
Čikaga (LR gen. konsulato Čikagoje ir „Draugo”
info) – Jau ne pirmus metus Gene Siskel filmų centro Či-
kagoje rengiamame Europos Sąjungos filmų festivalyje
dalyvauja ir Lietuva. Šiais metais kino mėgėjai pamatys
Lietuvos režisieriaus Tomo Donelos filmą „Atsisveikini-
mas” (Laimingo žmogaus istorija).

Pagrindinis filmo herojus – 35-metis jūrininkas, ka-
pitono padėjėjas Audrius – genamas mirties nuojautos,
paskutinį kartą išlipa į krantą atsisveikinti. Jį veda be-
galinis noras įveikti mirties baimę ir atgauti dvasios ra-
mybę. Pagrindiniuose vaidmenyse: Dainius Kazlauskas
ir Olga Generalova.

Filmas bus rodomas šių metų kovo 12 d., šeštadienį,
4:30 val. p. p. bei kovo 17 d., ketvirtadienį, 8:15 val. v. Gene
Siskel kino centre (164 North State Street, Chicago, Illi-
nois 60601). Abejuose vakaruose dalyvaus filmo režisie-
rius T. Donela, kuris papasakos apie filmo kūrimą, atsa-
kys į žiūrovų klausimus.

Keturioliktasis kasmetinis ES filmų festivalis Či-
kagoje, kurį rengia Gene Siskel filmų centras kartu su
ES šalių konsulatais, vyks kovo 4–31 dienomis. Šių metų
festivalis iki šiol didžiausias – jo programoje net 64

filmai iš 24 ES valstybių. Daugiau informacijos –
www.siskelfilmcenter.org/euff2011. Bilietai parduodami
per Ticketmaster tel. 800-982-2787 arba interneto sve-
tainėje www.ticketmaster.com bei Gene Siskel filmų cen-
tro bilietų kasoje.

Naftos kaina peržengė 113 dol. ribą
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Vienoje pristatyta paroda apie lietuvių kalbą
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JAV (ELTA, Lrytas.lt) – Vasario
25 d. dėl nerimo, kad neramumai
Libijoje gali sutrikdyti kuro tiekimą,
naftos kaina išaugo iki daugiau nei
113 JAV dol. už barelį. Nors pagrin-
dinė naftos eksportuotoja Saudo Ara-
bija užtikrino, kad ji, jeigu to prireik-
tų, padės padengti naftos stygių, šis
užtikrinimas rinkos nenuramino.

Dėl neramumų Libijoje šalies
naftos gavyba sumažėjo 1,6 mln. bare-

lių per parą, todėl Saudo Arabija
turėjo pradėti derybas su Europos
bendrovėmis, kurios perka daugiau-
sia naftos iš Libijos.

Vasario 24 d. kaina trumpam
buvo pakilusi iki 119,79 JAV dol. už
barelį. JAV lengvosios naftos kaina
pakilo 0,69 JAV dol. ir siekė 97,97 JAV
dol. už barelį. Ketvirtadienį ji buvo
pasiekusi aukščiausią lygį nuo 2008-
ųjų rugsėjo – 103,41 JAV dol. už ba-

relį.
Didžiausiuose Lietuvos degali-

nių tinkluose 4,5 lito ribą dėl nera-
mumų Šiaurės Afrikoje ir Artimuo-
siuose Rytuose vasario 24 d. peržen-
gusi populiariausio benzino kaina
kyla toliau.

„Lukoil”, „Statoil” ir „Orlen”
degalinėse per vieną dieną 95 markės
benzino ir dyzelino kaina pakilo dar
2 centais, o per savaitę – 10–12 centų.,,Oskarai” – 2011 ,,Drauge” – 7 psl.

Lietuvos užsienio reikalų ministras, ESBO pirmininkas A. Ažubalis ir ESBO Par-
lamentinės asamblėjos prezidentas Petros Efthymiou (kairėje) per parodos atidarymą.

UUAABB  „„EEkkssppoobbaallttaa”” nuotr.

Viena (ELTA) – Austrijos sosti-
nėje Vienoje atidaryta lietuvių kal-
bai skirta paroda ,,Lietuvių kalbos
suvokimas: sena kalba moderniam
bendravimui”.

,,Žodžio gimtąja kalba laisvė yra
neatskiriama nuo minties laisvės ir
skatina pagarbą skirtingoms visuo-
menės grupėms, – sakė užsienio
reikalų ministras, Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) pirmininkas Audronius Ažu-
balis. – Kiekvieno lietuvio labai ver-
tinama žodžio gimtąja kalba laisvė
yra minties laisvės pamatas ir skati-
na pagarbą skirtingoms visuomenės
lingvistinėms grupėms.”

