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DRAUGUI - 101! Sveikiname!

Lietuvoje pamin∂ta JAV Nepriklausomyb∂s diena

JAV ir Rusija apsikeit∂ šnipais
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Vilnius, liepos 9 d. (DELFI.lt) –
Kitąmet Lietuvoje turėtų apsilankyti
Jungtinių Amerikos Valstijų valsty-
bės sekretorė Hillary Clinton. Vil-
niuje 2011 metų viduryje ir pabaigo-
je įvyks net du tarptautiniai rengi-
niai, kuriuose dalyvauti bus kviečia-
ma ir JAV valstybės sekretorė.

Kitų metų liepos mėnesį Lietu-
vos sostinėje vyks daugiau kaip 100
valstybių vienijančios Demokratijų
bendrijos forumas. Šios organizacijos
viena steigėjų ir aktyviausių narių
yra JAV. Į forumą numatoma kviesti
Bendrijai priklausančių valstybių už-
sienio reikalų ministerijų vadovus.

Lietuva pernai perėmė pirmi-
ninkavimą 1999 metais įkurtai De-
mokratijų bendrijai, kuri yra tarpvy-
riausybinė struktūra, neturtinti visų
tarptautinės organizacijos požymių.

Lietuva šiuo metu pirmininkauja
Demokratijų bendrijai. Kitų metų
liepą surengtu forumu pirmininkavi-
mas bus perduotas kitai valstybei.
Neseniai Jungtinių Valstijų preziden-
tas Barack Obama pareiškė gerai
vertinąs Lietuvos vaidmenį pirmi-
ninkaujant šiai bendrijai.

2011 metais Lietuva taip pat pir-
mininkaus Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijai (ESBO).
Todėl tų metų gruodį Vilniuje žada-
ma surengti ESBO ministrų tarybos
posėdį. Šiai organizacijai priklauso
56 Europos, Vidurio Azijos bei Šiau-
rės Amerikos valstybės, įskaitant ir
JAV. Kol kas neaišku, kurį kitų metų
renginį Lietuvos sostinėje pasirinks
H.Clinton. Neatmetama galimybė,
kad ji atvyks į abu forumus.

Ruošiamasi
H. Clinton atvykimui

î Lietuvâ
Washington, DC, liepos 8 d.

(BNS) – Jungtinės Valstijos ir Rusija
Austrijos sostinėje Vienoje baigė šni-
pų mainus, sakoma JAV teisingumo
departamento pranešime, kuriuo pa-
tvirtinama, kad Maskva paleido ke-
turis asmenis mainais už 10 rusų šni-
pų, sulaikytų Valstijose.

Dešimt Rusijos šnipų, kuriuos
praėjusį mėnesį atskleidė JAV federa-
linis tyrimų biuras (FTB), buvo iš-

siųsti iš JAV liepos 8 d., kai jie teisme
pripažino savo kaltę ir buvo nuskrai-
dinti iš New York miesto tiesiai į Vie-
ną. Ten jie persėdo į Rusijos nepap-
rastųjų padėčių ministerijos lėktuvą,
kuris išskrido į Maskvą.

Kol kas dar nežinoma, kur dabar
yra keturi Rusijos valdžios paleistieji
asmenys, kaltinti dirbę Vakarų žval-
gybos agentūroms, po to, kai atvyko į
Vieną. O britų žiniasklaida mini, kad

JAV lėktuvas su šiais keturiais asme-
nimis atskrido į britų karinę bazę
Anglijos pietuose.

Rusija ir Jungtinės Valstijos Vie-
nos oro uoste surengė didžiausio
masto apsikeitimą agentais nuo Šal-
tojo karo laikų. Rusija patvirtino, kad
su Jungtinėmis Valstijomis sudarytas
susitarimas, kuriuo siekiama už-
baigti šį šnipų skandalą.

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė suteikė generolo majo-
ro laipsnį Lietuvos kariuomenės Sau-
sumos pajėgų vadui brigados gene-
rolui Jonui Vytautui Žukui.

,,Generolo majoro laipsnis – Jūsų
sąžiningos tarnybos ir ilgametės pa-
tirties įvertinimas. Esate vienas iš
ginkluotųjų pajėgų vadų ir atkurtos
Lietuvos kariuomenės kūrėjų. Linkiu

nepamiršti prieš du dešimtmečius
duotos priesaikos ginti Lietuvos vals-
tybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, o
savo tarnybos metu sukauptas žinias
ir patirtį panaudoti rengiant naujus
karius – mūsų šalies ir jos žmonių gy-
nėjus”, – kalbėjo šalies vadovė.

Sausumos pajėgų vadas genero-
las majoras J. V. Žukas savo tarnybą
pradėjo 1990 metais atkuriamoje Lie-
tuvos kariuomenėje nuo Krašto ap-
saugos departamento Antrojo sky-
riaus inspektoriaus pareigų, vėliau
dirbo Lauko kariuomenės brigados
Kauno motodesantinio bataliono va-
du, motorizuotos pėstininkų brigados
,,Geležinis vilkas” vadu, Lietuvos gy-
nybos atašė Vokietijos Federacinėje
Respublikoje, Lietuvos kariuomenės
Mokymo ir doktrinų valdybos vadu.
2007 m. J. V. Žukas paskirtas Lietu-
vos kariuomenės Sausumos pajėgų
vadu. 2007 m. lapkričio 23 d. jam su-
teiktas brigados generolo laipsnis. J.
V. Žukas yra baigęs mokslus Vilniaus
universitete, Bundesvero vadovavi-
mo akademijoje ir NATO gynybos ko-
ledže.

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) – Lie-
tuvoje tradiciškai paminėta Jungti-
nių Amerikos Valstijų Nepriklauso-
mybės diena. Dėl prezidento A. M.
Brazausko mirties JAV šventės mi-
nėjimą teko šiek tiek atidėti.

Į JAV ambasadorės Lietuvoje su-
ruoštą priėmimą, kuris vyko jos rezi-
dencijoje Žvėryne, susirinko diploma-
tai, ministrai, tarp svečių buvo ir pre-
zidentas Valdas Adamkus su žmona
Alma, premjeras Andrius Kubilius,
Vilniaus meras Vilius Navickas, euro-
parlamentaras Vytautas Landsbergis
su žmonomis, verslininkai.

,,Labai džiaugiuosi čia matydama
tiek daug senų ir naujų draugų. Lie-
pos 4-oji – diena, kai švenčiame mūsų
valstybės įkūrimą. Šią dieną 1776
metais Kongresas patvirtino Nepri-
klausomybės deklaraciją, tuo pradė-
damas mūsų šalies kovą už neprik-
lausomybę, tačiau liepos 4-ąją šven-

čiame ne tik JAV, bet ir naujos idėjos
gimimą, idėjos, turinčios gilias šaknis
Europos Švietimo epochoje ir įsitvir-
tinusios mūsų naujojoje šalyje”, – į
susirinkusiuosius kreipėsi JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne E. Derse.

Diplomatė, kuri beveik metus re-
ziduoja mūsų šalyje, džiaugėsi šiais
metais Nepriklausomybės dieną galė-
dama švęsti Lietuvoje, įvertino stiprų
Lietuvos partnerystės, NATO sąjun-
gininkės indėlį. Anot ambasadorės,
Lietuva – tai valstybė, puoselėjanti
laisvės, nepriklausomybės ir demo-
kratines vertybes. Minėjimo dalyviai
stebėjo JAV jūrų pėstininkų atlieka-
mą iškilmingą Amerikos vėliavos pa-
gerbimą, klausėsi dainininkų gieda-
mų, Lietuvos karinių pajėgų orkest-
ro akompanuojamų himnų.

Liepos 9 d. dar vienas JAV Ne-
priklausomybės dienos minėjimas
vyko Verkių regioniniame parke.

Svečiai švęsti 234-ųjų JAV Nepri-
klausomybės metinių rinkosi JAV
ambasadoje. ELTA nuotr.

Prezidentė suteikė generolo majoro
karinį laipsnį J. V. Žukui. ELTA nuotr.
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Dėl populia-
rėjančios e. ži-
niasklaidos laik-
raščiai susiduria
su vis didesniais
sunkumais. Ta-
čiau britų žurna-

las „The Economist” rašo, kad
JAV laikraščiai skinasi kelią ir per
krizę, tiesa, tik imdamiesi esmi-
nių pertvarkų. Prieš metus atro-
dė, kad jų galas – jau už kampo.
Dėl recesijos sumažėjo reklamos
ir dar likusių į internetą neper-
sikėlusių skaitytojų, tačiau įsiki-
šo JAV federalinė prekybos ko-
misija ir pradėjo kalbą apie
spaudos gaivinimą. Ji iškėlė to-
kius klausimus: ar dienraščiams
lemta tapti labdaros organizaci-
jomis, ar valstybė turi juos rem-
ti? Dabar šie svarstymai jau at-
rodo pasenę. JAV laikraščiai ne
tik išgyveno, bet dauguma ir vėl
ėmė duoti pelno. Ne 20 proc.,
kaip buvo prieš porą metų, ta-
čiau vis dėlto pelno. Specialistai
teigia, kad išgyvenimo paslaptis
pirmiausia yra laikraščių turinio
išskirtinumas. Rytoj ,,Draugas”
mini 101-ąsias gyvavimo meti-
nes – graži sukaktis leidžia tikė-
tis, kad mūsų skaitytojai dien-
raščio puslapiuose randa tai, kas
jiems atrodo įdomu ir vertinga.
Ačiū Jums!

Redaktorė Loreta Timukienė

DAINA VIENIJO VISUS

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

Link
Kongreso

www.ateitis.lt

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rug-
pjūčio 6–8 d. Vilniuje. Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d.,
Berčiūnuose veiks stovykla kongreso daly viams susidrau-
gauti ir kongresui pasiruošti. Visą informaciją apie kon-
gresą ir prieškongresinę stovyklą bei registraciją į šiuos
renginius galite rasti interneto tinklalapyje http://www.
ateitis.lt/node/393. Išeivijos ateitininkai labai laukiami
— registruokimės!

Registracija į ateitininkų kon gresą

Vanesa Kašelionytė-Sandoval su sūneliu Augustinu prie Atei ti -
nin kijos šimtmečio šventės skelbimo. 

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Pagal Ateitininkų federacijos (AF) įstatų 36 straipsnį,
kandidatai į AF pir mi  nin kus turi būti iškeliami ir pris-
tatomi ateitininkijai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF
kongreso (atstovų konferencijos) pradžios.  

XVI Ateitininkų federacijos kongresui į Federacijos
pirmininkus pateiktos šios kandidatūros: 

*        Vygantas Malinauskas
*        Rozvita Vareikienė
*        Vilhelmina Raubaitė
*        Liutauras Serapinas
*        Vaidotas Vaičaitis
*        Laima Šalčiuvienė
*        Agnė Markauskaitė

Ateitininkijos 100-metis
bus švenčiamas

Čikagoje 2010 m. lapkričio 25–28 d.

Programoje:
Iškilmingos šv. Mišios

Čikagos Švento Vardo Katedroje,
kultūrinė ir akademinė programa

Chicago Marriott Downtown
Magnificent Mile viešbutyje

Dr. Česlovas Kuras su dukra Joana Kuraite-Lasiene.

Prie ateitininkų stendo susitiko geri draugai — Gražina Kriau-
čiūnienė, Aldona Kamantienė ir Romualdas Kriaučiūnas.

XIDainų šventėje lie  pos 4 d. To-
ronte Š. Amerikos ateiti ninkų
val dyba pastatė ateiti ninkų

infor ma cinį stalą. Prie jo sus  todavo
daug šventėje da lyvau jan čių atei-
tininkų. Smagu, kad prieidavo ir ne-
ateiti ninkų. Jie domėjosi, kaip tapti
ateitininku, kaip gali vaikai patekti į
ateitininkų va saros stovyklą. Pra eiviai
apžiūrėjo veiklos nuotraukų parodėlę.
Daug kas paimdavo ,,Atei ties” žurna-
lo eg zempliorių, lanks tinukų, atmin-
tinų ateiti nin ki jos šimtmečio pieštukų
ir žalių apy rankių su užrašu ,,Atei ti -
nin kai dainuoja 2010”.

Daugiau apie ateitininkų veiklą paskaitykite 11 psl.

Iškelti kandidatai į Ateitininkų federacijos
pirmininkus

Talentų vakaras vyks prieškongresinės stovyklos metu
– rugpjūčio 5 d. Drąsiname atsiliepti ne Lietuvoje gyve-
nančius ir į prieškongresinę stovyklą atvyksiančius atei-
tininkus — pasidalinkite savo talentais. Ne tiek daug tu-
rime progų visi kartu pabūti ir pasidžiaugti Kūrėjo mums
duotomis dovanomis! Apie savo talentus galite pranešti
el. paštu jurgita.saliniene@gmail.com.

Krepšinio čempionatas. Prieškongresinės stovyklos
metu vyks Ateitininkijos šimtmečio krepšinio čempiona-
tas ,,(3x3)”. Visus norinčiuosius dalyvauti kviečiame re -
gistruotis el. paštu kestutis_zizys@yahoo.com.

Kongrese. Visi išeivijos ateitininkai dalyvauja kongrese
kaip išeivijos atstovai, todėl iš anksto yra prašomi susi-
pažinti su kongrese keliamais klausimais, ypač dėl AF
įstatų pakeitimų. Su jais susipažinti ir pareikšti pastabas
galima interneto tinklalapyje www.ateitis.lt.

Išeivijos ateitininkai kviečiami aktyviai daly-
vauti stovykloje ir kongreso programoje
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TIESA IR MEILĖ

Vyskupai priėmė nepopuliarų
sprendimą – nenusileido dideliam
spaudimui, tačiau palaidojo Prezidentą
labai iškilmingai, pagal Katalikų Baž-
nyčioje nustatytas laidotuvių apeigas.

Mirus Prezidentui Lietuvoje buvo
daug liūdesio, bet netrūko ir sąmyšio.
Žmonės liūdėjo dėl Prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko mirties, o sąmyšis ir
karštos diskusijos kilo reikalaujant
mirusio šalies vadovo karstą įnešti į
Arkikatedrą. Vyskupai priėmė nepopu-
liarų sprendimą – nenusileido dideliam
spaudimui, tačiau palaidojo Prezidentą
labai iškilmingai, pagal Katalikų Baž-
nyčioje nustatytas laidotuvių apeigas.
Laidotuvių mišias aukojo pats kardino-
las Audrys Juozas Bačkis drauge su
apaštališkuoju nuncijumi, arkivyskupu
Luigi Bonazzi ir trimis vyskupais. 

Prie karsto vyskupai meldėsi ir,
gaudžiant Vilniaus arkikatedros var-
pams, palydėjo į Antakalnio kapines.
Prieš laidotuves ir laidotuvių dieną nu-
skambėjo ne vienas priekaištas, kad
Lietuvos vyskupai neparodė Preziden-
tui reikiamos meilės ir gailestingumo.
Kai kas net bandė teigti, kad gal vysku-
pai Prezidentui keršija, nes, eidamas
valstybės vadovo pareigas, jis tikriau-
siai Bažnyčiai kažko nedavė. Kas iš
tikrųjų nulėmė Bažnyčios vadovų apsis-
prendimą?

Lietuvos žmonėms nebuvo paslap-
tis prieštaringas mirusiojo Prezidento
gyvenimas. Negalima paneigti, kad jis
Lietuvai padarė daug gero, bet neiš-
vengė ir netiesių žingsnių, tarp kurių –
priklausymas komunistų partijai –
buvo pats netiesiausias. Dalis Lietuvos
žmonių patyrė negailestingus sovieti-
nės santvarkos smūgius, o Prezidentas
ėjo konformizmo keliu – įstojo į komu-
nistų partiją ir tapo jos vadovu. Lie-
tuvai buvo labai sunkūs laikai ir bepigu
šiandien visa tai vertinti – vienus aukš-
tinti, kitus smerkti. Tačiau anuomet
vienokie ar kitokie pasirinkimai kartais
buvo išties dramatiški. Jei vyskupas
Vincentas Borisevičius būtų sutikęs
kolaboruoti su sovietiniu saugumu, jis
ne tik nebūtų sušaudytas, bet tikriau-
siai būtų valdęs visas Lietuvos vyskupi-
jas. Anuomet buvo siekiama, kad Baž-

nyčiai vadovautų tik vienas sovietinei
valdžiai klusnus ganytojas. 

Šiandien lengva smerkti kolabo-
ravusius su sovietine valdžia arba ne-
sugebėjusius išsaugoti santuokinės išti-
kimybės, bet žinant, koks didelis būna
žmogaus gundymas bėgti nuo pavojų ir
siekti saugaus, sotaus bei laimingo gy-
venimo, protingiau Prezidento gyveni-
mą patikėti Dievo gailestingumui. Lie-
tuvos vyskupai nė nesiruošė smerkti
Prezidento dėl jo praeities, juolab kad
jis paskutiniais gyvenimo mėnesiais ne
kartą pasinaudojo Bažnyčios teikiamais
sakramentais. Pasinaudojo Dievo gai-
lestingumu. Dėl to galime tik džiaugtis.
Be abejo, būtų buvę dar daugiau
džiaugsmo, jei daug kančios patyrę Lie-
tuvos žmonės būtų išgirdę Prezidento
viešą žodį, apgailestaujant dėl to, kas jo
gyvenime buvo ne taip padaryta.

Nepaisant kai kurių skaudžių
Prezidento gyvenimo peripetijų, Dievo
gailestingume viską galima paskandin-
ti. Tačiau Dievo gailestingumo negali-
ma atskirti nuo tiesos, nes tuomet jis
būtų iškreiptas. Dievas yra ne tik Meilė
bei Gailestingumas, bet ir Tiesa. Sie-
kusieji, kad Bažnyčios hierarchai ne tik
iškilmingai melstųsi už Prezidentą, kad
ne tik skambėtų Vilniaus bažnyčių
varpai, bet kad dar kažkaip išskirtinai
jį išaukštintų, užmiršo, kad meilė nuo
tiesos neatskiriama. Meilė be tiesos yra
tikros meilės karikatūra, o tiesa be mei-
lės pasmerkta likti kietu negailestin-
gumu.

