,,Lietuviškas sezonas” atidarymas ,,Alex Gallery” . Ketvirtas iš kairės
Victor Gaetan, ,,Alex Ga lle ry” įkūrėjas ir savininkas, antra iš dešinės parodos
kuratorė Dovilė Tomkutė-Veleckienė.            LR ambasados archyvo nuotr.

Tikimės, kad paroda lankytojų tikrai nenuvils
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago,

IL 60636) gegužės 21 d., penktadienį, 7:30 val. v. atidaroma lietuvių šiuolai-
kinės dailės paroda „Lietuviškas sezonas”. Nedažnai mū sų lietuviškose gale-
rijose galima pa matyti tokios apimties lietuvių me ni ninkų darbų parodą.
Čiur lionio ga lerija dė ko ja ,,Arkos” galerijai už pasiūlymą šią parodą parodyti
Či kagos žiūrovui, o Lietuvos Res pub li kos ambasadai Washington, DC ir as me-
niškai ambasadoriui Audriui Brūz gai bei antrajam sekretoriui Leo nui Gar-
bačauskui – už parodos at v e žimą į Čikagą. 

„Lietuviško sezono” atidaryme Čiurlionio galerijoje da lyvaus šios parodos
kuratorė, „Ar kos” galerijos di rektorė daili ninkė Dovilė Tom ku tė-Veleckie-
nė. Ji maloniai sutiko atsakyti į mūsų pateiktus klausimus. 
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Lietuvos regionų margumynai

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

– Kiek man yra žinoma, iki šiol
,,Arkoje” JAV lietuvių dailininkų kū -
ryba nebuvo rodoma. Lietuvių seno-
sios išeivijos kartos menininkų paro-
das labai išsamiai ir kryptingai ren-
gia Lietuvos dailės muziejus. Bet
tokių planų tikrai turime. Tiek
Washington, DC, tiek New York teko
bendrauti su šiuo metu aktyviai ku -
riančiais lietuviais menininkais, ne
vieną dešimtmetį gyvenančiais JAV.
Sumanymas surengti JAV lietuvių
meni nin kų parodą ypač sustiprėjo po
to, kai peržiūrėjau išsamią ir puikiai
išleistą knygą ,,Lietuviai menininkai
JAV”. Esu tikra, kad po apsilankymo
Či kagoje užmegsime dar daugiau
ryšių, ir tokia paroda ,,Arkos” galeri-
joje galėtų įvykti jau 2011 metais. 

– Ko, Jūsų nuomone, reikėtų,
kad ryšys tarp lietuvių meni -
ninkų Lietuvoje ir Amerikoje su -
stiprėtų? 

– Kaip profesionalūs muzikantai
privalo nepaliaujamai koncertuoti,
kad palaikytų savo profesinę formą,
taip menininkai privalo savo darbus
nuolat rodyti parodose tam, kad
pajustų visuomenės dėmesį, išgirstų
žiūrovų atsiliepimus ir pamatytų sa -
vo darbus bendroje plotmėje. Tik taip
gali įvertinti savo kūrybinio darbo
svarbą. 

Užsienyje gyvenantiems meni -
nin kams ypač svarbu savo darbus pa -
rodyti gimtinėje. O atgaivinti ir su -
stiprinti ryšį bei kūrybinį bendra dar -
biavimą tarp Lietuvoje ir JAV gyve-
nančių menininkų būtų itin aktualu,
mat dauguma jų yra baigę tą pačią

Vil niaus dailės akademiją, buvę stu -
di jų laikų draugais ar kolegomis. Pri -
statyti JAV gyvenančių ir dir ban čių
lietuvių menininkų kūrybą Lietu voje
būtų naudinga patiems meni ninkams
ir labai įdomu parodų lan ky tojams.
Tokia paroda suteiktų gali mybę paly-
ginti, kaip pasaulinio meno įtaka yra
paveikusi lietuviškas jų kūrybos šak-
nis.

– Su kokiomis mintimis ir
tikslais atvykstate į Čikagą?

– Į Čikagą atvykstu su dideliu
entuziazmu ir pakilia nuotaika. Esu
keletą sykių buvusi JAV, tačiau Čika -
goje lankysiuosi pirmą kartą. Iš savo
kolegų dailininkų esu nemažai gir dė -
jusi apie Čiurlionio galeriją, lietuvių
menininkų veiklą Čikagoje. Pati esu
Vilniuje surengusi Algimanto Ke zio,
Vytauto Tamulaičio darbų pa rodas.
2001 m. Vilniaus Rotušėje, kur tada
dirbau, teko atidaryti Čikagos istoriją
ir dabartį pristatančią dokumentinės
fotografijos parodą mūsų miestų su -
sigiminiavimo sukakčiai paminėti. 