Parodos tikslas – paskatinti per
lietuvių kalbą giliau pažvelgti į Lie-
tuvos tapatybės šaknis, mūsų žmo-
nes ir jų pagrindines vertybes. Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos ir
Lietuvių kalbos instituto surengtos
parodos lankytojai supažindinami
su lietuvių kalbos vieta pasaulio
kalbų sistemoje, jos socialine raida
ir raštijos istorija. Dėmesys taip pat
teikiamas daugiakalbiškumui Lietu-
voje – tautinių mažumų kalbos ir
rašto puoselėjimui.

Pasak A. Ažubalio, unikali lietu-
vių kalbos istorija ir išskirtinės jos

ES filmų festivalyje – filmas iš Lietuvos

akimirkos – knygnešystė, pogrindžio
spauda – iliustruoja gimtosios kalbos
ir laisvės reikšti mintis svarbą Lie-
tuvos žmonėms. Ministro teigimu, ši
paroda yra glaustas Lietuvos prista-
tymas per gimtąją kalbą, kuri išsi-
vystė iš šnekamosios paprastų žmo-
nių kalbos ir tapo valstybine šiuo-

laikinės Lietuvos kalba. Ji, anot mi-
nistro, dėl savo artumo sanskritui su-
laukia daug dėmesio iš pasaulio moks-
lo bendruomenės.

Iki kovo 17 dienos Vienos Hofbur-
go rūmuose veikiančią parodą vėliau
ketinama rodyti kitose šalyse ir tarp-
tautinėse organizacijose.

Scena iš filmo.



Dar kartą toli nuo Lietuvos
esančiame kampelyje bus prisimin-
tas mūsų šalies vardas. Iš Lietuvos
kilęs buvęs Aukščiausiojo Teismo
teisėjas, University of Melbourne
rektorius Alex Chernov paskirtas 28-
uoju Australijos Victoria valstijos
gubernatoriumi. 72 metų A. Chernov
Victoria valstijos premjeras Edward
Norman Ted Baillieu paskyrė trejų
metų kadencijai. Valstijos premjeras
sako, kad naujasis gubernatorius yra
,,kuklios emigrantų kilmės”, bet
sunkiu darbu jam pavyko pasiekti
,,daugiakultūrinę sėkmę”. Politikas
gimė Lietuvoje, tačiau emigravo į
Austriją,  o 1949 m. persikėlė į Aust-
raliją. Paskirtas valstijos gubernato-
riumi, jis seka savo protėvių pė-
domis – A. Chernov senelis tarnavo
aukštu rusų caro pareigūnu iki tol,
kai buvo nužudytas į valdžią atėjusių
komunistų. A. Chernov tėvą taip pat
nužudė Raudonoji armija, 1940 m.
okupavusi Lietuvą. Lietuvių kilmės
Australijos liberalų partijos narys yra
vedęs, turi tris vaikus ir šešis vaikai-
čius. 

Redaktorė Loreta Timukienė

Dievas, visokio
gėrio šaltinis,
kviečia žmo-

nes vaduotis iš juos
supančio blogio ir
siekti tobulumo. Ku-
nigų knygoje skaito-
me: „Būkite šventi,
nes aš, Viešpats, jūsų
Dievas, esu šventas”
(Kun 19, 1–2). Apašta-
las Paulius nurodo, kodėl pakrikštytieji turi siekti šven-
tumo. Laiške korintiečiams rašo: „Argi nežinote, kad jūs
esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei
kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo
šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!” (1Kor 3, 16–17). 

Taigi nors esame patys paprasčiausi žmonės, apie
kuriuos niekas nekalba ir nerašo, ir tuomet esame Dievo
šventovė, kurioje jis gyvena. Kitame laiške apaštalas Pau-
lius taip sako: „Jau nebėra nei graiko, nei žydo, (...) nei
vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus” (Kol 3,
11). Taip Dievo žodis atskleidžia, koks didis yra iš Dievo
rankų išėjęs žmogus. Mūsų, pakrikštytųjų, uždavinys – šį
žmogų, šią Dievo šventovę, išsaugoti gražią ir tobulą. Tad
ką daryti ir kokias priemones naudoti, kad šį tikslą pa-
siektume?