Labai norėtųsi, kad Lietuvos Pre-
zidento laidotuvės ir net mūsų visų iš-
gyventas sąmyšis įneštų daugiau švie-
sos į dvasinį žmonių gyvenimą. Krikš-
čioniškas tikėjimas yra be galo žavus,
jeigu Evangelija yra visiškai priimama.
O jeigu priimamas tik jos vardas, be
esminio turinio, tuomet iškyla pavojus
susipriešinti, vieni kitus kaltinti ir
visiškai pasiklysti dvasiškai.

Palydėkime mirusįjį Prezidentą su
malda ir dėkingumu už tai, ką jis
padarė gero, o patys pasiryžkime visada
būti ištikimi Evangelijos dvasiai –
tiesos ir meilės dvasiai.

,,Valstiečių laikraštis”

Apsilankykite interneto svetainėje
www.draugas.org

Ir humoro lazda 
turi du galus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau kuris laikas galvoju apie humoro reikalingumą mūsų kasdienia-
me ir visuomeniniame gyvenime. Žmonės per rimtai į viską žiūri,
per greitai užsigauna ar įsižeidžia, per dažnai save nuvertina. Tokiu

atveju tai rimta problema. 

Bostoniškėje ,,Lietuvių enciklopedijoje” (LE, VIII) humoras aptartas
kaip sąmojis, švelnus ko nors pajuokimas, sugebėjimas suvokti ar pavaiz-
duoti, kas linksma, komiška. Jis gali svyruoti nuo švelnaus ir lengvo ligi
pikto ir kandaus, artėdamas prie satyros ar sarkazmo. O kas yra ta saty-
ra? Tai kūryba, pajuokianti ir plakanti žmonių aistras, jų gyvenimo būdą,
atitrūkimą nuo žmoniškumo, įvairias jų silpnybes, kaip antai: šykštumas,
pataikavimas, apsileidimas, nepareigingumas, savanaudiškumas, nesąži-
ningumas ir kt. Satyra gali plakti kurią nors asmenų kategoriją, kurią
nors visuomenės dalį, gali pašiepti ir atskirą asmenį, kuris savo elgesiu,
veiksmais ir gyvenimo būdu nepaiso nusistovėjusių moralės normų ir ben-
drų visuomenės papročių, yra kupinas blogų polinkių ir ydų. ,,Amžių
bėgyje satyra, kaip atskiras grožinės literatūros žanras, apėmė plačius
žmogaus gyvenimo barus. Ji gali būti asmeninė, neasmeninė, žanrinė,
karti, aštri, kandi, pasmerkianti.” (LE, XXVI, p. 523)

Yra  daugybė teorijų ir spėliojimų apie humorą bei jo variantus. Iš teo-
retikų paminėtini Sokratas, Platonas, Aristotelis, Kantas, Bergson ir kiti.
Įvairių kultūrų ir amžiaus žmonės turi vadinamąjį humoro jausmą. Pats
žodis ,,humoras” yra graikų kilmės ir reiškė kūno skysčių maišatį, kuri
derina žmogaus sveikatą ir jausmus. Nors tokio dalyko buvimo moksli-
ninkai aiškiai nenustatė, vis stiprėja įsitikinimas, paremtas moksliniais
įrodymais, kad geras juokas naudingas mūsų sveikatai. Pats humoras yra
tapęs mokslininkų tyrimų objektu. Manoma, kad humoro supratimas pri-
klauso nuo daugybės veiksnių. Čia svarbi geografinė padėtis, kultūra, su-
brendimo laipsnis, išsilavinimas, protingumas ir humoro aplinkybės. Sa-
tyrą labiau mėgsta subrendę žmonės, o paprastas humoras labiau mėgsta-
mas ,,vidutiniokų”.

Humoras gali būti žodinis, vaizdinis ar fizinis. Jis visuomet turi emo-
cinį poveikį, yra giminingas realybei ir slepia kažką neįtikėtino, priešingo,
dviprasmiško ar paradoksalaus. Rowan Atkinson manymu, kartais pats
asmuo gali tapi humoristiškas. Tam reikia netipiško elgesio, buvimo ne-
numatytoje vietoje ar turinčio netikėtas kūno  proporcijas. Humoras ir
satyra ne tik keliauja iš lūpų į lūpas, iš kompiuterio į kompiuterį, bet  yra
rimtai studijuojamas. Kursus apie humorą ir juoką siūlo universitetai.
Štai keletas tokių kursų pavadinimų: ,,Humoras darbovietėje”, ,,Susiži-
nojimas ir humoras”, ,,Žydų humoras ir jo šaknys”, ,,Lingvistinis humo-
ras”, ,,Humoro psichologija”, ,,Satyra-ironija-pakartojimo humoras” ir t. t.
Yra rengiami tarptautiniai humoro studijų seminarai. Iki šiol jų būta bent
penki. Yra  organizuota vasaros mokyklų, skirtų humoro bei juoko teori-
jai, tyrimams ir rezultatų pritaikymui.

Viena populiariausių humoro bei satyros scenų – politika. Viduram-
žiais didikai, vadovai ar ambicingi studentai savo garbę gindavo prie-
šininką iššaukdami į dvikovą. Su laiku iš to atsirado špagavimo menas ir
sportas. Šių laikų špagavimas yra daugiau simbolinis, bet aistros gali
įkaisti iki raudonumo. Turiu galvoje tūkstančius, tiesiog milijonus inter-
netinio špagavimosi atvejų. Prieš mažiau nei metus ,,e!Science News”
(2009 m. rugsėjo 12 d.) kėlė klausimą, ar internetinis humoras formuoja
politinį mąstymą. Atsakymas į šį klausimą buvo – ,,Taip!” Straipsnyje pri-
simenamas pranašą Mohametą vaizduojąs danų humoristo politinis pie-
šinys, privedęs prie tarptautinių pasekmių ir ekonominio boikoto. Darren
Purcell su savo kolegomis teigia, kad humoras yra svarbi populiariosios
kultūros forma ir prisideda prie geopolitinio pasaulio įvaizdžio kūrimo. Ši
teorija daug dėmesio skiria socialinei aplinkai, nuo kurios priklauso hu-
moro supratimas ir to supratimo padariniai. Purcell daro išvadą, kad geo-
politinio humoro sklidimas pasaulyje priverčia mus rimtai pažiūrėti į
asmeninių proveržių vaidmenį. Asmeninėmis pastangomis skleidžiama
politinė satyra ne tik kuria, bet ir daugina geopolitinius įvaizdžius. Tokia
satyra skatina aktyvų dalyvavimą kuriant priešus ir matant būtus ar įsi-
vaizduojamus pavojus, nors jie iš pirmo žvilgsnio atrodytų nereikšmingi ir
nepavojingi.

Senesnėje lietuvių humoristinėje literatūroje daugiausia būdavo pa-
juokiamos ano meto aktualios ydos: girtavimas, tingėjimas, prietaringu-
mas, šundaktarystė, šunadvokatystė, muštynės. Sovietų okupacijos metu
Lietuvoje buvo ypač gyva lietuvių liaudies satyra. Ji reiškėsi anekdotais,
juokais, pasakojimais ir satyrinėmis dainomis. Ta satyra buvo plakamas
okupantas, jo užmačių nesėkmės, realiame gyvenime atramos nerandanti
tvarka, įvairių okupanto pareigūnų iškrypimai ir pats bolševikinio gyve-
nimo stilius, kupinas prieštaravimų, neteisybės ir siaubo. 

Formalios okupacijos jau nėra, bet satyrinis įprotis išliko. Kiek pasi-
keitė satyros objektai, atitinką mus supančią aplinką. Šiais laikais esame
globalinės civilizacijos piliečiai, kurie ir toliau nori ką nors pakritikuoti,
pajuokti, kam nors kompiuterinę špygą ar liežuvį parodyti. Ačiū civiliza-
cijos pažangai – dabar visa tai galima padaryti žaibo greičiu.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Prieš 40 metų pašventinta Aušros Vartų
Gailestingumo Motinos koplyčia

Prieš 40 metų, liepos 6 dieną, Vati-
kano bazilikos grotose buvo pašventin-
ta Vilniaus Aušros Vartų Gailestin-
gumo Motinos koplyčia. Konsekravimo
apeigoms vadovavo Šv. Petro bazilikos
arkikunigas, kardinolas Paolo Marella,
dalyvaujant keliems šimtams užsienio
lietuvių. Koplyčios konsekravimo iškil-
mių aukščiausias taškas buvo popie-
žiaus Pauliaus VI apsilankymas kop-
lyčioje ir jo vadovautos šv. Mišios liepos
7 dieną. 

Po Mišių Lietuvių koplyčios de-
dikavimo komisijos pirmininkas, arki-
vyskupas Paulius Marcinkus iškilmės
dalyvių vardu pasveikino popiežių Pau-
lių VI ir padovanojo iš Lietuvos atvežtą
gintarinį Rūpintojėlį.

Aušros Vartų Gailestingumo Mo-
tinos koplyčia, panašiai kaip ir kelios
kitos vadinamosios „nacionalinės” kop-
lyčios, buvo įrengtos baigiant šv. Petro
kapo archeologiniais tyrimais pradėtą
Vatikano bazilikos požemių pertvar-
kymą. Nusprendus vieną naujų kop-
lyčių dedikuoti Aušros Vartų Marijai,
sukurti naujos koplyčios papuošimo
projekto buvo pakviestas JAV gyvenęs
lietuvis dailininkas Vytautas Kazi-
mieras Jonynas. Jo suprojektuotos kop-
lyčios centre – mozaikinė Aušros Vartų
Marijos paveikslo kopija. Sienose pa-
vaizduotos krikščionybės istorijos Lie-
tuvoje akimirkos nuo Mindaugo krikšto
ir Bažnyčios persekiojimų komunistų
valdymo laikais.

,,Vatikano radijas”
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tarsi liūdesio paukštė apskriejo
Lietuvą bei išeiviją negandos žinia –
netekome tvirtos asmenybės, sudė-
tingos lūžių epochos žmogaus, Pre-
zidento Algirdo Mykolo Brazausko.
Nebuvo paslaptis – jis jau kuris laikas
sunkiai sirgo ir visa valios stiprybe
stengėsi įveikti klastingą ligą. Ne-
įveikė. Šiandien dar tik mėginame
suvokti, ko netekome, ką praradome,
ko pasigesime ir ko ilgėsimės. Bus,
žinoma, ir apgailestavimo, jautraus
išgyvenimo, kad nespėjome laiku jam
padėkoti ar pasakyti gero žodžio. 

Tik dvasios milžinas galėjo at-
laikyti ir įveikti po Nepriklausomy-
bės atkūrimo pratrūkusį persekioji-
mo, šmeižimo, šantažo vajų. Iš tiesų
jis buvo uola, atlaikiusi visas pro-
vokacijų audras. Ta tvirtybė pražydo
pelnyta žmonių meile, pagarba ir
pasitikėjimu, kai kas trečias Lietuvos
žmogus atidavė savo balsą už būsimą
Prezidentą Brazauską. Ko verta ta
saujelė piktavalių suklaidintų avelių,
įniršiu ir neapykanta pulsavusių prie
to paties Brazausko tikintiesiems su-
grąžintos Katedros ir 1993 m. vasa-
rio 25 dieną neleidusių Prezidentui
įžengti į visų šventovę per pagrin-
dines duris?

„Ak, tie piktieji krikščionys. Ka-
dangi jie neįstengia Saulės užtverti
‘blogiesiems’ – nėra gi tokio didelio
kilimo ją uždengti – tai bent taką į
Dievo namus užtveria. Bet ačiū ar-
chitektui, kuris daug durų į Katedrą
suprojektavo, o gerasis Monsinjoras
surado dar piketais neužblokuotą
įėjimą. Mat Monsinjoras Evangeliją
skaito ir ramiai įleidžia visus, nes ir
saulė visus šildo, visus džiugina ir
šviečia visiems”, – savo pamoksle
tuomet sakė tėvas Stanislovas.

Kai 2007 m. Brazauskas pateikė
skaitytojų teismui faktų, atsiminimų,
komentarų rinkinį „Ir tuomet dirbo-
me Lietuvai”, vėl praplyšo jo prieši-
ninkų choras, kritikuodamas me-
muarus. Tuo tarpu autorius savos
knygos pratarmėje rašė, kad negali-
ma piktai ir primityviai nurašyti bent
dviejų kartų žmonių, kuriems likimas
lėmė gyventi ir dirbti tarybiniais me-
tais. „Nors niekas tada negalėjo nu-
matyti net apytikrės Lietuvos prisi-
kėlimo dienos, jos viltį širdyje nešio-
jome ir dirbome ne tarybų, bet tikra-
jai, amžinajai Lietuvai.” Šie jo žo-
džiai – tai viso gyvenimo kredo, alfa ir
omega. Dirbant ir gyvenant vardan
tos Lietuvos, apie kurią Prezidento
mėgtas monsinjoras Kazimieras Va-
siliauskas vienąsyk tyliai pasakė, – ir
vakar buvo Lietuva.

Telieka atminimass ir prisimini-
mai, kuriuos pradėjome skleisti tarsi
gijas. Daug tokių prisiminimų apie
velionį galėtų pažerti ir JAV lietuviai
– jį pažinoję ir su juo bendravę. Panė-
riau tinklą ir ištraukiau saujelę ,,žu-
velių”. Ir štai jums – įvairiausi prisi-
minimai ir vertinimai. Įvairių profe-
sijų atstovų, įvairiai mąstančių. Kny-
gose to nepaskaitysi. 

Danutė Bindokienė, buvusi
dienraščio ,,Draugas” vyr. redak-
torė:

Išrinkus Lietuvos Respublikos
prezidentu buvusį Komunistų parti-
jos sekretorių Algirdą Mykolą Bra-
zauską, užsienio lietuviai buvo ir pa-
sipiktinę, ir nusivylę. ,,Drauge” šios
mūsų tautiečių nuotaikos ryškiai
atsispindėjo. Mes ne kartą turėjome
progos įsitikinti, kad ,,Draugą”
skaito ir Lietuvos valdžios viršūnės,
kurios į JAV lietuvių nuomones krei-
pė nemažą dėmesį. Tai ypač pasi-

,,Ir vakar buvo Lietuva“
A. M. Brazauskas išeivijos veikėjų atsiminimuose

tvirtino, kai pirmą kartą akis akin
teko susitikti LR prezidentą A. M.
Brazauską.

1998 m. sausio 16–17 d. Vašing-
tone vyko ypatingos iškilmės – buvo
pasirašyta JAV ir Baltijos valstybių
chartija. Ta proga į JAV sostinę atvy-
ko Latvijos, Lietuvos ir Estijos prezi-
dentai, suvažiavo daug svečių iš JAV
ir kitur. Kadangi viešbutis, kuriame
nakvojome, buvo pačiame miesto cen-
tre, atradusios truputį laisvo laiko, su
drauge išėjome pasidairyti po sosti-
nės įdomybes. Bežingsniuodamos pro
Baltuosius rūmus, pamatėme prie-
šais ateinant būrelį labai oficialiai
atrodančių turistų. Mūsų nustebimui
– tai buvo Lietuvos Respublikos prez.
A. Brazauskas, LR ambasadorius
Stasys Sakalauskas ir dar keli kiti
asmenys, įskaitant ir aukštų svečių
apsaugą. Amb. Sakalauskas mane su-
pažindino su prezidentu, o tas tiesiai
ir tarė: ,,Ponia Bindokiene, mes vi-
suomet skaitome ‘Drauge‘ jūsų pa-
sisakymus ir matome, kad mums
skiriate nemažai vietos.” Žinoma, jis
tai pasakė su šypsena, bet pasijutau
kažkaip nesmagiai. Dar minutėlę
pakalbėję išsiskyrėme.

Antrą kartą prezidentą sutikau
2001 m. liepos 6 d. LR Prezidentūroje
vykusiame priėmime. Dėl lėktuvo
vėlavimo nespėjus atvykti į tos dienos
rytą Prezidentūroje vykusius apdova-
nojimų įteikimus, LR prezidentas
Valdas Adamkus žymenį (LDK kuni-
gaikščio Gedimino IV laipsnio ordi-
ną) man įteikė priėmime. Buvęs prez.
A. Brazauskas tuoj priėjo pasveikinti,
maloniai pasikalbėjo ir paprašė, kad
jam pataupyčiau bent vieną šokį, kai
tik pradės groti orkestras. Nors ir
prižadėjau, bet šokti su juo neteko,
nes po ilgos kelionės per Atlantą labai
viliojo nakvynė viešbutyje. 

Regina Narušienė, advokatė,
PLB valdybos pirmininkė:

Turėjau progų su a. a. prezidentu
Brazausku bendradarbiauti kaip JAV
Lietuvių Bendruomenės valdybos ir
tarybos pirmininkė, Pasaulio Lietu-

vių Bendruomenės atstovė ir kaip
Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo ir
paskirties klausimų komisijos narė –
prezidentas A. Brazauskas vadovavo
šiai komisijai. Jis buvo patyręs poli-
tikas, mokantis prisitaikyti prie gy-
venimo sąlygų. Visuomet buvo kon-
kretus, nesileido į ginčus, mokėjo iš-
klausyti kito nuomonę ir ją vertinti.
Buvo gerai organizuotas vadovas.

Būdamas prezidentu, 1995 m.
dekretu sukūrė Pilietybės įstatymo
pataisų projektui parengti komisiją,
kuri pasiūlė užsienio lietuviams, jų
vaikams ir vaikaičiams, gyvenan-
tiems kitose valstybėse, nepriklauso-
mai nuo turimos kitos valstybės pi-
lietybės, leisti išlaikyti ir Lietuvos pi-
lietybę. Toks įstatymas buvo Seimo
priimtas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė, Tau-
tos Fondo tarybos pirmininkė,
radijo laidų New York vedėja:

Pirmą kartą asmeniškai sutikti
prezidentą Brazauską man teko per
dr. Juozo Kazicko vedybų 60-ies metų
jubiliejų ir jo rezidencijos Vilniaus
Senamiestyje įkurtuves. Po to turė-
jau progą kalbėtis su prezidentu Bra-
zausku eteryje, mat nuo 2001-ųjų va-
dovauju lietuviškai radijo laidai New
York.