Tikiuosi, kad šis apsilankymas
įkvėps naujų minčių ir paskatins plė-
toti tolesnius ryšius tarp mūsų meni -
nin kų, galerijų ir miestų. 

– Ačiū už pokalbį. Iki susi-
tikimo parodos ,,Lietuviškas se -
zonas” atidaryme, į kurį malo -
niai kviečiame atvykti visus me -
no mylėtojus.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Šeštadienį, gegužės 15 dieną, Ni-
doje bus atidarytas Bardų skverelis,
įkurdintas šalia Vytauto Kernagio
skulptūros. Akustiniame koncerte
naują kultūrinę erdvę pristatys bar-
dai Olegas Ditkovskis ir Saulius
Bareikis, gros Maestro bendražygis
Andrius Kulikauskas, taip pat keli
labai talentingi jaunieji bardai.

Vytauto Kernagio fondo vadovas
a. a. Maestro sūnus Vytautas Kerna-
gis jaunesnysis sako, kad skulpto-
riaus Romo Kvinto sukurtas Benas,
jau visus metus sėdintis ant suoliuko
Nidos krantinėje, taip traukia žmo-
nes, kad nori nenori čia reikėjo įkurti
ir tam tikrą geros muzikos oazę, kur
kiekvienas norintis galės klausytis
Maestro propaguotos „teisingos mu-
zikos”.

Bardų skverelis skirtas kameri-
niams ir akustiniams pasirodymams,
kurie bus nemokami. Muzika, pasak

sumanymo autorių, bus girdima tik
skverelyje. Renginių Bardų skverely-
je organizavimu užsiims Vytauto
Kernagio fondas ir Neringos miesto
savivaldybė. Pastaroji, beje ir pri-
žiūrės šią naują, neįprastą kultūrinę
erdvę.

Sumanymo autoriai stengėsi, kad
Bardų skverelis organiškai ir natū-
raliai susilietų su Nidos krantinės
peizažu. Įrengta nedidelė scena, o
suoliukai, primenantys gėlytes ir
jūros akmenėlius pagaminti iš spe-
cialaus stiklo pluošto, iš kurio pa-
prastai gaminami nedideli laiveliai ar
valtelės, todėl labai artimi jūrai. Beje,
suoliukus visą savaitę padėjo gaminti
ir Vytauto Kernagio fondo nariai bei
draugai.

Bardų skverelis įrengtas Vytauto
Kernagio fondo, kuris siekia išsaugoti
Maestro atminimą, lėšomis.

Bernardinai.lt

Nidoje atidaromas 
V. Kernagio Bardų skverelis

Vilniuje ketinama įrengti 19 dviračių 
stovėjimo aikštelių

Neseniai vykusioje spaudos kon-
ferencijoje projekto „Veloparkas” su-
manytojai tvirtino, kad aikštelės bus
įrengtos Vilniaus vietose, kur būriuo-
jasi daugiausia dviratininkų.

Šiuo metu yra numatytos šios
vietos: Lukiškių aikštė, V. Kudirkos
aikštė, S. Moniuškos skveras, Vokie-
čių gatvė, Rotušės aikštė, skveras
Maironio gatvėje, dvi vietos Sereikiš-
kių parke, Nepriklausomybės aikštė,
Katedros aikštė, vieta prie Nacio-
nalinio muziejaus, vieta prie Petro ir
Povilo bažnyčios, vieta prie prekybos
centro „Hyper Rimi” Žirmūnų ir
Lukšio gatvių sankryžoje, vieta prie
Santariškių ligoninės, vieta prie
Jaunimo darbo centro, vieta prie
Spaudos rūmų, vieta prie Vilniaus
pedagoginio universiteto, vieta Sau-
lėtekyje, prie Vilniaus universiteto

bei vieta prie Baltojo tilto.
Anot N. Dilbienės, nemokamos

aikštelės bus įrengtos vietose, kur jas
galėtų stebėti vaizdo kameros. Pir-
mąsias aikšteles Gedimino prospekte
bus pradedama įrenginėti gegužės
pabaigoje, tam bus pasamdyta apie
10 šiuo metu darbo neturinčių vil-
niečių. Tikimasi, kad stovai, kuriuos
sudarys keli nerūdijančio metalo lan-
kai, bus pakankamai saugūs ir pažei-
dėjai negalės jų išlaužti. Vieno stovo
kaina siekia 900 litų.