Mus supanti aplinka nėra palanki siekti šventumo.
Nuolat susiduriame su žmonėmis, mąstančiais ne apie
šventumą, bet apie pinigus ir malonumus ir pykstančius,
kai šie jų siekiai neišsipildo. Jie mąsto tik apie save ir
stokoja Dievo link vedančios meilės. Nemeilė ir pyktis
ardo žmonių santykius ir gyvenimą daro sunkiai pake-
liamą. Tačiau, nepaisant šių nepalankių aplinkybių,
Dievas kviečia mus: „Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų
Dievas, esu šventas.”

Kalno pamoksle nurodomas kelias, kuriuo turi eiti
kiekvienas žmogus, kuris tiki į Jėzų Kristų. Jau kalbė-
jome apie jo palaiminimus, apie meilę, tyrumą ir tie-
sumą. Sustojame prie pačios sunkiausios temos – reika-
lavimo mylėti ne tik mums artimus bei mielus, bet ir
tolimus, kartais net gera mums nelinkinčius žmones. Jė-
zus kalbėjo: „O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir
melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dan-
giškojo Tėvo vaikai” (Mt 5, 44). Tobula meilė privalo
apimti visus be išimties žmones, ir tik ji mus labiausiai
priartina prie Dievo, kuris „leidžia savo saulei tekėti blo-
giesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir
neteisiųjų” (Mt 5, 45).

Įsakymas mylėti priešus reikalauja ne mūsų emo-
cinės meilės, bet gera linkėti, gera kalbėti ir gera daryti
net tada, kai mums linkima ir daroma pikta. Šis įsaky-
mas ypač aktualus šiandien, kai aplinkui sklando tiek
pykčio ir blogo linkėjimo. Įsakymas mylėti priešus – tai

įsakymas tiesti til-
tus ne tarp upės
krantų, bet žmonių
širdžių, kurias kaž-
kas perskyrė ir su-
priešino. Didžiau-
sias supriešintojas
yra velnias. Jis gali
apsėsti žmonių pro-
tus ir širdis, kad jie
ne mylėtų, bet vieni

kitų nekęstų. Kristus atėjo griauti šių velnio darbų ir
pašaukė mus šią misiją tęsti. Įsakymas mylėti priešus
nereikalauja būti pasyviems, kai blogis kėsinasi sunai-
kinti gėrį. Mes galime, dažnai net turime pareigą ginti
save ir kitus, tačiau ir tada nevalia užmiršti, kad Kristus
mirė ant kryžiaus ne tik už mus, bet ir už savo bei mūsų
priešus.

Lietuva jau atsisveikino su didžiu tautos dainiumi
Justinu Marcinkevičiumi ir palydėjo jį į Tėvo namus.
Dievas jį apdovanojo dideliu talentu, bet ne tik juo. Pati
didžiausia Dievo dovana poetui buvo tikinti motina, kuri
mažą vaikelį vedėsi į bažnyčią ir skiepijo jo širdyje meilę
Dievui ir Lietuvos žmonėms. „Pirma manęs ėjo motina,
mėtydama meilės žiedus”, – parašys poetas apie savo mo-
tiną. Tai, ką įskiepijo motina vaiko širdelėje, nepajėgė iš-
plėšti sistema, penkiasdešimt metų nešusi prievartą ir
skleidusi melą bei neapykantą. Neišplėšė iš poeto širdies
nei tikėjimo, nei meilės Lietuvai. Už šią meilę, už tautos
prisikėlimo žadinimą žmonės išreiškė poetui neeilinę
pagarbą. 

Poetas išgyveno dėl blogio, kurį matė jau laisvoje
Lietuvoje, bet jam net mintis neatėjo palikti ar niekinti
jos, kad ji ne tokia, kokios visi tikėjosi, stovėdami Baltijos
kelyje ir dalyvaudami Sąjūdžio mitinguose. Tokios
meilės neišmokstama iš marksizmo vadovėlių, ji įauga
žmogaus širdyje su Dievo žodžiu, kviečiančiu mylėti net
priešus, įauga su mirštančiu ant kryžiaus už teisiuosius
ir nusidėjėlius Jėzumi Kristumi. 

Daug kas atkreipė dėmesį į poeto kuklumą. Reikėtų
pasakyti daugiau: poetas buvo giliai krikščioniškas. Jis
nesiteisino, kad, rašydamas pirmuosius eilėraščius ir
atiduodamas duoklę prievartos nešėjams, tarnavo Lietu-
vai, bet pasakė tiesiai: „Į poeziją aš atėjau prastai.” Šie
žodžiai yra verti didžiausios pagarbos. Jei panašiai būtų
sugebėję mąstyti daugelis lietuvių, daug kas šiandienėje
Lietuvoje būtų kitaip. Didžiausia pagarba šiam didžiam
lietuviui, sugebėjusiam palikti mums ne tik poezijos, bet
ir tiesos bei meilės perlų.