2007 metais skrisdama iš Prahos
į Vilnių po ,,Sparnams prisiminti” fil-
mavimo pastebėjau, kad į lėktuvą įli-
po prezidentas Brazauskas su dviem
palydovais. Visi trys – aukšti, gražūs
lietuviai. Mąsčiau – išdrįsti prieiti ar
ne. Pagalvojau, kad reikia pabandyti,
juk nebandysi – nelaimėsi. Prisista-
čiau ir paprašiau interviu. Preziden-
tas Brazauskas maloniai sutiko.
Greit sugalvojau keletą klausimų, į
kuriuos jis protingai ir rimtai atsakė.
Tada supratau, koks jis geras politi-
kas: su manimi, beveik nepažįstama,
jis buvo malonus, pagarbus ir drau-
giškas, teikiantis pasitikėjimo. Netu-
rėjo nė kiek pasipūtimo ar išdidumo –
buvo normalus, prieinamas žmogus.
Po pokalbio padėkojau ir ruošiausi
sugrįžti į savo vietą, tačiau preziden-
to palydovai pasiūlė dar pabūti. Mie-
lai sutikau. Pasikalbėjome bendromis
temomis. Kai nusileidome Vilniuje,
vienas iš jų net padėjo man su ba-
gažu. Kai dabar skaitau apie prezi-
dento Brazausko pasiekimus – jo drą-
są atskiriant Lietuvos komunistų
partiją nuo Rusijos, jo žygius dėl
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
ir NATO – suprantu, kodėl 1,2 mili-
jono Lietuvos piliečių už jį balsavo.
Jis žmonėms atrodė patikimas ir
stiprus ir, mano nuomone, toks iš
tikrųjų buvo. Su jo mirtimi baigėsi
vienas Lietuvos istorijos etapų. Ne-
galiu gilintis į anuometinę politiką,
tačiau esu įsitikinusi, kad preziden-
tas Brazauskas – istorinė asmenybė.
Tai žmogus, sugebėjęs padaryti daug
teigiamo savo kraštui. 

Zenonas V. Rekašius, elektro-
technikos inžinierius, ilgametis
„Akiračių” žurnalo redaktorius:

Nebeprisimenu, kuriais metais
mane, atvykusį į Vilnių, bičiuliai ėmė
klausinėti apie mūsų Amerikoje lei-
džiamą lietuvišką „Akiračių” mėn-
raštį, santykius su JAV valdžia. Ar
reikėjo valdžios leidimo leisti mėn-
raštį užsienio kalba? Ar reikia versti
straipsnius į anglų kalbą? Pristatyti
kontrolinį numerį? 

Nukelta į 13 psl.

Kas didesnis patriotas: ar tas, kuris okupacijos sąlygomis kelis dešimt-
mečius stiprino kaimo ūkį, ar tas, kuris per porą nepriklausomybės metų pa-
vertė jį griuvėsiais, žemdirbius paliko likimo valiai?

Algirdas Mykolas Brazauskas

NATO plėtros iškilmės Washington, DC 2004 m. kovo 29 d. Algirdas M. Brazauskas ir George W. Bush. 
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Praėjusį savaitgalį mano gimta-
jame Panevėžyje šurmuliavo Lietuvos
jaunimo dienos, į kurias jauni žmo-
nės rinkosi su šūkiu „Kelkis ir eik”.

Šiemet iš Evangelijos buvo pasi-
rinkta paralyžiuotojo išgydymo tema
(Mk 2,1-12):

1 Po kelių dienų, kai Jėzus vėl
atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį
esant namuose, 2 ir tiek daug prisi-
rinko, jog nė prie durų nebeliko vie-
tos. O jis skelbė jiems žodį. 3 Tada ke-
turi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų.
4 Negalėdami dėl minios prinešti jo
prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo,
kur jis buvo, ir, padarę skylę, nuleido
žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo para-
lyžiuotasis. 5 Išvydęs jų tikėjimą, Jė-
zus kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau,
tau atleidžiamos nuodėmės!” 6 Tenai
sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie
svarstė savo širdyje: 7 „Kaip jis drįs-
ta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja!
Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne
vienas Dievas?!” 8 Jėzus, iš karto sa-
vo dvasia perpratęs jų mintis, tarė:
„Kam taip manote savo širdyje? 9
Kas lengviau – ar pasakyti paraly-
žiuotam: ‘Tau atleidžiamos nuodė-
mės’, ar liepti: ‘Kelkis, pasiimk neštu-
vus ir vaikščiok’? 10 Bet, kad žinotu-
mėte Žmogaus Sūnų turint galią at-
leisti žemėje nuodėmes, – čia jis tarė
paralyžiuotajam, – 11 sakau tau: kel-
kis, imk savo neštuvus ir eik namo!”
12 Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštu-
vus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be
galo stebėjosi ir šlovino Dievą, saky-
dami: „Tokių dalykų mes niekad ne-
same matę.”

Lietuvos jaunimo dienose daly-
vavau ir aš. Gal tai buvo paprastas
sutapimas, gal tiesiog atsitiktinumas,
bet aš vėl išgirdau tokį pat raginimą
„Kelkis ir eik”.

Lygiai prieš septynerius metus,
birželio 26-ąją, mano kelionė susto-
jo... Jūs tai puikiai žinote, nes gir-
dėjote, matėte ir buvote šalia. Tiesiog

iš pradžių gulėjau kelkraštyje, vėliau
– ligoninėje ir buvau bejėgė, kaip tas
paralyžuotasis. Jei būčiau galėjusi
mąstyti, kalbėti ir girdėti, tikrai ne-
būtų buvęs paralyžiuotas mano tikė-
jimas. Tačiau sustojus kasdieniniams
mano judesiams, sustojo ir mano
maldos, mano pokalbiai su Dievu,
mano prašymai ir atsirašymai – visa,
kas anksčiau man buvo įprasta ir
reikalinga. Tačiau šalia manęs tada
atsiradote Jūs – nepažįstami, bet rei-
kalingi. Jums užteko išgirsti žinią,
kad esu viena, esu toli nuo namų, šei-
mos ir draugų. 

Kaip ir tam paralyžiuotajam, ta-
pote mano draugais. Jūs darėte viską,
kad galėtute atnešti mane prie Jė-
zaus. Rūpestis, aukos ir maldos, kaip
sakėte, Jus vienijo. Visos bendruo-
menės malda buvo sutelkta į vienin-
telį prašymą, kad prabusčiau, atsi-
gaučiau ir išgirsčiau raginimą „Kel-
kis ir eik”. Jūs nepasidavėte gydytojų
prognozėms ir nesitaikėt su mintimi,
kad viskas yra beviltiška.

Aš jau nebebuvau viena. Nuo ry-
to prasiverdavo palatos durys, ir su
kiekvienu iš jūsų kartu ateidavo gy-
venimiškas šurmulys, judėjimas ir
kasdieniniai rūpesčiai. Mane visa tai
žadino. Sunkiai, bet žadino.

Tikrai, po truputį budau. Pradė-
jau iš naujo mokytis kalbėti, stebėti,
klausytis, rašyti, vaikščioti. Svar-
biausia, kad aš pradėjau! Aš kėliausi
ir ėjau! Iš pradžių buvo sunku, tačiau
turėjau į ką įsitverti. Laikiausi įsi-
kibus ne tik į jūsų rankas – man taip
pat reikėjo jūsų dėmesio, jūsų rūpini-
mosi, o kartu ir vargo. Bet svarbiau-
sia, man reikėjo Jūsų maldos, kuri
padėjo prabusti ir grįžti namo, į savo
šeimą, ir toliau gyventi tuo, ko birže-
lio 26-ąją buvau netekusi...

Aš išgirdau „Kelkis ir eik”!
Ačiū Jums!

Lina Vaitiekūnaitė
Panevėžys, Lietuva

LAIŠKAS JUMS, KURIE MANE KÈLÈTE 
IR RAGINOTE EITI

TEOLOGINÈ DÈKINGUMO PASKATA
Nelyg Augustiną, mane yra apė-

musi cor irrequietum jausena (neri-
mas). Ją sužadino šio laikraščio dva-
singas bendradarbis kunigas Kęstutis
Trimakas. Jau ne sykį spausdina jis
pastraipas apie dėkingumo Dievui
būtinybę. Sveikinu jį su apvaliu gim-
tadieniu ir kunigystės 50-mečio su-
kaktimi. Tie du įvykiai jo dvasinėje
orbitoje, suprantu, sukėlė troškimą
atsidėkoti Dievui. Iškilmingu būdu.

Atseit tegu gerasis Dievas žino,
kokie mes dėkingi už visas suteikia-
mas gėrybes. Tarsi Dievas kaip tik to
visą laiką iš mūsų ir laukia – dėkin-
gumo, kuo daugiau dėkingumo. Kun.
Kęstutis tai brėžte pabrėžia savo pa-
sisakymuose. Jo Dievo samprata yra
pagrįsta viduramžių scholastikų tikė-
jimu – Dievas yra Visagalis Kūrėjas.

Nuo Dievo malonės priklauso
visų mūsų kūno funkcijų veiksmin-
gumas. Taip „Draugo” priede gegu-
žės 29 d. teigia K. Trimakas straips-
nyje „Dėkingumo vieta sukaktyse ir
kultūroje”. Jo manymu, net „mūsų

kvėpavimas ir valgio būtinybė
palaikyti gyvybei” (P. V.) priklauso
nuo to mus sukūrusio Kito. Biologija
tampa akivaizdžiai pavaldi religijai.
Visas procesas Dieve. Dėlto man ir
neramu. Kažkas ne taip ir tiek. Kaž-
kaip sužmoginamas Dievas. Padaro-
mas ne transcendentine, ne metafizi-
ne, o su materialiu vyksmu susijusia
Esybe.

Anot giliaminčio Trimako, visi
žmonių fiziologiniai dalykai rūpi Die-
vui. Sveikata, sėkmė, ligos, negandos.
Iš sakyklų gi skelbiama, jog visų pir-
ma Dievas yra Meilė, o ją tikroviškai
savo gyvenimu ir mirtimi išreiškė
Jėzus. Bet, sakykime, jeigu vaikas
turi sutrikusį kvėpavimą ar yra gi-
męs luošas, tai kur, brangieji išmin-
čiai, jo gimimo metu buvo šis visare-
gis, visagalis Kūrėjas? Juk suklysti,
anot scholastikų, Dievas negalėjo. O
vis dėlto suklydo. Ar Jam to mirš-
tančio vaiko tėvai irgi turi būti dėkin-
gi? O tokių vaikų ir tokių tėvų žmoni-
jos istorijoje          Nukelta į 12 psl.

Tvirtai ir ryžtingai keliaujame į
savo darbus atėjus trečiajai darbo
savaitei. Darbdaviai ir darbovietės
jau daugeliui tapo gerai pažįstami, o
ir su savo pareigomis apsipratome.
Kiekvieną dieną keliamės ir einame į
darbus kaip eiliniai Lietuvos gyven-
tojai, o savaitgaliais bandome nuveik-
ti kažką daugiau, pakeliauti. Apsi-
pratome su kasdienine buitimi, iš-
mokome prisitaikyti prie aplinkos ir
vieni kitų. Šiame ir kituose straips-
niuose daugiau dėmesio skirsiu at-
skiriems stažuotojams ir jų darbo-
vietėms, nes manau, kad kiekvienas
LISS studentas turi išskirtinį darbą,
galimybes ir patirtį, kurios praplės
akiratį apie Lietuvą ir darbą.

Aleksa Lukasiewicz visą šį laiką
būdama Kaune stažavo su moder-
naus šokio grupe ,,Aura”. Ji pasakojo,
jog pirmas porą dienų ji tik stebėjo
šios grupės repeticijas, kad suprastų
jos stilių, kaip kuriamas kiekvienas
judesys. Vienas iš pirmųjų dalykų,
kurį ji pastebėjo, buvo judesių ir viso
šokio unikalumas, ,,Auros”  kūrybiš-
kumas ir naujoviškumas. Ši šokio
grupė leidžia ir netgi skatina kiek-
vieną savo narį surasti savą stilių, tik
jam ar jai būdingus judesius. Tai
Aleksai paliko didžiulį įspūdį, ji
galvoja, kad Amerikoje šokiui būtent
to ir trūksta. ,,Aura” metė jai iššūkį –
suvokti ir išmokti naujus judesius –
tokius, prie kurių mergina nebuvo
pratusi. Nebuvo lengva Aleksai per-
žengti šokių technikos įprastas ribas,
kurių ji mokėsi iki šiol. Bet kai tai
pavyko padaryti, ji išmoko naujų da-
lykų, kurie pravers jai sugrįžus į JAV.
Aleksa džiaugiasi, kad jos šokis ir
technika tobulėja ir turtingėja.

Viena iš Kaune dirbusių studen-
čių Aista Kazlauskaitė jau iškeliavo
dirbti į Vilnių. Kaune ji spėjo pa-
dirbėti ir Vaikų teisėje, ir vaikų na-
muose, ir globos namuose. Šiose
įstaigose ji gavo daugiau žinių apie
globos ir įvaikinimo sistemą. Jai tai
puiki galimybė palyginti Lietuvos

vaikų globos sistemą su JAV. Aista
stebėjo konsultacijas, pati kalbėjosi
su norinčiaisiais įsivaikinti ir su tais,
iš kurių vaikai buvo atimti dėl netin-
kamų gyvenimo sąlygų. Vienas iš
įsimintiniausių skirtumų tarp JAV ir
Lietuvos jai pasirodė tai, jog globos
sistema Lietuvoje yra daug labiau
linkusi sugrąžinti vaiką į tikrąją šei-
mą, nes čia vadovaujamasi galvojimu,
jog tikra mama vaikui yra geresnė
nei svetima. Aistai labai patiko vie-
nas pasakymas: ,,Nors nėra geriausia
mama pasaulyje, bet yra geriausia
tam vaikui.” Stažuotės metu Aista
taip pat  daug bendravo su vaikais:
pamokė juos naujų žaidimų, pado-
vanojo apyrankių atminimui. 

Nukelta į  10 psl.

JAV LB 
LISS žinios

Darbų sūkuryje
LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

Aista Kazlauskaitė su globotiniais.

Vytautas Kasputis nori, kad vaikai ne
tik ko nors išmoktų, bet ir mėgautųsi
tai darydami.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõtu: redakcija@draugas.org, 
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Saulė Grybauskaitė džiaugiasi dirb-
dama su mažais vaikais.



6 DRAUGAS, 2010 m. liepos 10 d., šeštadienis       

Pasienieçiai už ES pinigus 
îsigijo 100 dviraçiû

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) – Lie-
tuva pripažinta pažeidusi Europos
žmogaus teisių konvenciją, nes šalies
teismai dviejose bylose sprendimus
priėmė remdamiesi slaptais įrody-
mais. Europos žmogaus teisių teis-
mas (EŽTT) Strasbūre pripažino,
kad Lietuva pažeidė savo piliečių Vi-
do Pociaus ir Roberto Užukausko tei-
sę į teisingą bylos nagrinėjimą, nes
Lietuvoje vykusiuose administraci-
niuose procesuose pareiškėjai nega-
lėjo ginčyti jų įtraukimo į operatyvi-
nę įskaitą pagrįstumo, kadangi jiems
neleista susipažinti su šiais įrody-
mais, kaip su valstybės paslaptį suda-
rančia informacija.

Strasbūro teismas minėtiems
kauniečiams priteisė po 3,500 eurų
(12,250 litų) neturtinei žalai atlygin-
ti. Be to, R. Užukauskui nurodyta su-
mokėti 1,290 eurų (4,450 litų) išlai-
doms atlyginti. 

Kaune gyvenantys V. Pocius ir R.
Užukauskas į EŽTT kreipėsi dar
2004 metais. V. Pocius, gimęs 1962
metais, skundėsi, kad 2002 metais
Kauno miesto vyriausiojo policijos
komisariato pareigūnai panaikino jo
leidimą laikyti šaunamąjį ginklą sa-
vigynos tikslais bei medžioklinį šau-

tuvą, nes vyras įtrauktas į policijos
operatyvinę įskaitą, t. y. duomenų ba-
zę, kurioje skelbiama teisėsaugos ins-
titucijų surinkta informacija. 

1972 metais gimusiam R. Užu-
kauskui dėl tos pačios priežasties ne-
duota leidimo šaunamajam ginklui, o
2003 metais panaikinti ir kiti pareiš-
kėjo turėti leidimai šaunamiesiems
ginklams.

Kauniečiai kreipėsi į administ-
racinius teismus, reikalaudami įpa-
reigoti policiją išbraukti juos iš ope-
ratyvinės įskaitos, taip pat prašy-
dami įpareigoti policiją pateikti visą
ar bent dalį informacijos, susijusios
su jų įtraukimu į įskaitą. Administ-
raciniai procesai Lietuvoje baigėsi pa-
reiškėjams nepalankiais sprendi-
mais. Policija rėmėsi savo surinkta
slapta informacija, bet V. Pociui ir V.
Užukauskui ji nebuvo prieinama.

EŽTT nusprendė, kad operaty-
vinė policijos pareigūnų surinkta in-
formacija turėjo įtakos pareiškėjų re-
putacijai, kurią gina ir Lietuvos teisė.
Leidimo šaunamajam ginklui atšau-
kimas paveikė jų teisę netrukdomai
naudotis nuosavybe, kurią užtikrina
ir Lietuvos teisė, ir Žmogaus teisių
konvencija.

Europos bankû sâskaitos 
bus prieinamos JAV tarnyboms

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuva ieõko kitû suskystintû 
gamtiniû dujû tiekèjû

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) – Jau
pradėjo dirbti naujoji kultūros mi-
nistro Arūno Gelūno politinio pasiti-
kėjimo komanda. Viceministrų pa-
reigos atiteko operos solistui ir bu-
vusiam kandidatui į ministrus Deivi-
dui Staponkui bei buvusiai Klaipėdos
miesto savivaldybės Kultūros sky-
riaus vedėjai Nijolei Laužikienei. 

Naujojo kultūros ministro pata-
rėjais pradėjo dirbti buvęs programos
,,Vilnius – Europos kultūros sostinė”
vadovas Rolandas Kvietkauskas, il-
gametė prezidento ir premjero Algir-

do Mykolo Brazausko, vėliau – Tau-
tos prisikėlimo partijos (TPP) pirmi-
ninko Arūno Valinsko komandos na-
rė Džiuljeta Žiugždienė bei buvęs
Valstybės saugumo departamento pa-
reigūnas Imantas Melianas. Atstovės
spaudai pareigas pradėjo eiti buvusi
TPP atstovė Vaiva Gogelienė.