Pasaulio dviračių treko čempionė
Simona Krupeckaitė tvirtino besi-
džiaugianti šiuo sumanymu, leisian-
čiu vilniečiams propaguoti sveiką gy-
venimo būdą. Jis sakė tikinti, kad šia
idėja susidomės ir kiti Lietuvos mies-
tai.

BNS

Plungės rajoną sudrebino lietuvių 
karo žirgų varžybos

Gegužės 8 d. Noriškių kaimą
Plungės rajone ir vėl sudrebino lietu-
viškųjų žirgų žemaitukų kanopos, o
erdves raižė lietuvių skalikų balsai.
Trečią kartą buvo surengtos žemai-
tukų žirgų ištvermės lenktynės kuni-
gaikščių Oginskių taurei laimėti,
taip pat nacionalinės šunų veislės –
lietuvių skalikų – Žemaitijos regio-
ninė paroda.

Įspūdingame renginyje dalyvavo
apie dvi dešimtys raitelių iš Plungės,
Telšių, Šilalės, Skuodo, Kauno, Ak-
menės, Mažeikių, Šiaulių  rajonų. Pa-
rodoje savo skalikus pristatė visos
Žemaitijos šunų augintojai, taip pat
entuziastai iš sostinės.

Žemaitukų ištvermės varžybos
rengiamos Plungės rajone, tose vie-
tose, kurios tiesiogiai susijusios su
kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir jų
puoselėtais žemaitukais. Pagrindinis

varžybų sumanymas yra populiarinti
lietuvių karo žirgų – žemaitukų –
veislę bei pagerbti kunigaikščių
Oginskių atminimą.

Šiais metais varžybų kelio ilgis
siekė 30 kilometrų. Raiteliai jojo
tomis vietomis, kuriose pereito am-
žiaus pradžioje laiką leisdavo kuni-
gaikščiai Oginskiai. Žymesni trasos
objektai: Gondingos hidroelektrinė,
Sakelių dvaras, visoje Lietuvoje garsi
Pakutuvėnų parapija, Gondingos pi-
liakalnis.

Varžybų metu taip pat vyko
nacionalinės šunų veislės – lietuvių
skalikų – Žemaitijos regioninė paro-
da, kurioje dalyvavo skalikų auginto-
jai iš visos Žemaitijos, o entuziastai
atvyko net iš Vilniaus.

Varžybas organizavo Žemaitukų
arklių augintojų asociacija.

Žemės ūkio ministerijos info

Šiauliuose kuriamas unikalus muziejus
Šiauliuose kuriamas vienintelis

Lietuvoje geležinkelio muziejus po
atviru dangumi. Įmonės, kurioje
įsikurs muziejus, teritorijoje, jau gali-
ma apžiūrėti net du garvežius. 

Tačiau, pasak muziejaus kūrėjų,
ateityje bus ir daugiau rodinių. Gele-
žinkeliečiai sako, kad brangiausią mu-

ziejaus rodinį – garvežiuką – prieš dau-
gelį metų norėta atiduoti į metalo lau-
žą, jį norėjo išsivežti estai ir latviai,
tačiau garvežiukas liko Šiauliuose.

Be to, jis buvo ir Šiaulių geležin-
kelio stoties atributas, puikiai žino-
mas daugumai miestiečių ir miesto
svečių.            Etaplius.lt, Balsas.lt
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�Gegužės 16 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Dailės muziejuje Pa -
saulio lietuvių centre (14911 127th
St.,  Lemont) įvyks New York gyve-
nančios lietuvės Giedrės Kumpikas
do kumentinio filmo „Sparnams prisi -
minti” premjera  apie pirmosios ne -
priklausomos Lietuvos laikotarpio
Lietuvos lakūno Julijono Kumpike vi -
čiaus-Kumpiko įsimintinai drąsų
skry dį iš Prahos į Kauną.  Filmo pris-
tatyme da lyvaus ir filmo režisierė.
Daugiau in formacijos galite gauti
tel.: 708-207-8406.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Gegužės 19 d., trečiadienį, 1:30
val.  p. p. bus ro domas  dokumentinis
fil mas ,,Tverečius” iš ciklo ,,Mūsų
mies teliai”. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai t. Antanas Saulaitis SJ ir dr.
Mindaugas Vygantas maloniai kvie -
čia norinčius Lemont apylinkėse ste -
bė ti pavasarinį paukščių gyveni mą.
Stebėjimui vadovaus paukščių ži no -
vas Tadas Birutis. Susitikimas pla -
nuo jamas šeštadienį, gegužės 22 d.,
nuo 8 iki 11 val. r. Po stebėjimo –
priešpiečiai ir pabendravimas. Apie