Maldoje linkėdami poetui amžinos šviesos ir ramy-
bės Viešpatyje, palinkėkime vieni kitiems augti gerumu
ir meile, nes tik ji gali statyti Lietuvą. Tik ji stato kiek-
vieno mūsų šventovę. 
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Redakcijos žodis
Pašaukti į šventumą
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atrodo, jog Čikago-
je ir jos apylin-
kėse veikiančios

Psichologinės ir dvasi-
nės pagalbos draugijos
(PDPD) nariai susidūrė
su nenumatyta kliūtimi.
Prieš ketverius metus
Čikagoje įkurta Draugi-
ja, kad teiktų psichologi-
nę ir dvasinę pagalbą JAV
lietuviams, paskutiniu metu nelabai turi kam tą pagalbą
teikti. Kaip vasario 5 dieną Ziono lietuvių liuteronų para-
pijoje (Oak Lawn, IL) metiniame Draugijos suvažiavime
pastebėjo jos valdybos pirmininkas kun. Valdas Aušra,
palyginti su 2009 metais, 2010-ieji Draugijai nebuvo ypač
vaisingi. Jis priminė, jog neįvyko net kelios planuotos
paskaitos-seminarai, per visus metus tesugebėta suburti
vieną savitarpio pagalbos grupelę Pasaulio lietuvių cen-
tre (Lemont, IL), kurią vedė psichologė Laima Zavis-
tauskas ir kun. Antanas Saulaitis, SJ. Tiesa, ypač didelio
pasisekimo sulaukė socialinės darbuotojos Vilijos Aukš-
tuolienės paskaita, skirta vyresniems nei 65 metai žmo-
nėms – Aukštuolienė ją lietuvių bendruomenei skaitė net
keturis kartus.

Draugijos narių, kurių dauguma – profesionalai psi-
chologai, socialiniai darbuotojai, kunigai, teisininkai,
nedžiugina ir štai jau šešerius metus veikiančios Psicho-
loginės pagalbos linijos veikla, kuria rūpinasi išimtinai
PDPD nariai savanoriai. (Žmonės šia linija gali skambin-
ti dukart per savaitę – pirmadieniais ir ketvirtadieniais –
nuo 6 val. v. iki 10 val. v. iš bet kurios JAV vietos.) Drau-
gijos valdybos pirmininkas konstatavo, jog paskutiniu
metu itin retai sulaukiama pagalbos prašančiųjų skam-
bučių. ,,Pagalbos linija veikia, bet ne taip, kaip norėtume,
– sakė kun. Aušra. – Deja, kitokių galimybių, pvz., laikyti
liniją veikiančią visą laiką, neturime, nes nėra tiek sava-

norių, tiek jėgų,
juk visi dirbame
tiesioginius savo
darbus.”

Vertindama
susidariusią pa-
dėtį PDPD valdy-
bos vicepirmi-
ninkė Laima Za-
vistaukas paste-
bėjo, jog su žmo-

nių subūrimo į savipagalbos grupes problema ji susi-
duria ir savo amerikietiškame darbe. ,,Manau, jog tai yra
ne tik lietuvių Amerikoje, bet ir visos šalies visuomenės
problema. Turime paruoštus vadovus, bet turime prob-
lemą, kaip suburti žmones”, – sakė ji. Zavistauskas nuo-
mone, Lietuvoje egzistavo vienokios problemos, o čia,
Amerikoje, jos visai kitokios. ,,Gyvename individualis-
tinėje visuomenėje, kur manoma, jog mano biznis yra
mano biznis, – teigė Draugijos vicepirmininkė, – kuriuo
nenoriu dalintis su kitais.” Pasak jos, tas nesidalijimas
su kitais ir tampa nauja norma. Be to, žmonės kaip nieka-
da nori būti tikri, jog tai, kas kalbama su psichologu,
neišeis už jo kabineto ribų. Psichologė pridūrė: ,,Žinote,
kaip yra tarp Čikagos lietuvių: čia pasakei, o ten nuskam-
bėjo.” Vadinasi, apibendrino ji, kolektyvinėje pasąmonė-
je egzistuoja supratimas, kad dalintis savo problemomis,
bėdomis nėra saugu, nes kažkas apie jas sužinos ir
paskleis plačiau nei norima. 