Naujasis kultūros ministras pa-
reigas pradėjo eiti liepos 2 dieną. Jis
pakeitė Remigijų Vilkaitį, kuriam ne-
pasitikėjimą pareiškė jį į šias pareigas
pasiūliusi TPP.

Tautieçiai protestavo prieš šalî�
skurdinançiâ� politikâ�

Lietuva pralaimèjo Strasbùre 

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA). –
Liepos 9 d. partija Tvarka ir teisingu-
mas į protesto mitingus prieš šalį
skurdinančią valdžios politiką su-
kvietė tautiečius ne tik didžiuosiuose
šalies miestuose, bet ir dešimtyje ša-
lies apskričių miestų. 

Į mitinguose rengtą akciją ,,Lie-
tuvi, įkalk vinį į kubilą!” Vilniuje ir
Kaune susirinko maždaug po 200
žmonių. Kauno savivaldybės tarybos
narė Loreta Kekienė sakė, kad vinių
kalimu į kubilą norima parodyti, kaip
neapgalvotais sprendimais galima pa-
gadinti gerą daiktą, tačiau konserva-
toriaus Andriaus Kubiliaus vadovau-
jama valdžia eksperimentuoja ne su
buities daiktais, o su valstybe ir gy-
vais jos žmonėmis.

,,Man gėda būti tokio Seimo na-
riu, kur į nieką neatsižvelgiant va-
žiuojama buldozeriu per žmones”, –
kauniečiams sakė Seimo narys Re-
migijus Ačas.

Pasak mitingo organizatorių,
krizė Lietuvoje nebeturi ką veikti,
nes kažkas čia prasisuko dar iki jos.
Akcijos metu kiekvienas šalies pilie-
tis vinimi galės persmeigti šiandie-
ninės valdžios vykdomą politiką ir jos
priimtus sprendimus, kurie skurdina
šalies žmones. Vinis į kubilą, organi-
zatorių teigimu, protestuodami prieš
mokamą mokslą, turėjo kalti studen-
tai, dėl valdžios politikos bedarbiais

tapę darbingo amžiaus žmonės, į už-
sienio šalis duonos kąsnio užsidirbti
išvažiavusių emigrantų tėvai.

,,Šia akcija mes siekiame paro-
dyti, kad Vyriausybės siekiai į valsty-
bės įstatymus ‘įkalti’ naujus mokes-
čius ir karpyti pašalpas tik gadina ša-
lies gyvenimą ir stumia valstybę į
prarają. Lygiai taip pat galima suga-
dinti ir gerą daiktą – kubilą, nes per-
kalęs vinimis jo pagal tiesioginę pa-
skirtį jau nebepanaudosi. Gal bent
tas akivaizdus pavyzdys privers atsi-
kvošėti premjerą Andrių Kubilių ir
visą valdančiąją daugumą”, – sakė
partijos Tvarka ir teisingumas pir-
mininkas, Europos Parlamento narys
Rolandas Paksas. 

Jo teigimu, mitingo metu centri-
nėse miestų aikštėse žmonės turės ne
tik galimybę pareikšti savo nepritari-
mą ir pasipiktinimą dabartine val-
džios politika – vinis į kubilą, protes-
tuodami prieš mokamą mokslą, kals
studentai, dėl valdžios politikos be-
darbiais tapę darbingo amžiaus žmo-
nės, į užsienio šalis duonos kąsnio
užsidirbti išvažiavusių emigrantų
tėvai.

Mitingo dalyviai priėmė rezoliu-
ciją, smerkiančią Lietuvos žmonėms
žalingus konservatorių ir premjero
sprendimus, raginančią valdžią atsis-
tatydinti.

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) – Lie-
tuvos pasieniečiai už Europos Sąjun-
gos (ES) Išorės sienų fondo progra-
mos lėšas įsigijo 100 naujų dviračių.
Pasak pasieniečių, ši transporto prie-
monė tam tikromis sąlygomis pasitei-

sino saugant sieną, todėl naujų dvira-
čių pasieniečiai dabar turės ne tik
daugiau, bet ir pakeis jais jau senus.

Lietuvoje pagamintus dviračius
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
(VSAT) pirko už 103,900 litų. Įsigy-
dama naujuosius pirkinius VSAT
jiems parengė ypatingas technines
sąlygas, todėl šie dviračiai specialiai
pritaikyti pasieniečiams, kurie juos
dažniausiai naudoja važiuodami  pa-
sienio budėjimo takais, miško keliu-
kais. Budėti važiuojant dviračiu ne
tik pigiau nei kitomis transporto
priemonėmis, bet ir tyliau – įvairūs
pažeidėjai negirdi dviračiu artėjančio
VSAT pareigūno. Be to, ir šis gali pa-
stebėti daugiau įvairių pėdsakų ar
ženklų palei pačią sieną. Dviračiais
pasieniečiai budės ir tuose ruožuose,
kuriuos sudėtinga tikrinti visurei-
giais važiuojantiems ar  pėstiems pa-
sieniečiams.

Paskirti kultùros viceministrai

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) – Vy-
riausybė per vasarą „susidėlios taš-
kus” dėl planuojamo suskystintų
gamtinių dujų terminalo Klaipėdos
uoste, o dėl galimų investicijų į termi-
nalą būtų galima tartis ir su Kataru
ar kitais suskystintų gamtinių dujų
tiekėjais, teigia premjeras Andrius
Kubilius.

Pasak A. Kubiliaus, pasaulinėje
rinkoje suskystintų gamtinių dujų
kaina yra smukusi po to, kai JAV at-
radus technologijas, kaip išgauti ska-
lūnų dujas, susidarė suskystintų
gamtinių dujų perteklius iš Kataro ir
kitų tokias dujas tiekiančių Artimųjų
Rytų šalių.

„Jos yra linkusios investuoti į
terminalą Lietuvoje. Manome, kad
būtų galimybė tartis ir su tokiomis
šalimis, kurios gamina suskystintas

dujas, su Kataru ar kitomis šalimis.
Tačiau aišku, kad tokiame terminale
valstybė turėtų išlaikyti vadovaujantį
vaidmenį”, – Lietuvos radijo laidoje
„Akiračiai” teigė premjeras.

A. Kubilius planavo apsilankyti
Katare šiemet gegužės pabaigoje, bet
kelionė buvo atidėta. Norą prisidėti
prie Lietuvoje planuojamo su-skys-
tintų gamtinių dujų terminalo yra
parodžiusi ir Baltarusija.

Premjero duomenimis, vien Lie-
tuvos suskystintų gamtinių dujų po-
reikis per metus siektų 1,5–2 mlrd.
kubinių metrų (iš viso per metus Lie-
tuva suvartoja apie 3 mlrd. kubų du-
jų), o Baltarusijos metinis poreikis –
8–10 mlrd. kubų.

Pasak A. Kubiliaus, dujų tiekimo
monopolininko Rusijos „Gazprom”
Lietuvai vamzdynais tiekiamų gamti-
nių kaina yra maždaug 100 JAV do-
lerių už 1,000 kubinių metrų aukš-
tesnė nei „Gazprom” Vakarų Europai
tiekiamų dujų ir apie 150 JAV dolerių
didesnė nei dujų, gabenamų laivais.

„Norime judėti greitai ir sparčiai.
Svarstymų metas baigėsi. Matydami
padėtį pasaulio rinkose, visiškai aiš-
kiai matome, kad pralaimime dėl to,
kad nematome kito pasirinkimo”, –
teigė A. Kubilius.

A. Kubiliaus teigimu, Vyriausybė
per šią vasarą „susidėlios organizaci-
nius taškus” dėl gamtinių dujų termi-
nalo, planą tikisi turėti artimiausiu
metu.

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) – Eu-
ropos Parlamentas (EP) patvirtino il-
gai lauktą susitarimą su JAV, kuris
leis tarnyboms, tiriančioms su tero-
ristine veikla susijusias bylas, greitai
gauti informaciją iš Europos Sąjun-
gos (EP) bankų.

Šis susitarimas įsigalios nuo rug-
pjūčio 1 dienos. Susitarimas leis JAV
pareigūnams prašyti informacijos iš
Europos bankų įtariant, kad kai ku-
riomis sąskaitomis naudojasi asme-
nys, susiję su teroristine veikla. 

JAV pareigūnai turės pagrįsti sa-
vo įtarimus, atitaisyti klaidingus

duomenis ir apginti teisinį skriaudos
atlyginimą JAV teismuose, jeigu
informacija bus piktnaudžiaujama.

Anksčiau ES kritikavo ameri-
kiečių finansinio sekimo sistemą,
įvestą po 2001 metų rugsėjo išpuolio
JAV.

Susitarimas, kurį patvirtino EP,
buvo pasiektas po to, kai Washington
sutiko padaryti kai kurias nuolaidas,
susijusias su informacijos slaptumu.
Prezidentas Barack Obama gerai
įvertino pareikšdamas, kad šis susi-
tarimas sustiprins saugumą.

Daugiausia dviračių gauna sieną su
Baltarusija saugantys pasieniečiai.

ELTA nuotr.
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A. Lukašenka netiki, kad greitai 
pager∂s santykiai su Europos Sâjunga 

Lietuva 2030: vizija perkrovimo ir dėstytojų bei praktikų
iš užsienio. Dalis mūsų dėstytojų šiek
tiek užsisėdėję savo sultyse. Tai, ką
Lietuvos studentai randa užsienio
universitetuose, reikia turėti Lietu-
voje. 

Tas pats galioja ir kitose srityse.
Deja, ne viską mokame, ne visur turi-
me specialistų, todėl reiktų samdyti
iš ten, kur jų yra didiesiems strategi-
niams projektams (nes dabar spren-
dimus priima politikai, kurie nėra
kompetentingi), todėl neturime ir ne-
turėsime sėkmės pavyzdžių. Užsienio
protai ir mentalitetas padėtų atsiver-
ti. Galingiausia pasaulio valstybė
JAV iki šiol vilioja ir samdo geriau-
sius užsienio specialistus, nepaisant
geriausių pasaulyje universitetų, kas-
met parengiančių armiją aukščiau-
sios klasės profesionalų. 

Tačiau tuo pat metu negalima
leisti galutinai atitrūkti kartoms dėl
skirtingo jų prisitaikymo prie naujųjų
technologijų lygio. Mokymosi visą gy-
venimą koncepcija, kompiuterinio

raštingumo pradmenys kaimo biblio-
tekose ir bendruomenėse yra ne tik
skatintinos, bet ir būtinos tęsti ir įgy-
vendinti iniciatyvos, norint mažinti
skaitmeninę atskirtį. Lietuvos vizija
turi būti aktuali ir siektina visoms
amžiaus ir socialinėms grupėms, ant-
raip mes kursime dvi Lietuvas, ju-
dančias skirtingais greičiais ir skir-
tingomis kryptimis. 

Privačios ir valstybės partnerys-
tės modelis, veikiantis kaip iniciaty-
va, nukreipta viena kryptimi, yra ga-
lingas ginklas, tik mums Lietuvoje
vis nepavyksta to įrodyti. Kažkada

vykdyta programa ,,Langas į ateitį”
buvo puikus pavyzdys, kad modelis
gali veikti ir Lietuvoje, tačiau tokių
,,langų” mums reikia daugybės. Žiū-
rėjimas viena kryptimi ir bendro tiks-
lo siekimas  ne tik padėtų paspartinti
ūkinius procesus, bet ir pakeistų
mąstymą – iki šiol valstybė verslą a
priori vertina kaip įtartiną ir neaiš-
kių kėslų turinčią struktūrą. 

Tikra, o ne tariama pimenybė ži-
nių visuomenės plėtrai. Ne popieriu-
je, o konkrečiuose projektuose, biu-
džeto eilutėse ir universitetų progra-
mose. Valstybė turi rodyti pavyzdį,
todėl e. valstybės sukūrimas iki 2030
metų turi būti užbaigtas. Modernioje
infrastruktūroje būtinai atsiras savi
,,ibmai” ir ,,microsoftai”. 

Nebijokime paversti politikos
profesija. Dabar Lietuvoje beveik nė-
ra profesionalių politikų ir, atitinka-
mai, profesionalių rinkėjų. Dėl to
kenčia ir politika, ir visuomenė, ku-
rios nepasitikėjimas politika pasiekęs
dugną. Kol politikai nesuvoks, kad
politika yra darbas, o rinkėjai neiš-
moks vertinti to darbo rezultatų, val-
džioje nuolat turėsime grupę veikėjų,
besiblaškančių tarp partijų, bet taip
ir neišmokusių skaityti dokumentų.
Realiai įgalinkime žmones tiesiogiai
renkant kandidatus į Seimą, savival-
dybes. Tuomet dingtų saugų patogu-
mą užtikrinanti galimybė patekti
prie valdžios vairo pagal sąrašą, o ne
pagal rinkėjų pasitikėjimą. 

Suvokime, kad kultūros politika
– strateginė šalies raidos kryptis.
Kultūros politiką reikėtų susieti su
kitomis valstybės politikos kryptimis,
demokratizuoti kultūros politikos
modelį, įtraukti kultūros sritį į bend-
rą šalies ūkio raidos ir vertinimų sis-
temą. Pasiekti, kad į kultūrą ir kūry-
bos ekonomiką valstybė investuotų
atitinkamai šios srities sukuriamai
bendrojo vidaus produkto daliai. 

Šiandien mes gyvename tyliai
gniauždami nuoskaudą dėl to, kaip
mus suvokia kiti, ir dėl to, kaip save
suvokiame patys. Mūsų savęs vertini-
mas prastas, mažos tautos komplek-
sas trukdo atvirai bendrauti su pa-
sauliu. Turime labai daug, bet esame
nematomi ir menkai pažįstami. Mes
patys dažnai pamirštame, kad esame
labai turtinga šalis. Turtinga žmo-
nių. Šių turtų išlaisvinimas, įvertini-
mas ir įgalinimas taptų tikru prover-
žiu siekiant 2030-ųjų metų vizijos. 

Didžiausia Baltijos šalyse nau-
jienų agentūra BNS, minėdama savo
veiklos dvidešimtmetį, pristato žino-
mų Lietuvos  žmonių mintis apie ga-
limus pokyčius Lietuvoje ir Baltijos
šalyse per ateinančius 20 metų. 

Antanas Zabulis 
,,Omnitel” prezidentas 

Lietuva 2030-aisiais. Atvira,
lanksti, pasimokiusi iš klaidų ir atsi-
kračiusi nevisavertiškumo komplek-
so. Išnaudojanti savo geriausias sa-
vybes – tai, kas duota Dievo, ir tai, ką
sukūrė pati. Technofiliška ir nuolat
besimokanti. Pasaulio aukštųjų tech-
nologijų pritaikytoja ir eksportuotoja.
Mąstanti mažų mažiausia Europos
kategorijomis. Kurianti, ne tik varto-
janti. Bendradarbiaujanti. Saugi. Me-
nanti, kas gera, o ne pikta. 

Lietuviškos žalmargės, rupšno-
jančios ekologišką žolę, lininiai
rankšluosčiai, klumpės ir gintariniai
karoliai vienokia ar kitokia forma iš-
liks, nes per dvidešimt metų neišnyksta
tai, kas yra mūsų genuose. Tiesiog
2030-aisiais Lietuva bus kur kas įvai-
resnė ir įdomesnė, nes mes išmoksi-
me savyje atrasti kur kas daugiau
naujų dalykų nei iki šiol. 

Tokia yra mano Sumanios Lie-
tuvos vizija. Ar ji reali? Tikiu, kad
taip. 

Tik pirmiausia turime paklausti
savęs – ar mes to norime? Jei taip, tai
reikia pripažinti, kad vien noro ne-
užtenka. Pirmiausia reikia keisti
mentaliteto nuostatas ir nuo darbš-
čių vargo pelių mąstymo migruoti į
sumanių, iniciatyvių, kūrybingų
žmonių, kurie didžiuotųsi savo nu-
veiktais darbais ir gerbtų savo šalį,
mąstymą. Liuksemburgas niekuomet
nebūtų tapęs vienu pasaulio finansų
centrų, jei vietos žmonės būtų galvo-
ję mažytės Didžiosios Liuksemburgo
Kunigaikštystės teritorijos masteliais. 

Proto atvirumas ir nestandarti-
nis, kūrybinis mąstymas neatsiras
vien to panorėjus. Mums teks perra-
šyti savo mąstymo algoritmus ir pa-
keisti daugelį pasenusių ,,programų”
naujesnėmis. ,,Trijų milijonų kūrėjų”
koncepcija, kurios galimybe realizuo-
tis aš tikiu, pagrįsta sugebėjimais iš-
naudoti turimą infrastruktūrą tam,
kad kiekvienas šalies gyventojas tą

infrastruktūrą vertintų kaip kūrybos
įrankį. Kalbant IT terminais, ,,gele-
žies” kūrybai mes turime pakanka-
mai, tereikia tinkamos programinės
įrangos ir žmonių. Ir drąsos. Nes norint
kurti reikia eiti nepramintais takais. 

Novatoriškumo ir kūrybiško
požiūrio siekis vis dažniau pra-
siveržia iš pačios visuomenės, inicia-
tyvos gimsta visuomenės ląstelėse,
plinta ir užkrečia vis daugiau šalies
gyventojų. Paprastai jos palankiai
sutinkamos, tačiau gana retai
sulaukia valdžios dėmesio ir palaiky-
mo. Formalus požiūris ir įsitraukimo
stoka dažnai nulemia, kad ir geriau-
sios idėjos taip ir lieka gana siauro
žmonių rato plėtojamos, palaikomos
ir įgyvendinamos. Didelei daliai vi-
suomenės iniciatyvumas ir pilietiš-
kumas vis dar yra gana neaiškios,
grėsmingos sąvokos. 

Norint, kad kas nors pasikeistų,

svarbu ugdyti žmogaus gebėjimą
keistis, toleranciją pokyčiams. Gene-
tiškai esame tokie patys, kaip ir kitų
šalių žmonės – ne prastesni. Mums
tiesiog reikia atsikratyti provincialu-
mo ir sovietinės praeities apnašų. 