dalyvavimą prašome pranešti el. paš -
tu: lithjesuit@hotmail.com arba pa -
lik ti žinutę tel.: 630-243-6234 atsa -
kik lyje. 

�Antano Zakarausko (tenoras)
ir Nidos Grigalavičiūtės (sopranas)
koncertas vyks sekmadienį, birželio 6
d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu -
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL). Į lab-
daros koncertą visus maloniai kviečia
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis.

�Įkurtas internetinių diskusijų
portalas-forumas www.efrakcija.lt. Jo
tikslas: telkti vakarietiškų pažiūrų
pi liečius, nepriklausomai nuo gyve -
namosios vietos ir mus skiriančių ats-
tumų. Kviečiame registruotis, jungtis
ir bendrauti!

SKELBIMAI

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $200 Rūta Dudėnaitė-
Brigden ir Charles Brigden. $100
Laima Ardickienė, Stasė Purvinienė.
$50 Vitalis Svazas, Narimantas ir
Janina Udriai. $25 Balys Milaknis,
Zenonas ir Stasė Obeleniai. $20 Gailė
A. Janušonis, Ona H. Michelevičius.
$10 Aniceta Gedmintas, Aniceta
Giedraitis. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti

var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25, I. Rasys $300;
tę siant vaiko metinę paramą Vincas
Urbaitis $240, Robert Duda $720.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, el. paš-
tas: ndretijunelis@sbcglobal.net

• „Saulutės”, Lietuvos vaikų
globos būrelio, susirinkimas bus
penktadienį, gegužės 21 d., 10 v. r.
pas Indrę Tijūnėlienę, 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-6435. Kviečiami visi norintys
padėti vaikams Lietuvoje.

NAUJA JAV LB LEMONT APYLINKĖS VALDYBA
JAV LB Lemont apylinkės valdybos pirmininke 

išrinkta Birutė Kairienė
Neseniai Pasaulio lietuvių centre

(PLC), Lemont, vykusiame JAV LB
Lemont apylinkės visuotiniame su si -
rinkime buvo išrinkta nauja JAV LB
Lemont apylinkės valdyba. Į val dybą
atėjo dirbti nemažai naujų, jaunų
žmonių, kurie kupini ryžto ir naujų
sumanymų. Sieksime pagyvinti apy-
linkės LB veiklą. Ruo šiame informa-
cinį projektą, kuriame geriau supa-
žindinsime visuomenę su Le mont
apylinkės veikla, siekiais ir tikslais.
Jau dabar esame numatę keletą
renginių. Birželio 13 d. 10:30 val. r.
kviečiame į PLC sodelį, Lemont, pa -
minėti Gedulo ir Vilties dieną – trė -
mimų į Sibirą pradžios dieną. Taip
pat kviečiame dalyvauti mūsų Vasa -
ros šventėse, kurios vyks liepos 11 d.
ir rugpjūčio 15 d. PLC sodelyje, Le-
mont. Tariamės su Lietuvos Res pub-

likos generaliniu konsulatu Či kagoje,
kad jų atstovas galėtų bent vie ną die-
ną per mėnesį atvykti į Le mont ir
teikti konsulines paslaugas mūsų
žmonėms.

Puikiai dirba mūsų Socialinis
sky rius, vadovaujamas Prano Jur -
kaus: kiekvieną trečiadienį rodomi
pažintiniai filmai apie Lietuvą, orga-
nizuojamos įvairios paskaitos socia -
liniais, sveikatos klausimais. 

Linkime naujai išrinktiems Le -
mont apylinkės valdybos nariams
ištvermės, sveikatos, naujų suma ny -
mų darbuojantis Lietuvių Bendruo -
menės labui, o lemontiečius ir visus
išeivijos lietuvius kviečiame jungtis
prie Lietuvių Bendruomenės, išsakyti
savo pageidavimus, mintis, problemas.
Kiek galėdami stengsimės pa dėti. 