Kaip ne kartą buvo pastebėta šio suvažiavimo metu,
patys Draugijos nariai vis dar mokosi ir įgyja naujos pa-
tirties, mat susiduriama su labai specifine žmonių grupe
– lietuviais Amerikoje, kurie, kaip anksčiau sakė Zavis-
tauskas, ypač jautriai reaguoja į  konfidencialumo reika-
laujančius dalykus, ilgai nesiryžta kreiptis pagalbos,
bijosi tai daryti. ,,Esame mokymosi ir augimo procese,
kaip teikti psichologinę ir                       Nukelta į 12 psl.
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Kaip ilgiausiai Vasario 16-osios gimnazijoje
dirbančios mokytojos norėtumėme atsiliep-
ti į Romo Šilerio straipsnį, paskelbtą ,,Drau-

ge’’ (2011 m. vasario 12 d.)
1976 metais pradėjus dirbti gimnazijoje, joje

mokėsi vien iš vokiškų mokyklų atėję lietuviai,
kuriuos rei kėjo išmokyti lietuvių kalbos, litera tū-
ros, Lietuvos istorijos ir t. t. Lietu vai atkūrus vals-
tybingumą, gimnazijoje mokėsi beveik vien lietu-
viškai kalbantys vaikai, kurių tėvai nese niai buvo
emigravę į užsienį, arba būdavo siunčiami į gim-
naziją mokytis tie siai iš Lietuvos – jiems žūtbūt
reikėjo skubiai išmokti vokiečių kalbą. Da bar Vo-
kietijoje išaugo nauja karta, kuri pirmas keturias
klases lankė vokišką mokyklą, lietuviškai šneka
prastai, rašo – dar prasčiau, todėl juos vėl reikia
mokyti lietuvių kalbos. Tuo pat metu naujos šei-
mos emigruoja iš Lietuvos – jų vaikus vėlgi reikia
skubiai mokyti vo kiečių kalbos, neapleidžiant
lietuvių kalbos ir lietuviškumo. Tikras piruetas. Ir
kam visa tai? 

Apie gimnaziją, kurioje būtų dėstoma 
tik lietuviškai

Kiekvienas žinome, kad gimnazijos abitūros
siekiama ne vien dėl bendro išsilavinimo, o dau-
giausia tam, kad būtų galima studijuoti univer-
sitete, pirmiausia – Vokietijos universitete. O kaip
galima jame studijuoti, jei mokyklą esi baigęs vien
lietuvių kalba? Todėl, pasibaigus lietuvių pa -
bėgėlių persikėlimui į užjūrius, pasibaigė ir lietu-
viška abitūra. Prasidėjo nauja tvarka, kuri tęsiasi
iki šiol: lietuvių kalba, literatūra, Lietuvos istori-
ja, tikyba, muzika (žemesnėms klasėms dar ir
biologija, geografija, politika) dėstoma lietuviškai,
o visa kita vokiškai. 

R. Šilerio straipsnyje paminėtos danų ir serbų
mokyklos. Tikrai jos egzistuoja, ir jose viskas mo-
koma tomis kal bomis. Kodėl? Danija ir Vokietija
sudarė sutartį, kad kiekviena šalis savo pusėje pa-
sienyje leis veikti grynai vokiškoms ir daniškoms

mokykloms. Taip yra todėl, kad Danijos-Vokietijos
pasienyje gyventojų sudėtis tautiniu atžvilgiu yra
labai mišri. Serbai yra maža, slaviškai kal ban ti
tauta, kuri iš niekur neatsi kraustė, kuri visada
gyveno Vokietijos pietryčiuose ir kuri turi teisę į
tautinės tapatybės išlaikymą.

Lietuviai, kaip ir visų kitų tautų „atsi-
kraustėliai’’, tokio statuso Vo kie tijoje neturi. O pa-
ti Lietuva yra vienintelė valstybė Europos Sąjun -
goje, kuri rusams ir lenkams leidžia turėti mokyk-
las su grynai savomis kalbomis dėstomais daly-
kais. Ar tai išmintinga – klausimas. Paskui šios
etninės grupės nori turėti ir savo universitetus Vil -
niuje, sulaukti dar kitokių privilegijų.

Vokietijoje kaip grybai dygsta dvikalbės mo-
kyklos. Tokia dabar yra ir Vasario 16-osios gimna-
zija didelių a. a. direktoriaus Andriaus Šmito ir
tuometinio Lietuvos Respublikos ambasadoriaus
Vokietijoje dr. Zeno no Namavičiaus pastangų dė-
ka. Šio sunkaus darbo jiedu ėmėsi atsiklausę Vo-
kietijos Lietuvių Bendruomenės tarybos, valdybos
ir visų mokytojų. Pasisekus iškovoti dvikalbės mo-
kyklos statusą (ko nepasisekė padaryti latvių ir
vengrų gimnazijoms, todėl jos turėjo užsidaryti),
savaime čia pra dėjo mokytis ir vokiečiai (dvikalbė
mokykla).