Norėdami įgyvendinti Lietuvos
viziją, pirmiausia turime išspręsti
bent kelis tarpinius uždavinius, su-
kursiančius prielaidas sumaniosios
Lietuvos gyvavimui. 

Orientuokimės į jaunimą, suvok-
dami, kad jiems reikia naujo požiūrio
ir naujų iniciatyvų. Pripažinkime,
kad šalies švietimo sistemai reikia

Photos.com nuotr.

Minskas, liepos 9 d. (BNS) –
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka sakė neturintis vilčių dėl
greito santykių su Europos Sąjunga
pagerėjimo, ir paragino europiečius
nesitikėti esminių permainų jo šalyje
po kitų metų pradžioje numatytų
prezidento rinkimų. Tai A. Lukašen-
ka, išgyvenantis dar vieną santykių
su sąjungine Rusija paaštrėjimo lai-
kotarpį, sakė per susitikimą su ES
plėtros eurokomisaru Stefanu Fuele. 

Prieš kelerius metus Minskas
pradėjo suartėti su Vakarais, vyks-
tant daugybei ginčų su Rusija. Tačiau
pastaruoju laiku A. Lukašenka ir ES
pareigūnai ėmė kalbėti apie nepa-
kankamą santykių plėtojimo pažangą. 

,,Ne taip, kaip daugelis valstybės
tarnautojų, aš nepuoselėju jokių vil-
čių. Jūs lūkuriuosite, jūs žiūrėsite,
kuo baigsis prezidento rinkimai. Aš
mėginu suprasti ES, amerikiečius, o
dabar – ir Rusijos piliečius dėl to. Aš
tik norėčiau  jus įspėti dėl pernelyg
didelių vilčių, dedamų į rinkimus”, –

sakė A. Lukašenka. 
,,Mes nepulsime, nešliaužiosime

ant kelių nei prieš jus, nei prieš Ru-
siją, nei prieš Ameriką”, – sakė A. Lu-
kašenka. ,,Susitarkime, kas svarbiau-
sia – tai mūsų šalies saugumas ir ne-
priklausomybė”, – pabrėžė valstybės
vadovas. 

Pastarajame ginče dėl energeti-
kos su Rusija, kai dujų tiekimas į Bal-
tarusiją buvo sumažintas 60 proc.,
ES, ne taip, kaip per ankstesnius ne-
sutarimus, neparėmė Minsko, apsiri-
bodama pranešimu, kad būtina kuo
greičiau išspręsti konfliktą . 

Minskas reikalauja, kad ES pa-
naikintų visus vizų apribojimus Bal-
tarusijos prezidentui ir kai kuriems
valstybės pareigūnams, grąžintų pre-
kybos lengvatas. Vakarai mano, kad
Baltarusija per lėtai eina demokrati-
nių pertvarkymų keliu ir kritikuoja
Minską už spaudimą opozicijai ir ne-
norą įvesti mirties bausmės morato-
riumą. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau of
Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel. (773)-476-2655.

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Privalomų alimentų vaikų išlai-
kymui (child support) programa vals-
tybiniu lygmeniu JAV yra adminis-
truojama specialaus skyriaus, vei-
kiančio kiekvienos valstijos Office of
the Attorney General įstaigoje. Vyk-
dydamas šią programą, Office of the
Attorney General tarpininkauja nu-
statant tėvystę, siekiant teismo
sprendimo skirti alimentus bei pri-
žiūrint tų sprendimų vykdymą. Ši
įstaiga taip pat padeda surasti „pra-
dingusius” tėvus ar įtėvius, renka ir
išmoka pačius alimentus. 

Pagal JAV įstatymus, alimentai
priklauso vaikams, kurių neaugina
vienas ar abu tėvai ar kiti asmenys
(įtėviai ir pan.), privalantys padengti
jų priežiūros išlaidas. Netgi tais atve-
jais, kai į Office of the Attorney
General kreipiasi vienas iš tėvų, biu-
ras teisme atstovauja valstybei (ne
konkrečiam ieškovui) ir vadovaujasi
bendromis vaiko(-ų) gerovės nuosta-
tomis, o ne konkrečiais ieškovo pagei-
davimais. Norint kreiptis į Office of
the Attorney General dėl alimentų,
reikėtų tai daryti artimiausiame šios
įstaigos centre (visų jūsų valstijoje
veikiančių įstaigų sarašą galima rasti
telefonų knygoje arba valstijos Office
of the Attorney General tinklala-
piuose). 

Pabrėžtina, kad Office of the
Attorney General neima mokesčio už
konsultaciją ar prašymo išieškoti  ali-
mentus pateikimą. Kreipiantis pir-
miausia reikėtų nurodyti asmens, iš
kurio turėtų būti išieškomi alimen-
tai, asmeninius duomenis (Social Se-
curity numerį, gimimo datą, banko
duomenis, adresą bei darbovietę (jei
žinoma). Jei nežinote dabartinės dar-
bovietės, turėtute būti pasirengę
pateikti bent paskutinės žinomos
darbovietės duomenis, taip pat bet
kokią kitą informaciją (narystę įvai-
riose organizacijose, artimųjų adre-
sus bei pavardes, vietas, kur ieško-
mas asmuo mėgsta leisti laiką, ir
pan.), kuri padėtų reikiamą asmenį
kuo greičiau surasti. Jei turite, taip
pat reikės pateikti kai kurių oficialių
dokumentų kopijas, pvz., skyrybų
nutarties (Separation Agreement ar-
ba Divorce Decree), vaiko priežiūros
alimentų teisminės nutarties (Court
Order for Child Support) ir pan.
Galiausiai būtina turėti vaikų gimi-
mo liudijimų kopijas bei bent jau savo
(pageidautina, ir ieškomo asmens)
pajamų įrodymą (mokesčių deklaraci-
jas, algalapius, banko ataskaitas ir
pan.). Jei asmuo prieš tai kurį laiką
mokėjo alimentus, reikia turėti ir tas
išmokas įrodančius dokumentus.

Asmenims, gaunantiems valsty-
binę paramą (TANF arba Medicaid),
alimentų išieškojimo pagalba dauge-
lyje valstijų teikiama automatiškai.
Tuomet jie privalo tik suteikti teisę
valstybei rinkti išmokas iš atsakovo
(ieškomo asmens). Tačiau visos išmo-
kų sumos greičiausiai bus skiriamos
valstybei kaip atlyginimas už šeimai
skiriamas lengvatas. Jei ateityje šei-
ma nustotų gauti valstybės leng-
vatas, ji įgis teisę gauti pilnas išmokų
sumas. Jei dėl pasikeitusių aplinky-
bių ieškovas norėtų nutraukti ali-
mentų išieškojimo procesą, jis(ji) gali
tai padaryti kreipdamasis(-i) raštu į
Office of the Attorney General (išsky-
rus tuos atvejus, kai šeima gauna val-
stybinę paramą arba turi kitų įsi-
skolinimų valstybei). 

Žinotina, jog alimentai vaikų iš-
laikymui (suma, išmokėjimo forma ir
pan.) gali būti pakeista tik teismo
sprendimu (ne šalių susitarimu) ir
tik esant rimtoms aplinkybėms. Teis-
mo sprendimai gali būti peržiūrėti
praėjus ne mažiau nei nustatytam
laikui (pvz., trejetui metų nuo pasku-
tinės nutarties). Norint, kad teismo
sprendimas būtų peržiūrėtas, vėlgi
derėtų kreiptis į Office of the Attor-
ney General.

Priklausomai nuo valstijos, ali-
mentų išieškojimo paslaugas gali
teikti ir privačios skolų išieškojimo
kompanijos arba šeimos teisės srityje
dirbantys advokatai. Deja, jų paslau-
gos visuomet yra mokamos ir todėl ne
visiems prieinamos – kai kada reika-
laujama iš anksto sumokėti tam tikrą
nustatytą mokestį, tačiau dažniausiai
prašoma išieškotos sumos dalies.
Todėl, prieš ryžtantis pasitikėti pri-
vačiais pagalbininkais, reikėtų iš
anksto pasidomėti jų vardu, atidžiai
įsiskaityti į paslaugų teikimo sutar-
ties sąlygas. Derėtų žinoti, jog pri-
vačios paslaugos visiškai neužtikrina
greitesnės bylos baigties. Tai, kaip
greitai bus surastas atsakovas bei
kada į Jūsų sąskaitą atkeliaus pini-
gai, priklauso nuo bylos pobūdžio.
Natūralu, kad bylos, nereikalaujan-
čios nustatyti tėvystės bei paremtos
jau priimtu teismo sprendimu, trun-
ka kur kas trumpiau nei tos, kurios
reikalauja surasti atsakovą neturint
apie jį praktiškai jokių duomenų,
nesant įrodytos tėvystės ar neturint
jokių poveikio priemonių išieškoti
pinigus (pvz., kai atsakovas neturi
jokio turto ir nedirba). 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė 

Vaida Maleckaitė 

PRIVALOMI ALIMENTAI VAIKŲ
IŠLAIKYMUI: KUR IR KAIP

KREIPTIS DĖL JŲ 

,,Drauge” galima įsigyti puošnių vestuvinių kvietimų.
Tel. 773-585-9500
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

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. 28

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.www.draugas.org

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Sąžininga, darbšti, komunikabili
moteris bus rūpestinga slaugė jūsų
motinai. Tel. 815-603-9052, kalbėti
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai.

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. ( Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Darbšti, energinga moteris iš
Lietuvos ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Labai geros reko-
mendacijos. Pageidautina Boston
mieste ar jo apylinkėse. Tel. 617-312-
9498.

PASLAUGOS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486
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Pasitaikė maloni proga pakalbin-
ti vieną parodos „Pirmieji lietuviai
Texase”, kuri 2009 m. lapkričio 30 d.
buvo atidaryta Klaipėdos istorijos
muziejuje, organizatorių, vieno pa-
rodos katalogo straipsnio autorių ir
angliškosios dalies redaktorių Ra-
mūną Kondratą – mokslo istorijos
daktarą, muziejininką, prieš metus iš
Washington, DC atvykusį į Lietuvą
gyventi. Jis sutiko atsakyti į keletą
klausimų apie parodą ir apie save. 

– Kaip įsivėlėte į šį Klaipėdos
projektą?

– Įvairiais būdais. Mes jau seno-
kai esame pažįstami su Vyčiu Čiub-
rinsku, kurį sutikau vienoje baltų
draugijų – Association for the Advan-
cement of Baltic Studies Amerikoje,
kuri savo konferencijas rengia kas
dveji metai. Jis vienoje konferencijų,
kuri vyko Washington, DC, skaitė
paskaitą. Vytis man papasakojo, kuo
jis domisi. Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre, Čikagoje, jis sužinojo
apie Texas valstijos lietuvių atgimi-
mo kaltininkę Patsy Hand, su ja susi-
tiko, nuvažiavo ir kaip kultūros ant-
ropologas ėmė tyrinėti tą lietuvių
bendruomenę. Su juo į Texas važiavo
televizijos kino operatorius Juozas
Mažonas, kuris parodos Klaipėdos
muziejuje atidaryme parodė savo
filmą apie Texas lietuvius, pokalbį su
Patsy. Visą sukauptą medžiagą jis
deponavo Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre Čikagoje. 

Noriu paminėti, kad šioje pa-
rodos  sumanytojų grupėje yra dar
vienas įdomus žmogus – Jonas Li-
mantas, klaipėdiškis, Lietuvos atgi-
mimo pradžioje jachta plaukęs į Ame-
riką iš Klaipėdos. Ten jis susipažino
su Reda Veitaite iš labai aktyvios Bos-
ton miesto lietuvių šeimos, kuri taip
pat yra didelė plaukimo jachta entu-
ziastė. Ji pasiprašė priimama į jach-
tos įgulą. Nuvyko į Pietų Afriką ir
prisidėjo prie jachtos įgulos. Dabar ji
yra Limantienė. 

Beje, beveik visi parodos apie
Texas lietuvius organizatoriai iš JAV
yra iš Bostono, išskyrus Patsy. Dr.
Milda Bakšytė-Richardson taip pat
yra kultūros antropologė. Romas Šle-
žas yra filmininkas, sukūręs daug ge-
rų dokumentinių filmų. Skaičiau, kad
kitais metais jis atvažiuoja į Lietuvą
su keletu žmonių iš Texas ir nori juos
nufilmuoti tose vietose, iš kur kilę jų
protėviai. 

Kita priežastis, kodėl aš prisidė-
jau prie projekto, yra ta, kad jau dau-
giau kaip trisdešimt metų esu mu-
ziejininkas – dirbau Nacionaliniame
Amerikos istorijos muziejuje Wa-
shington, DC. Limantai manęs pa-
prašė pagloboti ruošiamą parodą.
Nuvažiavome į Klaipėdą, susipažinau
su dr. Geniu ir kitais darbuotojais.
Daugiausia esu prisidėjęs prie kata-
logo ruošimo, redagavau anglų kal-
bos tekstą, parašiau vieną įvadinių
straipsnių apie pirmąją išeivijos ban-
gą (1860–1940). 

Paroda labai graži. Tai kilnoja-
moji paroda (kuratorė Zita Genienė),
sudėliota moderniai – trisdešimt aš-
tuoniuose plakatuose. Parodų  patei-
kimas Lietuvoje vis gerėja. Parodai
buvo sukaupta daug nuotraukų iš
Texas – šeimų gyvenimo, kapinių,
apylinkių. Klaipėdos muziejus su-
rinko istorinę XIX a. Klaipėdos kraš-
to medžiagą, atskleidė tas politines ir
ekonomines aplinkybes, kurios pri-
vertė lietuvius vykti taip toli nuo na-
mų. Dvikalbis parodos katalogas  bai-

giamas rengti ir greitai bus pradėtas
spausdinti, korektūras jau perskai-
čiau. Sausio mėnesį katalogai keliaus
su paroda į JAV, yra pagaminti du
parodos egzemplioriai – Lietuvai ir
Amerikai. (Paroda jau sėkmingai
keliauja po JAV lietuvių telkinius.
Rugsėjį Čiurlionio galerijoje, Jauni-
mo centre, ją galės išvysti ir Čikagos
lietuviai – Red.) 

– Noriu pasinaudoti proga ir
daugiau sužinoti apie Jus patį.
Apie Jūsų žmoną Skirmantę
Kondratas labai seniai girdime –
ji buvo prezidento Valdo Adam-
kaus patarėja pirmąją kadenciją,
šiuo metu yra premjero Andriaus
Kubiliaus patarėja socialiniais
klausimais. Koks buvo Jūsų, kaip
muziejininko, tyrinėjimo objek-
tas?

– Washington, DC mano specialy-
bė buvo medicinos ir biologijos moks-
lo istorija. Daugiau kaip trisdešimt
metų  kuravau medicinos kolekciją
Nacionaliniame Amerikos istorijos
muziejuje (vienas iš 19 Smithsonian
muziejų)  – rinkau tos srities rodi-
nius ir su jais susijusią dokumentinę
bei archyvinę medžiagą; ruošiau do-
kumentinius videofilmus apie įvairių
instrumentų atsiradimą ir kt. Bet
visuomet domėjausi Lietuva, Lietu-
vos istorija ir Lietuvos medicinos is-
torija. 1977 m. Harvard University
apgyniau daktarinę disertaciją apie
klinikinės medicinos vystymąsi
XVIII–XIX amžiuje. Domėjausi Jo-
hano Peterio ir Jozefo Frankų, kurie
buvo pakviesti į Vilniaus univer-
sitetą, veikla. 1804 m. jiems atvykus
iš Vienos į Vilnių,  tėvas Johanas Pe-
teris buvo jau žymus Europoje gydy-
tojas. Po devynių mėnesių rusų caras
Aleksandras tėvą pakvietė į Peter-
burgą būti jo asmeniniu gydytoju ir
Petrapilio Medicinos ir chirurgijos aka-
demijos vedėju. Sūnus Jozefas liko
Vilniuje ir išgyveno apie 20 metų. Čia
dėstė, įkūrė Vakcinacijos institutą,
Medicinos draugiją, Motinystės insti-
tutą, keletą klinikų ir kt. Frankai
paliko apie 3,5 tūkst. puslapių atsi-
minimų prancūzų kalba. Ir mažai kas
pasaulyje žinojo apie tuos raštus. Vie-
nas pačių žymiausių medicinos is-
torikų, pradininkas Henry Sigerist
laiške yra rašęs: jeigu šie atsiminimai
išliko, tai jie būtų nuostabus šalti-
nis... Moksliniams tyrimams aš ieško-
jau temos, kuri kokiu nors būdu pa-
liestų Lietuvą. Sužinojau, kad Fran-
kų raštai yra išlikę Vilniaus univer-

,,Esu Lietuvoje, ir tai mane labai gerai veikia”
siteto Retų rankraščių skyriuje, nu-
tariau juos rasti ir ištyrinėti.

Toks sutapimas, kad 1972 m.
tuometinis Vilniaus universiteto rek-
torius prof. Jonas Kubilius pakvietė
užsienio lietuvius atvykti stažuotis į
Vilniaus universitetą. Apsidžiaugiau,
gavau prestižinę Amerikos stipendiją
šiam darbui. Pateikiau prašymą Vil-
niaus universitetui, bet atsakymo ne-
sulaukiau. Laimei, žmonos pusseserė
Jūratė gyveno Vilniuje ir turėjo sąly-
gas mus iškviesti (buvo toks reikala-
vimas – jeigu nori iškviesti, turi tu-
rėti pakankamą gyvenamąjį plotą).
Atvažiavom trise – su mažu sūneliu,
išgyvenome pusmetį ir turėjome gali-
mybę pajusti brežnevinę epochą.

Niekas man nesakė, kodėl į mano
prašymą nebuvo atsakyta, bet aš
spėju, kad tai dėl Romo Kalantos su-
sideginimo, – visur buvo daug kariuo-

menės. Sovietams nereikėjo, kad čia
painiotųsi užsieniečiai ir viską ma-
tytų. Bet kai atvažiavau, jie pamatė,
kad aš rimtai domiuosi rimtmis te-
momis, leido man pusę metų padir-
bėti universiteto bibliotekoje. Labai
daug padėjo bibliotekininkas Vytau-
tas Bogušis (dabartinio Seimo nario
Vytauto Bogušio tėvas), kuris taip pat
domėjosi mokslo istorija. 