Lemont apylinkės valdyba

Sėdi iš kairės: Lina Malcius, Onutė Plečkaitytė, atsakinga už kultūrinius
renginius, Asta Alinkevičienė, Birutė Kairienė, valdybos pirmininkė, Vanda
Kairys, atsakinga už sporto renginius, Irena Grigaitienė, vicepirmininkė. Stovi
iš kairės: Rimantas Dirvonis, ryšių su visuomene atstovas, Vytautas Bogušis,
ryšių su visuomene ir spauda atstovas, Gediminas Kairys, ryšių su visuomene
ir spauda atstovas, Pranas Jurkus, Socialinio skyriaus pirmininkas, Rolandas
Rauduvė, informaciniai ryšiai. Nuotraukoje nėra Zigmo Vilimo, vicepirminin-
ko, ir Vidmanto Malciaus, atsakingo už kultūrinius renginius.                             

Lemonto apylinkės valdybos archyvo nuotr.

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
birželio 20 d., sekmadienį,

švenčia 80 gyvenimo metų, 50 metų kunigystės tarnybos, 
50 metų akademinio darbo sukaktis

Padėkos Mišios – 9 val. r. Šv. Antano šventovėje 
(15 St. ir 50 Ave. gatvių sankryža, Cicero)

Akademinė ir meninė programa, 
Garbės daktaro regalijų įteikimas – 11 val. r., vaišės – 12 val. p. p.

Willowbrook Ballroom salėje 
(8900 S. Archer Rd., Willow Springs)

Auka  25 dol. asmeniui. 
Čekius rašyti: American Lithuanian Catholic Federation. 

Kreiptis į dr. Romą Kuprienę tel.: 708-447-9319

� Klubo ,,Gintarinės šaknys”
su si rinkimas vyks antradienį, gegu -
žės 18 d. nuo 7 val. v. iki 9 val. v. Lie -
tuvių namų Kultūros centre (įėjimas
iš Tilton gatvės). Atvykdami atsi -
neškite ką nors lietuviško (knygą,
straip snį, žinutę ar suvenyrą) dis ku -
si joms. Klubo susirinkimuose kvie -
čiame dalyvauti ne tik narius, bet ir
vi sus tuos, kurie domisi lietuvišku
pa veldu.

� Kviečiame į choro ,,Laisvė” pa va  -
sa rinį koncertą ,,Daug daug dai ne -
lių”, kuris įvyks  gegužės 23 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (Phi la del phia,
PA). Koncerte dalyvaus V. Krė vės li -
tuanistinės mo kyklos choras ,,Krė -
viu    kai”, smui kininkas iš Boston Mar -
tynas Švėgžda von Bekker. Vyks pa-
roda apie pirmuosius Texas valstijos
imigrantus iš Lietuvos. Bilieto kaina
– 15 dol., vaikams iki 16 metų – ne-
mokamai. 

� Philadelphia LB Jaunimo są -
jun ga kviečia visus lietuvius, eu ro -
pie tiško futbolo mėgėjus ir profesio -

na lus  sudaryti komandą iš 7 žaidėjų,
įskaitant vartininką, užsiregist ruo ti
ir dalyvauti lietuvių futbolo var -
žybose, ku rios birželio 5 d. 10 val. r.
prasidės  Southampton Soccer Asso -
ciation, 114 Street Rd., South amp -
ton, PA 18966, aikštėje. Registracijos
mokestis ko man  dai – 250 dol. (į kainą
įeina 10 marškinėlių, 10 pakvietimų į
vaka rė lį). Po futbolo turnyro 7 val. v.
– Ro  ber to Kupsto koncertas Lietuvių
na muose, 2715 E. Allegheny Ave.,
Phi ladelphia, PA 19134. Jūsų laukia
ap dovanojimai, vaišės. Daugiau infor-
macijos suteiks Tadas tel.: 484-557-
9167.

� Birželio 18 d., antradienį, nuo 7
val. v. iki 9 val. v. „Kaimo kapela”
ruo šia prisiminimų vakarą, skirtą
a. a. Broniui Krokiui. B. Krokys
bu vo klubo ,,Gintarinės šaknys” pra -
dinin kas, dėstė lietuvių kalbą, supa -
žindino su lietuvių literatūra ir ragi-
no dalyvauti lietuviškos bendruo me -
nės veikloje. Vakaras skirtas prisi-
minti a. a. B. Krokį ir išreikšti jam
pa dėką.

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 