Tiesa, yra Vokietijoje kelios privačios mokyk-
los, kuriose dėstoma išimtinai svetima kalba, pa-
vyzdžiui, japonų. Jose mokosi turtingų vers linin-
kų vaikai, kuriuos jie laikinai atsiveža iš savo
krašto, kol patys dir ba Vokietijoje. Tokias mokyk-
las finan suoja ne Vokietija, o tos turtingos įmonės,

kurias valdo svetimšaliai turtuoliai.

Apie „elitinę’’ mokyklą

Vartodamas šį žodį straipsnio autorius grei-
čiausiai turi omenyje gabių vaikų ugdymo pažy-
mėjimą. Toks pažymėjimas išduodamas dau geliui
Vokietijos mokyklų. Jis sutei kia teisę į papildomą
finansavimą, jei mokykloje atsiranda koks nors
gabus vaikas, kurio gabumams ugdyti rei kia skir-
ti daugiau laiko, tik tiek. O šiaip dar negirdėjome,
kad Vasario 16-oji būtų nepriėmusi kokio nors lie-
tuvio mokinio iš Vokietijos. Jei taip atsitiks, pa-
rašysime. Iki šiol kiekvienam buvo suteikiama ga-
limybė įsigyti bent vidurinės mokyklos baigimo
pažymėjimą, jei negebėjo pasiekti abitūros. 

Apie mokytojus

Gimnazijoje dirba vienuolika lie tuvių ir devy-
niolika vokiečių mokytojų. Bendrabučių auklėto-
jai ir aptarnaujantis personalas – taip pat lietuviai.
Visi gimnazijos mokytojai ir darbuotojai atsisakė
20 proc. algos, kad apsaugotų gimnaziją finansiš-
kai, taigi jų alga jau seniai nebėra tokia kaip vokie-
čių.

Apie lituanistus mokytojus

Jų buvo ar yra daugiau, pavyz džiui, V. Pance-
rienė, A. D’Elia. Na, bet ir nelituanistės sugebėjo
moki nius sėkmingai vesti į brandos egzaminus, ir
dažnam jų lietuvių kalbos pažymys pagerino abi-
tūros vidurkį.

Problemų, kaip ir kiekvienoje stambių mag-
natų neremiamoje privačioje mokykloje, turime
pakankamai. Apie tai ruošiamės parašyti kitą
straipsnį. 

Bronė Lipšienė ir Marytė Šmitienė – Vasario 16-
osios gimnazijos Vokietijoje mokytojos.
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Apie Vasario 16-osios
gimnaziją – iš arčiau

BRONĖ LIPŠIENĖ
MARYTĖ ŠMITIENĖ

Prieš porą metų skaičiau ,,Drauge” užsimez-
gusią diskusiją, kurioje keli laikraščio skai-
tytojai aršiai pasisakė prieš reklamą laikraš-

tyje, sakydami, kad jie į reklamą tiesiog nekreipia
dėmesio ir puslapius su reklama neskaitytus pra-
verčia. Berods, tada kažkas iš redakcijos darbuoto-
jų blaiviai atsakė, kad jei nebūtų reklamos, spau-
dinių kaina pakiltų tiek, jog daugeliui mūsų jie
taptų neįkandami. Šiandien skaitau straipsnius
apie tai, kad lietuviška žiniasklaida skursta, lietu-
viai vis mažiau aukoja, kai kurie leidiniai yra pri-
versti užsidaryti arba sumažinti savo apimtis, kad
laikraščiai vis mažiau sulaukia reklamos. 

Taip pat skaitau pasisakymus, kad „Draugo”
prenumerata kainuoja dvigubai brangiau nei
,,Amerikos lietuvio”. Visų pirma „Draugas” šiuo
metu leidžiamas tris kartus per savaitę, tuo tarpu
„Amerikos lietuvis” – tik kartą. Todėl savaime
aišku, kad „Draugas” bus brangesnis. Iš kitos pu-
sės, „Amerikos lietuvis” turi turbūt dvigubai dau-
giau reklamų nei „Draugas”, o jos sumažina pre-
numeratos kainą. Gal kas pasakys, kad reklamų
skaičių riboja „Draugo”, kaip pelno nesiekiančios
organizacijos, pobūdis. Mano nuomone, pasitarus
su teisininkais bei apskaitininkais, visada galima
rasti teisėtų kelių, kaip įteisinti įplaukiančias pa-
jamas. 