Paskui dar pusmetį keliavome po
Europą, kur toliau rinkau medžiagą
apie Frankus. Grižęs apgyniau diser-
taciją ir pradėjau dirbti Nacionali-
niame muziejuje – jame ir likau iki

pensijos. Į pensiją išėjau prieš metus
ir atvykau gyventi į Vilnių („grįžau”
negaliu sakyti, nes gimiau Vokietijoje
po karo). Su kolegomis Lietuvoje ben-
dravau jau nuo Lietuvos nepriklau-
somybės pradžios, ypač su Lietuvos
medicinos ir farmacijos istorijos
muziejumi Kaune. Aš juos iškvies-
davau į Ameriką stažuotis, dalyvauti
konferencijose. Taip pat bendradar-
biavau su Nacionaliniu muziejumi,
Valdovų rūmais. 

Pensijoje išbuvau tik mėnesį –
atvykęs į Lietuvą pradėjau dirbti Vil-
niaus universitete, užsiėmiau univer-
siteto muziejaus kūrimu. Čia veikia
apie dešimt muziejėlių, kuriems rei-
kalinga metodinė pagalba. Taip pat
universitetui reikalingas padalinys,
kuris kauptų ir saugotų universiteto
akademinio, kultūrinio ir mokslinio
paveldo vertybes ir pristatytų bei
įvairiais būdais propaguotų univer-
siteto bendruomenei, Lietuvos visuo-
menei bei užsienio svečiams turtingą
ir garbingą universiteto istoriją. Kol
kas reikalai klostosi neblogai. Uni-
versiteto Senatas patvirtino mano
pateiktą Vilniaus universiteto muzie-
jaus koncepciją ir nutarė Vilniaus
universitete nustatyta tvarka įsteigti
Vilniaus universiteto muziejų. Wa-
shington Smithsonian Institute  mu-
ziejų kompleksas yra didžiausias
pasaulyje, taigi patirties turiu, o
energijos ir sveikatos taip pat dar
netrūksta. 

Lietuvoje man labai įdomu. Atsi-
keliu rytą, pažiūriu pro langą – esu
Lietuvoje, ir tai mane labai gerai vei-
kia. Apie tą Lietuvą tiek svajota, o da-
bar atsirado proga čia gyventi, įsilieti
į valstybės gyvenimą. Dabar aš ir į iš-
eiviją kitaip žiūriu. Turiu daug darbų
– Lietuvos tūkstantmečio metais
buvo rengiamos parodos, teko versti
daug tekstų į anglų kalbą, dabar ruo-
šiame naują Valdovų rūmų albumą,
rengiu anglišką tekstą. 

Žmona į Lietuvą važinėjo jau
seniai – tai dirbdama Prezidentūroje,
tai visuomeninėse organizacijose.
Taigi gyvenimas šeimai apie dešimtį
metų nebuvo lengvas, nes kas kelis
mėnesius vis tekdavo keliems mėne-
siams išsiskirti. Bet mes taip ir buvo-
me sutarę – galvojome su laiku įsi-
kurti Lietuvoje ir dėl to nesigailime.

Kalbino 
Audronė Škiudaitė

,,Pasaulio lietuvis”, 2010 m. Nr. 1

Ramūnas Kondratas nesigaili pensijoje išbuvęs tik mėnesį.

Atkelta iš 5 psl. Dirbdama ji
stengėsi ne tik mokyti vaikus, bet ir
pati iš jų išmokti. Baigusi stažuotę
Kaune, Aista išvažiavo į sostinę dirb-
ti labdaros vadove.

Vaikų globos namuose šiuo metu
dirba Saulė Grybauskaitė ir Vytautas
Kasputis. Saulė džiaugiasi dirbanti
su mažais vaikais. Jai labai patinka
juos užimti įvairia veikla. Štai vie-
ną dieną visi susikaupę dėliojo
mozaiką. Saulė taip pat padeda vie-
nam septintoje klasėje besimokan-
čiam berniukui su vasaros klasėmis –
moko jį anglų kalbos. Vytautas irgi
dirba su vaikais, kuria programas,
kad vaikai turėtų ką veikti. Jis nori,
kad vaikai ne tik ko nors išmoktų, bet
ir mėgautųsi tai darydami. Vytautas
su šypsena prisimena, kaip vaikams
patiko skraidinti lėkštę. Stažuotojai

išmokė vaikus amerikiečių žaidimų, o
patys buvo mokomi lietuviškų. Vytas
stebėjosi lietuviškais globos namais,
kurie jam labiau priminė šeimą ar
net stovyklą. Vaikai dažnai grįžta
aplankyti savo tikrų šeimų (tie, kurie
gali), o po to vėl sugrįžta į globos
namus. Tėvai taip pat aplanko savo
vaikus globos namuose. Vytas nieka-
da nebuvo matęs tokios sistemos ir
pripažįsta, jog vaikai tokiuose na-
muose yra labai laimingi.

Štai tokią patirtį įgijome po trijų
savaičių darbo Lietuvoje. Savaitgalį
išvažiavome į Vilnių susipažinti su
sostine bei švęsti Mindaugo karūna-
vimo dienos. LISS studentai džiau-
gėsi šventės metu matę Lietuvos Res-
publikos prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę ir dalyvavę šventinėje progra-
moje.

Darbų sūkuryje
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Sendraugių ateitininkų stovykla I
,,Kas tas artimas?”

Liepos 25–rugpjūčio 1 d. DAINAVOJE

Nors vietos  jau užimtos, visuomenė yra kviečiama atvykti
į stovyklą pasiklausyti paskaitų.

PROGRAMA:

Pirmadienį, liepos 26 d., 10:00 v. r. Juozas Krizinauskas, ,,Gvate malietiška svajonė” •  4:30
v. p. p. Kristina Wayne, JD, ,,Alternatyvūs konflikto sprendimo būdai: tarpininkavimas”.
Antradienį, liepos 27 d., 10:00 v. r. ses. Ignė Marijošiūtė, ,,Praraja ar viens prie vieno?” • 4:30
v. p. p.  Vitas Sirgėdas,  ,,Kelionė per Bibliją”. Trečiadienį, liepos 28 d., 10:00 v. r dr. Andrius
Kazlauskas,  ,,Inteligentišku mas/aro gan tiškumas — nevykęs, bet dažnas derinys” • 4:30 v.
p. p. Alė Lelienė, ,,Lyme liga — naujoji epidemija”. Ketvirtadienį, liepos 29 d., 4:30 v. p. p.
ses. Ignė Marijo šiū tė,  ,,Šeimyniškumas — o kur modelis?”  Penktadienį, liepos 30 d., 10:00
v. r. Paulius Majauskas, ,,Kas ta kompanija — ar mūsu investicijos gali pakeisti pasaulį?” •
4:30 v. p. p. Gabrielė Gailiūtė, ,,Nerijos Putinaitės ,Nenutrūkusi styga: prisitaikymas ir pasi-
priešinimas Sovietų Lietuvoje’ pristatymas.” Šestadienį, liepos 31d., 10:00 v. r. Antanas
Saulaitis SJ, ,,Kas tas artimas?”

Prasidėjo stovyklavimo metas
Pirmos akimirkos iš JAS stovyklos 

Stovyklautojus pasitiko plakatas su žodžiais: ,,Lai kas bė-
ga.” Laikas brangus, jis žymi ilgą ateitininkijos nueitą kelią
ir primena pareigą tiksliai skaityti laiko ženklus kuriant
šviesią ateitį.

Stovyklos vyriausioji globėja JAS centro valdybos pirmininkė Laima
Aleksienė su dramos mokytoja aktore Audre Budryte-Nakiene.

Smagus berniukų būrelis su vadovais Dovu Lietuvninku ir Vytu Aukštuoliu. 
Dainos Čyvienės nuotr.

Liepos 6 d. prasidėjo Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla
Dainavoje. Per 120 ateitininkų nuo 7 iki 14 metų suvažiavo pra-
leisti dešimt dienų gražioje Lietuvą pri menančioje gamtoje. Vaikus
globoja apie 20 patyrusių moksleivių, o įvairias pamokas: meno,
sporto, gamtos, dainavimo, lietuvių kalbos ir laikraštėlio redagavi-
mo – veda vyresni sendraugiai.  

Nors stovykla trunka neilgai, ji kruopščiai planuojama visus me-
tus. Už šį atsakingą darbą visa lietuvių visuomenė turėtų būti
dėkinga vyriausiajai stovyklos organizatorei Laimai Aleksienei ir
jos padėjėjams, JAS CV nariams Daivai Kisielienei, Kaziui Razgai-
čiui ir Žibutei Pranckevičienei.

Stovykloje susidraugavusios, išlieka draugės visą gyvenimą.

Akordeonistas tarp dviejų kunigų. Darius Polikaitis niekad neatsisako Jaunųjų atei-
tininkų stovykloje pravesti dainavimo pamokų ar pritarti akordeonu prie laužo dainų.
Kun. Eugenijus Troickis (dešinėje), Panevėžio vyskupijos kancleris ir Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčios rektorius, buvo vysk. Jono Kaunecko išleistas
šią vasarą stovyklauti su išeivijos ateitininkais. Kun. E. Troickis bus kapelionu Jaunųjų,
Moksleivių ir Sendraugių stovyklose. Kairėje – kun. Gediminas Jankūnas, buvęs atei-
tininkų stovyklų kapelionas, atsisveikinantis su Dainava. Baigęs teologijos doktorato
mokslus, jis kitą savaitę grįžta dirbti į Lietuvą. 

Pirmas vėliavos pakėlimas jaunučių
stovykloje.

Amerikos lietuvių R. Katalikų federacijos
stovyklavietėje 

DAINAVOJE, Manchester, Michigan
MAS — Moksleivių ateitininkų stovykla,
liepos 15–25 d.
Kviečiami moksleiviai, baigę 8-ą skyrių ir dar ne-
pradėję lankyti universiteto. Visą reikiamą stovyk-
los informaciją ir registracijos anketas rasite moks-
lei vių tink lalapyje www.mesmas.org

Sendraugių ateitininkų stovykla I,
liepos 25–rugpjūčio 1 d. (žr. šalimais)

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

Studentų ateitininkų savaitgalis
rugsėjo 3–6 d. (darbo dienos savaitgalis)
Išsamesnė informacija bus pranešta vėliau.

KENNEBUNKPORT, MAINE 

Tėvų pran ciš konų va sarvietėje
Ateitininkų sendraugių poilsio ir
studijų savaitė,
rugpjūčio 7-14 d.
Priimami visi šeimos nariai.  Registruojamasi už-
sisakant kambarius Tėvų pran ciš konų va sarvietėje
Franciscan Guest House tel. (207) 967-4865 arba
www.franciscanguesthouse.com. Dėl programos
kreiptis į savaitės organizatorius: Petrą Vai nių
(Petrasrv@aol.com), Moniką Vy gan  taitę-Saba-
lienę (M.Vygantas@att.net), Laimą Lileikienę
Shea, (LTLTAX@aol.com).

Vasaros stovyklos



Atkelta iš 5 psl. buvo ir dabar yra
labai daug. O gal mes turime dėkoti
tik už pavykusius dalykus? Nejau
klaidų priminti netinka?

Taigi, kažkas negerai. Štai kodėl
jau seniai mane kamuoja šis augus-
tiniškasis cor irrequietum. Ačiū Ima-
nueliui Kantui („Praktiškojo proto
kritikos” filosofui), kad manyje dar
teberusena jo nurodyti doroviniai

įstatymai ir kad žaviuosi nuostabiu
nakties dangumi. Jokiu būdu nes-
merkiu individų, kurie su Dievo
palaima stato sau jubiliejinius pamin-
klus. Tegul puoselėja gražią dėkingu-
mo tradiciją. O kas gi įvertins žmoni-
ją, jeigu ne patys žmonės?

Pranas Visvydas,
Santa Monica, CA
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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

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

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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.

Prenumeruokite, 
pirkite ir skaitykite

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

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

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

Išnuomojamas 3 mieg. 
2 vonių namas Lombard

miestelyje. Yra rūsys, garažas,
didelis gražus kiemas. 
Tel. 708-355-1152

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

TEOLOGINÈ DÈKINGUMO PASKATA

Vėl sulauksime studentų
iš Lietuvos 

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip rašo mus pasiekusi Lietu-
vos studentų spauda, ypač didžiau-
sias studentiškas laikraštis „Studen-
tų era”, nemažas būrys jaunimo su-
sikrovė ar dar tik kraunasi kelioni-
nius krepšius ir rengiasi šią vasarą
padirbėti JAV.

Pagal „Studentų eros” apklausos
duomenis, 11 proc. apklaustųjų šią
vasarą ruošiasi kelionei per Atlantą.
72 proc. teigė, jog tokią kelionę pla-
nuoja jų draugas ar draugė.

JAV ambasados Lietuvoje duo-
menimis, pernai į Dėdės Samo žemę
dirbti ir poilsiauti išvyko 740 studen-
tų, o 2008 m. jų buvo beveik tūkstan-
tis. Kiek jaunimo keliaus šiemet, tiks-
lios informacijos dar nėra, bet Pasau-
lio lietuvių centro programų direkto-
rius Pranas Brūzga sakė, jog norin-
čiųjų dalyvauti „Work and Travel
USA” programoje yra užsiregistravę
daugiau nei 2009 m.

„Sezoninio darbo (ypač kurorti-
nėse vietose) pasiūlymų studentai
dažniausiai sulaukia iš viešbučių, ka-
zino, restoranų, kavinių, picerijų,
parduotuvių. Yra galimybė prekiauti
ledais, saldumynais, dirbti perkraus-
tymo paslaugų (baldų, namų, biurų
įrangos) srityje, atrakcionų parkuo-
se”, – teigė P. Brūzga. Jis sakė, kad
gauti vizą studijuojantiems jaunuo-
liams nėra sunku. Ambasada labai
palankiai žiūri į studentus, norinčius
pagal „Work and Travel USA” pro-
gramą kelis mėnesius pabūti ir pa-
dirbėti JAV.

Žada pardavinėti knygas

Pagal „Work and Travel USA”
programą į Ameriką su draugais vyk-
ti susiruošė ir Vilniaus universiteto
žurnalistikos pirmo kurso studentė
Jurgita Rakauskaitė. Ji įsitikinusi,
kad didžiausias šios programos pliu-
sas – kai pavyksta suderinti keliones
ir darbą bei yra reali galimybė parsi-
vežti namo šiek tiek dolerių.

„Su draugais užsiregistravome
kelionių agentūroje, gavome darbda-
vių adresus. Mus sudomino keli dar-
bo pasiūlymai. Programos esmė ta,
kad JAV dirbi kelis mėnesius, o vė-
liau dar turi laiko pakeliauti”, – apie
išvyką pasakojo Jurgita.

Panašiai kalbėjo ir pirmakursis
Marius Zaleckis iš Vilniaus Gedimino
technikos universiteto, kur studijuoja
transporto inžinerinę ekonomiką ir
vadybą. Jis sakė: „Viena pagrindinių
mano skrydžio priežasčių yra įgyti

naujos patirties, pagausinti anglų
kalbos žinias, užmegzti naujų pažin-
čių ir, žinoma, užsidirbti šiek tiek
pinigėlių. Vasaros metu Amerikoje
pardavinėsiu knygas, skirtas ikimo-
kyklinio ir mokyklinio amžiaus vai-
kams. Nuo 8 val. ryto iki 9 val. va-
karo vaikščiosiu po namus ir siūlysiu
gyventojams jų įsigyti.”

Teks įveikti kliūtis

Galimybė išvykti į JAV vilioja ne
vieną studentą, tačiau vien noro ne-
pakanka. Reikia daug ką suderinti,
susitarti su universitetu, užpildyti
šūsnį dokumentų ir turėti tikrai
stiprią motyvaciją bei vardą.

„Manau, didžiausias sunkumas,
kuris man kilo, tai universiteto ke-
liami reikalavimai norint pasianks-
tinti sesiją. Vidurkis mūsų, vadybi-
ninkų, turi būti ne mažesnis nei 8,5
balo, o mano toks toli gražu nebuvo.
Tačiau dėl savo atkaklumo gavau lei-
dimą pasiankstinti sesiją”, – džiau-
gėsi minėtasis Marius.

Geriems studentams išvykti
lengviau

Kai kurie studentai į JAV nutaria
išvykti nelaikę egzamino ar turėdami
akademinę skolą. Jei studentas ne-
grįžta į egzaminų perlaikymą, kuris
vyksta iki rugsėjo 15 d., ir lieka neat-
siskaitęs už pavasario sesiją, jam ten-
ka pakartoti kursą. Kai kurie studen-
tai išvyksta žinodami, jog negrįš
laiku, ir paprašo dekano leisti nu-
traukti studijas vieniems metams,
kad užsidirbę pinigų galėtų tęsti, bet
jau patys už jas mokėdami.

„Kai studentas yra motyvuotas ir
pažangus, niekas jam kliūčių neturė-
tų sudaryti. Problemų kyla tik nepa-
žangiems studentams”, – sakė Kauno
technologijų universiteto Studijų
tarybos direktorė Berita Simonaitie-
nė.

Tačiau vasarą į JAV vykstan-
tiems dirbti Lietuvos studentams rei-
kėtų būti atsargiems. Iš ankstesnės
patirties žinome, kad Amerikoje jie
dažnai negauna pažadėtų darbų ir
patenka į nemažą bėdą. Tokių nuti-
kimų yra buvę jau ne vienas. Tad
prieš važiuojant būtina gerai išstudi-
juoti visas aplinkybes, pasiteirauti
anksčiau Amerikoje vasaros darbus
dirbusius asmenis. Netrukus čia at-
vyksiančiam ar jau atvykusiam jau-
nimui linkėtume, kad taip neatsitik-
tų!
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Atkelta iš 4 psl.

Ar tikrina finansus, tvirtina
redaktorius, verčia spausdinti pri-
valomą informaciją? Mačiau, kaip
maloniai juos stebino mano neigiami
atsakymai į visus tokios rūšies
klausimus. Pastebėjau tik, kad, norė-
dami pasinaudoti pašto paslaugomis,
turime kartą per metus užpildyti
gero puslapio ilgio anketą. Joje reikia
nurodyti leidinio tiražą, porą už lei-
dinį atsakingų asmenų, platinimo
būdus ir skaičius bei pagrindinius ak-
cininkus. Ir šią informaciją išspaus-
dinti spalio mėn. numeryje. Tai ir vis-
kas. 