„Draugo” skaitytojų ratą mažina ne tik aukš-
tesnė prenumeratos kaina. Sakoma, kad tautas su-
kelti ar suvienyti daugiausia padeda religija arba
tautiškumas. Antrąją lietuvių bangą sutelkė pat-
riotizmas, kova už laisvą Lietuvą, į kurią visi ke-
liai buvo atkirsti. Žmonės, patriotinių jausmų ska-
tinami, dosniai aukojo. Didžiąją informacijos apie
išeiviją ar gyvenimą Lietuvoje dalį antrabangiai
rasdavo laikraščiuose, todėl rėmė spaudą. Šian-
dien už laisvą Lietuvą kovoti nebereikia, gali ten
nuvažiuoti ar paskambinti, o informacijos gali ras-
ti kad ir internete, todėl didele dalimi ir tai su-
mažina laikraščių skaitytojų skaičių.

Pagal susiklosčiusias senas tradicijas ,,Drau-
gas” atstovavo antrajai bangai, tuo tarpu ,,Ameri-
kos lietuvį” šiandien skaito abiejų bangų atstovai.

Gyvenimas taip jau sutvarkytas, kad nė vienas su
saule negyvename. Mažėja dipukų, tuo pačiu ma-
žėja ,,Draugo” skaitytojų bei rėmėjų. Aš asmeniš-
kai pažįstu vos kelis trečiabangius, kurie skaito
„Draugą”. Vadinasi, norint, kad pagausėtų skaity-
tojų, reikia naujų vėjų, naujų temų „Drauge”, ku-
rios būtų įdomios visiems lietuviams.

Vis mažiau lėšų galima tikėtis iš aukų. Tad
kaip išlaikyti laikraštį? Vienas iš kelių – ta pati
reklama. Tačiau jei teisininkui ar gydytojui užten-
ka juodai-baltos, nedidelės apimties reklamos, kur
nurodoma pavardė, telefono numeris bei paslau-
gos, tai, pavyzdžiui, mūsų kompanijai ,,Food Depot
International”, reklamuojančiai lietuviškus mais-
to produktus, reikia kur kas didesnės ir spalvotos,
kuri „Drauge” kainuoja daug brangiau nei „Ame-
rikos lietuvyje” ir pirmiausia todėl, kad ten dau-
giau gaunama tos pačios reklamos. Jei tuo metu,
kada reklamos dedamos į laikraštį, verslininkai
galėtų bendradarbiauti su laikraščiu, o tokių gali-
mybių yra daug, tada ir reklamai dėti būtų dides-
nės paskatos. 

Antra – kas skaitys mūsų reklamą „Drauge”?
Skaitytojai, priešiškai nusiteikę prieš reklamą ir
pačius verslininkus? Nemažai bendrauju su ame-
rikiečiais, skaitau jų leidinius. Jie vienodai pa-
garbiai žiūri į verslininką, rašytoją, teisininką ar
visuomenininką. Tarp lietuvių žodis ,,verslinin-
kas” dažnai skamba kone kaip keiksmažodis, o
pats verslininkas prisimenamas tik tada, kai
reikia aukų.

Mano grubiu apskaičiavimu, mūsų kompani-
jos gyvavimo laikotarpiu, atsiskaitydami už im-
portuotus lietuviškus produktus į Lietuvą esame

pervedę apie 25 mln. dolerių. Valstybės mastu –  tai
lašas jūroje, tačiau manau, kad esame padėję Lie-
tuvai ne mažiau nei daugelis šaunių visuomeni-
ninkų bei aukų rinkėjų, kadangi vienas iš bet ko-
kios šalies teigiamų ekonominių rodiklių yra eks-
porto apimčių didinimas. Kažkada Lietuvos Res-
publikos generalinė garbės konsulė Ingrida Bub-
lienė yra pasakiusi, kad ji seniai galėjo tapti mili-
joniere, dirbdama su Kinija, o dirbant su Lietuva
turtinga nepasidarysi. Teisingi žodžiai. Tačiau
mes ir toliau bedradarbiaujame su lietuviais. Ko-
dėl? Todėl, kad jie – mūsų tėvynainiai. 