Lietuvos Seimas tuo metu ruošė
naują, bet dar gana sovietinio stiliaus
spaudos kontrolės įstatymą. Todėl
bičiuliai prikalbino mane pabandyti
įtikinti Prezidentą vetuoti tą įsta-
tymą. Jie parūpino man priėmimą
tuo metu dar Seimo rūmuose įsikūru-
sioje Prezidentūroje, ir už poros
dienų aš ten jau aiškinau Preziden-
tui, kaip gerai spaudai dirbti savo
darbą, kai jai netrukdo vykdomoji
valdžia, ir kad cenzūra neduoda nie-
ko gero nei spaudai, nei valstybei. Po-
kalbis truko daugiau negu pusvalan-
dį, buvo gana malonus ir mandagus.
Prezidentas dargi paklausė porą
klausimų, bet liko prie savo nuomo-
nės, kad šiokia tokia priežiūra spau-
dai vis dėlto reikalinga.

Seimas ruošiamą įstatymą pa-
kankamai sušvelnino ir cenzūros
neįvedė, todėl savo nuopelnais nega-
liu pasigirti. Priešingai, šiandien
mano nuomonė spaudos laisvės klau-
simu būtų jau daug santūresnė. Žo-
džio laisvė yra būtina sąlyga norint
turėti gerą ir veiksmingą žiniask-
laidą. Bet laisvė reikalauja ir atsa-
komybės, ką didelė dalis Lietuvos ži-
niasklaidos atsisako prisiimti, skelb-
dama anoniminius straipsnius bei
nuomones ir klaidingai manydama,
kad nuo atsakomybės už  straipsnius
ar nuomones juos atleidžia prierašas,
jog už juos atsakingi skelbiamų teks-
tų autoriai. Bet iš tikrųjų taip nėra,
nes pats tekstas gali būti nusikalti-
mas, už kurį teisinėje valstybėje teis-
mai skiria bausmes. Skelbdama to-
kius tekstus žiniasklaida pati tampa
nusikaltimo dalyve, už ką teisinėje
valstybėje taip pat turėtų būti bau-
džiama. Dabar Lietuvos žiniasklaido-
je skaitau anoniminius raginimus
šaudyti į pasieniečius, kad jie nebe-
trukdytų žmonėms atsinešti pigesnių
prekių iš užsienio, nemokant mo-
kesčių Lietuvos „vagių valdžiai” . Tik
pasieniečiai ten vadinami žanda-
rais, o kontrabandininkai – knygne-
šiais.

Štai kodėl man, Vakarų kultūroje
subrendusiam liberalui, nesmagu
rašyti šiuos prisiminimus. Ne už
tokią spaudos „laisvę” anąmet kalbė-
jau su prez. Brazausku.

Algimantas Gureckas, ekono-
mistas, politikos patarėjas: 

Jungtinių Tautų (JT) Genera-
linėje Asamblėjoje New York prade-
dant metinę sesiją, kai pasisako visų
valstybių narių atstovai, Lietuvos
Respublikos prezidentui buvo paskir-
tas 1993 m. rugsėjo 28 dienos popieti-
nis posėdis. Tuo laiku buvau Lietuvos
misijos prie JT patarėjas. Misijai va-
dovavo ambasadorius Anicetas Simu-
tis, dirbau kartu su kitais dviem pa-
tarėjais: Ginte Damušyte ir Dariumi
Sužiedėliu. Prezidentas atvyko rug-
sėjo 26 d., sekmadienį, pirmadienį jis
kalbėjo Niujorko lietuvių visuomenei
Kultūros židinyje. Vakare viešbutyje,
kur prezidentas buvo apsistojęs, va-
karieniavome – kartu su prezidentu,
jo patarėjais ir palydovais. Kalbėjo-
mės apie daug ką – kelionę, New York
miestą, JT tvarką ir papročius, kol
pokalbis nukrypo į Lietuvos kariuo-
menę. Vienas iš patarėjų suabejojo, ar
Lietuvai iš viso reikalinga kariuo-
menė. ,,Kažin su kuo jau mes dabar
kariausim, nebent su latviais”, –
pasišaipė jis. Keli kiti patarėjai jam
karštai pritarė – užteks žmones juo-
kinti.

Stebėjau prezidentą Brazauską.
Jis atidžiai klausėsi, bet nei savo vei-
do išraiška, nei kokiu nors gestu ne-
išsidavė, ar pritaria šiai karštai reiš-
kiamai nuomonei. Man buvo nejau-
ku, nes susidarė įspūdis, jog pasi-
reiškė ne tiek pacifistiniai įsitikini-
mai, kiek tai, kad nereikalinga bū-
tent Lietuvos kariuomenė. O jeigu
taip, tai gal nereikalinga ir Lietuvos
valstybė... Bet atrodė reikšminga,
kad prezidentas tylėjo. Tylėjo ir keli
jo patarėjai, kurie nukreipė žvil-
gsnius nuo garsiai besireiškiančių
taikos balandžių ir nevalgydami tik
knaibė lėkštelėse maisto likučius. 

Kitą dieną – prezidento kalba
Generalinėje Asamblėjoje. Brazaus-
kas ją sakė lietuviškai. Darius Su-
žiedėlis vertė į anglų kalbą, o JT ver-
tėjai ir vertėjos iš anglų vertė į pran-
cūzų, ispanų, rusų, kinų ir arabų kal-
bas. Jis kalbėjo apie tai, kaip užtik-
rinti Baltijos jūros regione taiką ir
saugumą pasibaigus Šaltajam karui
ir kaip vieną iš priemonių pasiūlė
visiškai demilitarizuoti Rusijos val-
domą Kaliningrado (Karaliaučiaus)
anklavą. Tam siūlė sudaryti Rusijos
ir kaimyninių valstybių atstovų ko-
misiją ar tarybą. Žinoma, tokios tary-
bos sudarymas reikštų, kad Kara-
liaučiaus krašte nepripažįstamos Ru-
sijos suvereninės teisės. Nustebęs
klausiausi tokios drąsios kalbos. Pre-
zidentas aiškiai nepaklausė pata-
rėjų, siūliusių nuginkluoti Lietuvą.
Vietoj to jis pasiūlė nuginkluoti rusų
valdomą Karaliaučiaus sritį. Jo kalba
parodė, kad prezidentas gerai su-
pranta, iš kur Lietuvai gresia pavojai,
ir kad jis pasiryžęs daryti viską, kad
kraštą nuo pavojų apsaugotų. 

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

,,Ir vakar buvo Lietuva“ Deja, ši Brazausko kalba JT ne-
sulaukė pritarimo. Rusijos Federaci-
jos užsienio reikalų ministras Andrej
Kozyrev griežtai pareiškė, kad Rusija
niekam neleis kelti klausimų dėl jos
suvereninių teisių į bet kurią jos teri-
torijos dalį ir pati nuspręs, kur ir kiek
karinių jėgų savo teritorijoje laikyti.
Mačiau, kad Švedijos ambasado-
rius klausėsi Brazausko kalbos, tad
paklausiau jo, ką jis mano apie pasiū-
lymą. ,,Mes visiškai už tai, – atsa-
kė jis, – bet kaip to pasiekti?” Rusams
griežtai priešinantis, nebuvo kaip
jų iš Karaliaučiaus krašto iškrapšty-
ti.

Stanley Balzekas jaunesny-
sis, JAV gimęs verslininkas, vi-
suomenės veikėjas:

Mano susitikimai su Premjeru
Algirdu Brazausku visada buvo ma-
lonūs. Jis pasižymėjo savybėmis, bū-
dingomis iškiliems vadovams. Jo
troškimas – paversti Lietuvą didin-
gesne tauta – buvo svarbiausias jo
tikslas. Brazauskas buvo geras poli-
tikas. Jis sugebėjo kalbėti ir dirbti
tiek su diplomatais ir pasaulio va-
dovais, tiek su įvairių profesijų ir so-
cialinės padėties žmonėmis. Prem-
jeras Brazauskas buvo savo istorinio
meto žmogus.

Julius Milevičius, čikagietis,
buvęs Brazauskų kaimynas Kai-
šiadoryse:

Brazauskai buvo mūsų kaimy-
nai. Kol pasistatė savo namo, gyveno
pas Sofijos Persinevičiūtės-Brazaus-
kienės (prezidento mamos) tetą Po-
drežienę. Tėvas Kazys Brazauskas
dirbo Kaišiadorių miškų ūkyje bu-
halterijoje ir į darbą apie 2 km.
važinėjo dviračiu. Esu gerokai jau-
nesnis už neseniai mirusį Prezi-
dentą, bet kaimynus girdėjau šau-
kiant A. Brazauską Guka. Atsime-
nu, mama paaiškino, kad kai Algirdas
buvo mažas ir suaugusieji klausda-
vo jo vardo, jis atsakydavo ,,Guka”
(vietoj Algiuko – neištardavo dar).
Mama dar pamokė, kad Algiu ir
Gerka (brolis Gerardas) juos gali vad-
inti jų sesuo Regina, pusbroliai
Valdas ir Romas Juneliai, gyvenantys
kaimynystėje, bet ne aš. Man privalu
kreiptis į brolius ,,Jūs”. Tėvų paklau-
siau iš dalies – į Algirdą kreipdavausi
,,Jūs”, o į Gerardą ,,Tu”. Tuo metu
broliai jau buvo bebaigią mokslus
studentai – girdėdavau mamą sakant
tėvui, kad štai kaimynų vaikai su-
grįžo iš Kauno, nes ant tvoros pa-
džiautos puskojinės. 

Kaišiadorių 1-oje vidurinėje mo-
kykloje, kurioje mokiausi, prie sporto

salės kabojo plakatas, parodantis mo-
kinių pasiekimus lengvojoje atletiko-
je. Pats seniausias mokyklos rekordas
priklausė A. Brazauskui – šuolyje į
tolį, rodos, 5 m 98 cm. Mano pirmoji
pažintis su ledo rituliu įvyko brolių
Brazauskų dėka. Tėvai leido žiūrėti
draugiškas Vievio ir Kaišiadorių ko-
mandų rungtynes vykusias ant už-
šalusio durpyno. Pirmaisiais smui-
kais čia grojo broliai. Vandensvydis.
Rungtynės vyko Kiemelių ežere.
Algirdas buvo žaidėjas, Gerardas –
vartininkas. 

•••
Pabaigai – pora žodžių nuo savęs.

Mudu su Ramune kaip žurnalistai
pirmą kartą su Brazausku susitiko-
me 1992 m. rudenį. Tų metų gegužės
23 d. buvo įvykęs referendumas ,,Dėl
Lietuvos Respublikos prezidento ins-
titucijos”. Brazauskas tuomet dar
buvo LDDP pirmininkas, ir mes, tuo-
metinės žinių laidos Čikagoje ,,Ryt-
mečio ekspresas” redaktoriai, papra-
šėme interviu. Šaltą spalio 16 d. nu-
ėjome į nešildomą LDDP būstinę
Vilniaus Barboros Radvilaitės gatvėje
– skersai nuo Katedros. Prisimenu,
vos įžengėme pro duris, sekretorė iš-
kart pasiūlė arbatos ir perdavė Bra-
zausko atsiprašymą, kad jis vėluosiąs
10 ar 15 minučių, – užstrigo Žemaiti-
joje. Atskubėjęs Brazauskas, nors to
visai ir nereikėjo, ir vėl mūsų atsipra-
šinėjo. Laiko mums jis tikrai nepa-
gailėjo ir išsamiai, atvirai atsakinėjo į
užduodamus klausimus. Sėdėjome
šalia, prie vieno stalo, nusifotogra-
favome atminimui, išeinant jis auto-
grafavo mums ką tik išleistą savo
atsiminimų knygą ,,Lietuviškos sky-
rybos”. Praėjus penketui savaičių po
to mūsų pasimatymo, lapkričio 25 d.,
Brazauskas buvo išrinktas Seimo
pirmininku.

Būdamas LR Prezidentu Bra-
zauskas ne kartą dalyvavo mūsų ra-
dijo laidose. Vienas iš pokalbių per
,,Rytmečio ekspresą” ypač įsiminė.
Tai buvo 1993 m. rugsėjį. Baigęs savo
kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje
Asamblėjoje, Prezidentas nuėjo į ne-
toliese esantį skverelį, toliau nuo gat-
vės triukšmo, ir, atsisėdęs ant suole-
lio, paskambino mobiliuoju telefonu į
mūsų radijo stotį Čikagoje. Tuomet
gerą pusvalandį jis mūsų klausyto-
jams pasakojo apie ką tik pasibaigusį
renginį. Su visais jis bendraudavo
kaip lygus su lygiu, o tai, žinome iš
patirties, sugeba tik Žmogus iš di-
džiosios raidės. Būtent toks mūsų šir-
dyse ir atmintyje ir išliks Prezidentas
Algirdas Brazauskas.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Misijos dalyvių ,,miegamasis”.

Cicero lietuvių žinios
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors pirmasis liepos sekmadienis
Cicero buvo karštas, tačiau į šv. Mi -
šias tos dienos rytą Šv. Antano para-
pijos bažnyčioje susirinko nemažas
tikinčiųjų būrys. Atvykusieji ne tik
išklausė Cicero dvasios vado kun. dr.
Kęstučio Trimako, prieš porą savai -
čių sulaukusio Kauno Vytauto Di -
džiojo universiteto garbės daktaro
laip snio suteikimo, pamokslo, bet ir
jo kalbos po pamaldų vykusioje
,,kavutėje”.

Sukaktuvininkas – (amžiaus, ku-
nigystės ir akademinio darbo) pa-
brėžė, kad jam daugiau nereikės
vykti laikyti šv. Mišių į Marquette
Park šventovę, nes nuo liepos 1 d. ten
pra dėjo darbuotis Jaunius Kelp šas,
buvęs  Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo parapijos bažny-
čios (Brighton Park) kunigas. K. Tri -
ma kas paminėjo, kad jo bėdos ne-
sibai gia, nes dabar po pamaldų Ci-
cero rei kės važiuoti į Brighton Park
baž nyčią, mat ji liko be lietuvio kuni-
go. 

Neseniai Lietuvoje į kunigus įš -
ven tintas buvęs čikagietis Nerijus
Šme rauskas dar nežinia kada gaus
paskyrimą atvykti į Čikagą. Tiki -
masi, jog bent po metų jis čia turėtų
pasirodyti.

Kun. K. Trimakas žada vasaros
pabaigoje maždaug mėnesiui vykti į
Lietuvą, tik šį kartą ne dėstyti, o pri-
vataus vizito. Jam lankantis tėvynė-
je, Cicero lietuvius aptarnaus kun. A.
Gražulis, SJ, su kuriuo jau yra sutar-
ta.

Tolima viešnia pakvietė
į gegužinę

,,Kavutėje” apsilankė tolima
viešnia – Nekaltai Pradėtosios Švč.
Mergelės Marijos vienuolyno seselė
Margarita Bareikaitė, jaunesnioji
visuomenininkės čikagietės Marijos
Remienės sesuo.

Ji, pavasarį išgyvenusi sunkią
šir dies operaciją, keletui savaičių at -
vyko pas savo seserį į Čika gą atos-
togų ir pasidairyti po jos apylinkes.
Viešnia papasakojo apie darbus Put -
na m, CT.

M. Bareikaitė jau senokai prik-
lauso minėtam vienuolynui ir ilgą
laiką yra buvusi jo provincijole. Prieš
tai ji dirbo daugelyje vietų (taip pat
Lemont), dalyvavo ateitininkų veik-
loje, buvo JAV LB Religinio auklėji-
mo tarybos pirmininkė. Yra skaičiusi
nemažai paskaitų auklėjimo, religi jos
ir socialinėmis temomis, bend ra dar-
biavusi spaudoje.

Sekmadieninėje ,,kavutėje” kal -
bė ta ir apie Lietuvos prezidento Al -
girdo Mykolo Brazausko palaikų ne -
priėmimą Katedron, kas sukėlė įvai-
rių nuomonių.

Vienuolė Margarita visus pa-
kvietė į metinę gegužinę, kuri šiemet
rengiama liepos 25 d., sekmadienį,
Seselių sodyboje Putnam. Ji teigė,
kad panašios gegužinės sutraukia
apie 2,000 dalyvių, o šiemet joje kon-
certuos, kaip visada, ir iš „Neringos”
stovyklos atvykstantys šokėjai. Bus
proga pamatyti įdomią progra-
mą, sutikti daug draugų ir pažįsta-
mų.

20-asis gimtadienis Lukui Ge-
niušui (Lukas – neseniai Lietuvių
Operos spektakliui Čikagoje diriga -
vu sio Ju liaus Geniušo sūnėnas) buvo
labai sėkmingas – jaunasis pianistas
Jungtinėse Amerikos Valstijose tapo
garsaus konkurso laureatu. L. Geniu-
šas liepos 1 d. nugalėjo Salt Lake
City, Utah, surengtame XV Gina
Bachauer tarptautiniame pia nis tų
konkurse. Tai vienas didžiausių ir
autoritetingiausių muzikos kon kur  sų
JAV.

Tądien gimtadienį šventęs Lukas
tarsi dovanų gavo išsvajotą G. Ba -
chauer konkurso aukso medalį ir
30,000 dolerių premiją.

Be to, lietuviui konkurso rengėjai
suteiks studiją įrašų sesijai, pasiūlys
surengti JAV koncertų ir rečitalių.

Pakilo aukščiau už kitus

„Išgirdę naujieną pašokome iki
lu bų, – džiūgavo L. Geniušo tėvas
pia nistas Petras Geniušas. – Labai
laukėme šios Luko pergalės. Iki šiol
sūnus iš konkursų dažniausiai par-
siveždavo antrąsias premijas.

Be to, G. Bachauer konkursą
žino kiekvienas pianistas – kolegos
mū sų šeimą tiesiog užpylė sveikinimo
skambučiais.

Šio konkurso nugalėtojo laurai
reiškia pripažinimą. Nė vienas lietu-
vių pianistas nebuvo pakilęs taip
auk štai.

Laimėti šį konkursą – tas pat,
kaip nugalėti pasaulio futbolo čem -
pio nate. Tam nepakanka būti gerai
pa sirengusiam – reikia dar ir sėk-
mės.”

Kad L. Geniušas buvo puikiai pa -
sirengęs konkursui, galėjo įsitikinti ir
klausytojai Lietuvoje (Lukas dau-
giausia laiko gyvena Maskvoje). Pia -
nistas pavasarį skambino Vilniuje vi -
sus 24 Frederic Chopin etiudus ir Fil -
harmonijos auditoriją apstulbino iš -
tverme, technine meistryste.

Jaunuolis padarė tai, ko ilgus
me tus Lietuvoje nesiryžo joks forte -
pijono meistras. Kaip tik F. Chopin
etiudai lietuviui atvėrė duris ir į
žinomo JAV konkurso finalą.

Programą pianistai galėjo
pasirinkti

G.Bachauer konkurse dalyviai
ga li skambinti pasirinktas prog -
ramas, o vertinimo komisija tik prieš
finalą išrenka geriausių šešetuką.

Lukas tarp geriausių pianistų
bu vo jauniausias. Pabaigoje, pagrojęs
su Utah Symphony Orchestra (diri -
gen tas Lawrence Leighton Smith)

Ser gej Rachmaninov Trečiąjį kon-
certą, jaunasis pianistas nu galėjo pia -
nistus iš Kinijos, Japo nijos ir Ukrai -
nos.

Konkurse varžėsi 37 pianistai iš
17 šalių – jie buvo įveikę didžiulę
atran ką dar prieš varžybas. Verti ni -
mo komisija juos atrinko po perklau -
sų įvairiose pasaulio šalyse.

L. Geniušas turėjo ką parodyti
komisijai. Jo sąskaitoje jau buvo šešių
tarptautinių konkursų Rusijoje, JAV,
Škotijoje ir Italijoje laurai.

Apie save

„Manęs niekas niekada netempė
prie instrumento per prievartą, – yra
sakęs L. Geniušas, studijuojantis
savo močiutės, Maskvos konservato -
ri jos profesorės Vera Gornostajeva,
pas kurią, beje, mokėsi ir jo tėvas,
kla sėje. – Kitkas manęs nedomina –
tik muzika.

Muzikos pasaulis yra didesnis už
bet kurį kitą. Jame jaučiuosi laisvas.
Čia yra horizontų, prie kurių nežinia
kada priartėsiu.”

Per dieną po 4–6 valandas prie
fortepijono praleidžiantis Lukas
Balsas.lt korespondentei yra sakęs,
jog „muzika, jeigu neatsiduodi jai vi -
sa siela, yra bevertė. Vaikystėje labai
daug darbo padariau. Dabar, kai
prisėdu prie fortepijono, jau ne viską
nuo pat pradžių turiu mokytis, ne
vis ką ugdyti.” 

Šiuo metu L. Geniušas rengiasi
kitam išbandymui. Rudenį jis daly-
vaus tarptautiniame F. Chopin pia -
nistų konkurse Varšuvoje. Talentin -
gas atlikėjas kasmet skina konkursų
laurus.

Talentingų muzikų šeimos pali -
kuonis L. Geniušas koncertuoti pra -
dėjo 6 metų. Būdamas 12 metų lai -
mėjo pirmąją vietą tarptautiniame
kon kurse Sankt Peterburg. Sulaukęs
14 metų atlikėjas užėmė antrąją vietą
F. Chopin jaunųjų pianistų konkurse
Rusijoje.

2004 m. muzikas tapo M. Ros -
tropovič fondo stipendininku. 2005
m. jis laimėjo sidabro medalį tarp-
tautinio G. Bachauer konkurso JAV
jau nučių kategorijoje. 2007 m. L. Ge -
niušui atiteko antroji vieta Škotijos
tarptautiniame pianistų konkurse.

2008 m. atlikėjas pelnė antrąją
vietą ir sidabro medalį tarptautinia -
me pianistų konkurse „Allegro Vivo”
San Marin, 2009 m. – pirmąją premi-
ją Val Tidone pianistų konkurse Ita -
lijoje.

ELTA ir ,,Draugo” info

Lukas Geniušas tapo 
konkurso nugalėtoju

Lukas Geniušas (kairėje ) su savo tėvu, garsiu pianistu Petru Geniušu. 
D. Vasiliauskienės (balsas.lt) nuotr.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas sukaktuviniame (amžiaus, kunigystės ir akademinio
darbo) – renginyje.                                                       Jono Kuprio nuotr.

Sostinės Radvilų rūmuose liepos 18 d. atidaryta retrospektyvinė jubiliejinė
paroda ,,Vaclovas Ratas-Rataiskis (1910–1973) džiaugsmo dailininkas”, skir-
ta autoriaus gimimo 100 metų sukakčiai. Atidaryman iš Australijos atvyko
dailininko dukra Ramona Ratas-Zakarevičius su vyru (nuotraukoje).

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Îvairenybès

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  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ 
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto
apylinkèse ir priemiesçiuose. 

Patarnavimas 24 val.

Zarasų kraštas – patraukliausias vandens 
turizmui Lietuvoje

„Niekam daugiau nelemta tiek
vandens turėti”, – drąsiai tvirtino
Zarasų rajono turizmo informacijos
centro vadovė Gražina Ragauskaitė,
savo kraštą vadinanti „dangaus kraš-
tu žemėje”. Būtent Zarasų krašte
gimęs projektas tapo konkurso „Lie-
tuvos turizmo traukos vietovė 2010.
Darnusis vandens turizmas” nugalė-
toju.

Ketverius metus Europos Sąjun-
gos šalys dalyvauja projekte EDEN
(European Destiantion of Excellen-
ce), kuriuo siekiama plačiai visuo-
menei pristatyti šalių savitus turistų
traukos centrus, apie kuriuos ne itin
daug žino net ir vietiniai gyventojai, o
užsienio svečiams jie tampa tikrais
atradimų perliukais.

„Kiekvienas laimėtojas gauna
žinomumą ir reklamą tarptautiniu
mastu”, – sakė Lietuvos ūkio minis-
terijos Investicijų ir eksporto depar-
tamento Turizmo politikos skyriaus
vedėja Lidija Bajarūnienė.

17 vandens turizmo pasiūlymų

Lietuva EDEN projekte dalyvau-
ja nuo 2008 metų. Tuomet pirmuoju
šalies laimėtoju tapo Platelių kraštas
su Užgavėnių šventimo tradicijomis.
Dar po metų žinomumą gavo Šilutės
Nemuno deltos regioninis parkas, o
šiemet konkurse dalyvavo net 17 pro-
jektų.

Pasak konkurso organizatorių,
buvo svarbu, kad dalyvių siūlomi pro-
jektai nesikirstų su gamtosauga, siū-
lytų darnias turizmo paslaugas, kad
vietovės būtų ne pernelyg žinomos, o
vandens telkiniai – registruoti.

„Tikimės, kad šis konkursas
mums padės į lankomų objektų są-
rašą įtraukti daugiau turistinių vie-
tovių”, – vylėsi Lietuvos turizmo
departamento laikinai einantis pa-
reigas direktorius Juozas Raguckas.
Jis pasidžiaugė, jog iš žurnalistų teko
išgirsti žinią, kad besirengiant šiam
konkursui Lietuvoje buvo panaudo-
tos visos įmanomos plaukimo prie-
monės.

Įvertinus visus projektus buvo

nuspręsta, kad lpatraukliausios van-
dens turizmo vietovės Lietuvoje var-
do abiausiai  vertas Zarasų kraštas.
Projektą „Zarasų kraštas – dangaus
kraštas žemėje” konkursui parengė
Zarasų rajono turizmo informacijos
centras kartu su Gražutės ir Sartų
regioninių parkų direkcijomis.

„Rašydami šį projektą suskai-
čiavome bent dešimt tiesioginio ir
netiesioginio sąlyčio su vandeniu ga-
limybių turistams”, – šypsojosi G.
Ragauskaitė. Anot jos, vandens pra-
mogų Zarasų krašte ras kiekvienas.
„Čia galima plaukti baidarėmis, ka-
jakais, valtimis, turime senas žvejy-
bos tradicijas. Be to, Gražutės regio-
niniame parke turime Jūrų muziejų,
o tai, kad ežerų kraštas pritraukė
prie savęs jūras – reiškia daug”, – sa-
kė Zarasų rajono turizmo informaci-
jos centro vadovė.

Projekto nugalėtojui – 
tarptautinis dėmesys ir reklama

Šių metų EDEN projekto Lie-
tuvos nugalėtojo laukia nemažai
dėmesio. „Planuojama nusifilmuoti ir
parengti tris televizijos laidas apie
projekto dalyvius, vandens turizmo
galimybes Lietuvoje. Taip pat bus su-
kurta speciali EDEN projekto vyks-
mui Lietuvoje skirta interneto sve-
tainė, projekto dalyviams atstovau-
jantys filmukai, o reklaminė ir infor-
macinė medžiaga bus platinama rug-
sėjo pabaigoje Briuselyje vykstanči-
ame turizmo dienų forume”, – pasa-
kojo Turizmo departamento Turizmo
projektų administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Rubi-
kaitė.

Antrąją vietą po Zarasų krašto
pasiūlyto projekto užėmė Lazdijų
rajono projektas „Nacionalinė van-
dens turizmo trasa Pietų Dzūkijoje
Ančios ežeru, Baltosios Ančios upe iki
Nemuno”. Trečiąją vietą pelnė Duby-
sos regionio parko pateiktas projek-
tas „Dubysa – vandens turizmo ir
darnios plėtros santarvė”.

Dina Sergijenko
Balsas.lt

A † A
HENRIKUI STASUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms INGRI-
DAI BUBLIENEI, MATILDAI DAVIS, UGNELEI ŠILĖ-
NIENEI bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

LKR Šalpos komitetas Cleveland liūdi netekęs ilga-
mečio, nuoširdaus ir šalpos darbui pasišventusio nario.

LKR Šalpos skyrius Cleveland

Brangiai mamytei

A † A
MARIJONAI KUŠLIKIENEI

mirus, „Saulutės” sekretorei LAIMAI BRAUNE, jos
šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

�Liepos 11 d., po 9 val. r. ir 6 val.
v. šv. Mišių, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje vyks kun. Ge -
dimino Jan kūno, išvykstančio į Lie -
tuvą, išleistuvės. Kun. Gediminas
JAV studijavo Mundelein seminarijo-
je (University of Saint Mary of the
Lake) ir uoliai bei ištikimai talki -
ninkavo misijoje. Gegužės mėne sį G.
Jankūnas sėkmingai baigė stu dijas ir
gavo teologijos daktaro laipsnį (Doc-
torate in Scared Theology).

�Profesionalus Čikagos archi -
tektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietu-
viškai liepos 11 d., sekmadienį, 4:30
val. p. p. plaukiantiesiems pačiu
gražiausiu laivu ,,Chicago First La-
dy” Čika gos upe ir Michigan ežeru.
Laive veiks baras. Vietų skaičius lai-
ve ribotas. Bi lietus galite užsisakyti
tel.: 708-207-8406; 708-785-8080
arba el. paš tu: altv@comcast.net ar
kariledalia@yahoo.com. 

�Liepos 11 d. 12 val. p. p. JAV LB
Lemonto valdyba kviečia visus į Va -
saros šventę Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Susirinkime visi į būrį pa -
silinksminti, pasidžiaugti vasaros tei -
kiamais malonumais. Koncertuos
Lon dono karališkosios muzikos aka -
demijos studentas akordeonistas
Mar tynas Levickis, linksmins ir  sma-
giai šokti kvies Rasa Zubreckaitė.
Vaišinsimės čia pat kepamais šašly -
kais, skaniausiais ,,Smilgos” cepeli-
nais. Gaivinsimės iš statinės pilsto-
mu įvairių rūšių alumi. Didelių ir ma -
žų laukia staigmenos – pupų mai šų
mėtymas, piešiniai ant asfalto, spor to
rungtys, šokių konkursai, ga lėsite
išmėginti savo laimę loterijoje. Sporto
mėgėjai galės pasižiūrėti pasaulio fut-
bolo čempionato bai giamąsias rung-
tynes. Daugiau infor ma cijos tel. 630-
673-3384.

�Susiklosčius aplinkybėms šv.
Mi šios lietuvių kalba Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos bažnyčioje (Brighton Park) bus
atnašaujamos ketvirtadieniais 8 val.
r. ir sekmadieniais 10:30 val. r.

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos
stovykla vietės tinklalapyje www.ne
ringa. org/meno.html. Norinčiuosius
dalyvauti prašome iš tinklalapio išsi-
spausdinti registracijos lapą ir už-
pildytą išsiųsti nurodytu adresu.

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel. 973-377-8148.

�Kasmetinės 96-osios Philadel -
phia Lietuvių dienos  vyks rugpjūčio
14 d. nuo 11 val. r. iki 5 val. v. ir rug-
pjūčio 15 d. nuo 12 val. p. p. iki 4 val.
p. p. Schu yl kill Mall (Route. 61 and I-
81, Fra ck ville, PA). Šventės svečias –
brig. ge n. Frank J. Sullivan. Mu zi ki -
nę programą atliks šokių kolektyvai
,,Malūnas” (Baltimore) ir ,,Gin ta ras”
(Mahanoy City), akor deonistas Lyn -
ne Cox, dainininkas Ro  bertas Kup s -
tas. Visus kviečiame paskanauti lie -
tu viško maisto, dalyvauti mugėje. Ren -
ginį remia Lietuvos Vy čių Anthracite
kuopa Nr. 144 ir Schuylkill County
lan kytojų biuras (Vi sitors Bureau).
Daugiau informacijos suteiks Larry
Do malakes tel. 570-874-4092 arba
Marion Wydra tel. 570-339-5565.

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

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

IŠ ARTI IR TOLI...

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a.
Marijonos Kušlikienės atm. Raimun-
das ir Raminta Lapšiai $100, Dona -
tas ir Indrė Tijūnėliai $25, Thomas ir
Pamela Cieslak $50; a. a. Onos Pau -

lienės atm. Vytautas ir Asta Reitne -
riai $50; mergaitės metinei paramai
dr. Ramunė Račkauskienė $350.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan  Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275, el. paštas indretijunelis @
sbcglobal.net

Liepos 1 d. popiežius Benediktas XVI pasirašė kongregacijos dekretus,
kuriais patvirtinami būsimųjų šventųjų ir palaimintųjų užtarimu įvykę
stebuklai bei kandidatų į palaimintuosius kankinystė ir herojiškos dorybės.
Vatikanas pripažino Lietuvoje gimusios vienuolės Marijos Kaupaitės – Mo-
tinos Marijos, kuri JAV įkūrė Lietuvos globėjo šv. Kazimiero seserų kongre-
gaciją, nuopelnus ir dorybes.

Nuotraukoje – čikagietės seserys kazimierietės, pažinojusios Motiną Ma-
riją (priekyje iš kairės): ses. Christella Danish, ses. Paulissa Puisis, ses. Pieta
Lansberkas, Ses. Ann Therese Radziunas, Ses. Regina Janusa;

vidurinėje eilėje:  ses. Adrian Urban, ses. Cecilia Papsis, ses. Delphine Gri-
gas, ses. Mildred Penkunas, ses. Maura Werbicki, ses. Anacleta Venslovitch,
ses. Reginald Tamulevich;

gilumoje:  ses. Margaret Mary Mazgelis, ses. Frances Debulski, ses. Rosa-
linda Grigas, ses. Florence Krauchunas, ses. Mary Balkus, ses. Helen Ere-
mich, ses. Jean Girzaitis, ses. Maureen Juozapavicius, ses. Veronetta Kazlaus-
kas, ses. Andreata Naudziunas ir ses. Teresita Miksas.

Šv. Kazimiero seserų vienuolyno Čikagoje archyvo nuotr.

Čikagos lietuviai kartu giedojo
Lietuvos himną

Liepos 6 d. Lietuvos Valstybės –
karaliaus Mindaugo karūnavimo –
dienos proga LR generalinis konsu -
latas Čikagoje ir restoranas „Kuni -
gaikščių užeiga” surengė nuotaikingą
šventę. Jos svečiai rinkosi tris pal -
vėmis ir geltonais, žaliais, raudonais
balionais papuoštame restorane, kur
skambėjo sveikinimai, lietuviškos
dainos. Vakarą vedė muzikantas Algi -
mantas Barniškis. Gražios šventės
proga susirinkusiuosius pasveikino
gene ralinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniu lie nė. Ji taip pat pristatė Valsty-
bės die nai savo koncertus Čikagoje ir
aplinkiniuose miestuose skiriantį
akor deonistą Martyną Levickį.

Praėjusiais metais jaunasis muzi -
kantas grojo Lemonte susirin kusiems
lietuviams, prisidėjusiems prie him no
giedojimo visame pa saulyje vienu
metu. Šį kartą šventės svečiams mu -
zikantas atliko du kūri nius iš naujo-
sios savo programos ir susilaukė šūk -
s nių „bravo” .

Vėliau svečiai buvo pakviesti da -

lyvauti viktorinoje „Atrask savo šalį”,
kurios nugalėtojų laukė šaunios do -
vanos. Dalyviams buvo pateikti 23
klausimai iš Lietuvos istorijos, geo g -
rafijos, kultūros, tautosakos, krepši -
nio. Nugalėtojais tapo 11 dalyvių, ku -
riuos apdovanojo Generalinis kon-
sulatas Čikagoje ir restoranas „Ku -
nigaikščių užeiga”. Daugiausia ži-
nantiesiems apie Lietuvą atiteko
lietuviškos muzikos įrašų rinkiniai,
DVD „Neregėta Lietuva”, jubiliejinės
knygos „Lietuvos tūkstantmetis”,
resto rano „Kunigaikščių užeiga” do-
vanų kortelės ir didžiulis šakotis.

Lygiai 9 val. v. Čikagos lietuviai
pasveikino Tėvynę Valstybės dienos
proga vieningu himno gie dojimu ir jį
lydinčiais griausmingais šūksniais:
„Valio!” Či kagiečiai prisijungė prie
sumanymo „Lietuva, Tėvyne mūsų”,
kuriuo sie kiama tęsti 2009 m. pra-
dėtą vieningą Lietuvos himno giedo-
jimą visame pasaulyje.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info 

Himno giedoti susirinkusius lietuvius pasveikino generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė.                                                             Joe Kulys nuotr.