Aukos ir toliau galėtų likti vienu iš laikraščio
pajamų šaltinių. Tačiau aukų rinkimo pobūdis gal
kiek galėtų keistis. Jei aukotojai už savo paaukotus
pinigus gautų kad ir „Draugo” marškinėlius, ku-
riuos galėtų pasididžiuodami nešioti, arba gražų
laišką, kurį galima būtų pakabinti ant sienos, gal
tai paskatintų daugiau aukoti? Gal galima rengti
vajų dienas, kur aukotojų sąrašai būtų skelbiami
laikraščio pirmame puslapyje? Gal laikraštis ga-
lėtų turėti daugiau renginių, kur prisidėti lėšomis
pakviestų rėmėjus? 

Trims laikraščio redaktorėms per savaitę iš-
leisti tris laikraščio numerius yra labai sunku,
todėl abejoju, ar lėšų telkimui joms lieka laiko. Ta-
čiau yra „Draugo” laikraščio taryba, kurios svar-
biausia užduotis turbūt ir yra surinkti pinigų to-
lesniam ir sėkmingam „Draugo” gyvavimui? Lai-
kai keičiasi. Pabarimais bei pamokymais nieko
nepakeisi ir lėšų daug nesurinksi, reikia ieškoti
naujų kelių bei galimybių, todėl susitelkę pagal-
vokime, ką galima padaryti, kad padėtume išsau-
goti lietuvišką spaudą Amerikoje. 

Neseniai gavome naują trijų dienų „Draugą” –
naujoviškesnį, ryškesnį. O kad vietoj penkių nu-
merių per savaitę gausime tik tris, manau, – ne bė-
da, ypač kai kiekybė keičiama į geresnę kokybę.
Sėkmės redakcijai!

Angelė Kavakienė – ,,Food Depot International”
prezidentė.

Ar reikia reklamos
,,Drauge”?

ANGELĖ KAVAKIENĖ
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Pašnekovas kartais, lyg pabrėž-
damas ypatingas pokalbio min-
tis ir atkartodamas jas gestu,

suneria plaštakas, sukabindamas
kairės ir dešinės pirštus į vieną.
Kresteli jas, pabrėždamas neabejo-
tiną ryšio tvirtumą: vat, taip. Gestu
pabrėžia gero ryšio, sukibimo svar-
bą, kalbėdamas apie esmines gyveni-
mo patirtis ar apie tarpžmogiškųjų
skaudulių gydymą. Ar apie ,,Vil-
News”: „Esu tikras, kad tai bus nau-
jas stiprus balsas internetinėje Lie-
tuvos erdvėje. Jo tikslas – atsverti
neigiamas žinias, kurių per daug
dabartinėse visuomenės informavi-
mo priemonėse. Be abejo, kritika –
turi būti, ir neigiamų dalykų būna,
reikia. Bet ne tokiais mastais! Šalyje
yra puikių dalykų, garsintinų. Be to,
Lietuvai labai trūksta profesionalios
tarptautinės rinkodaros.”

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą –
angliškai

„Šiuo metu į šį projektą sudedu
daugiausia savo jėgų. Anksčiau bu-
vęs elektroniniu naujienlaiškiu, nuo
vasario 15 d. puslapis bus atverstas
internetinio žurnalo formatu. Ma-
nau, kad tai unikalus leidinys ne tik
Lietuvoje. Iki atnaujinimo turėjęs
apie 15 tūkstančių skaitytojų, iki me-
tų galo, tikiuosi, pasieks 100 tūkst.
Jame bendradarbiauja nuo 80 iki 130
autorių iš viso pasaulio. 80 proc. jo
skaitytojų – iš užsienio, 90 proc. jų –
lietuviai. Tad kasdien atnaujinamų
naujienų skiltis bus redaguojama pa-
gal šių skaitytojų poreikius. Aprėpsi-
me įvairiausias temas. Nuo turizmo
iki ekonomikos. O lėktuvo bilietą į
Lietuvą bus galima užsakyti tiesiai iš
svetainės!” 

,,VilNews” – pirmas tokio dydžio
informacijos šaltinis anglų kalba
apie Lietuvą, tad, be abejo, tai ir prie-
monė garsinti bei pristatyti šalį. Pag-

rindiniai žurnalo siekiai rikiuojami
pagal ankstesnę naujienlaiškio lini-
ją: ir toliau kritiškai vertinti šalyje
vis dar gausiai skleidžiamą neigiamą
nuotaiką, atkakliai ieškant teigiamų
istorijų ir įdomių požiūrių į įvykius
bei ženklų iš praeities ir dabarties.
Kitas ,,VilNews” tikslas – statyti til-
tus tarp Lietuvos ir daugelio jos
neeilinių ir puikių diasporų visame
pasaulyje. „Pasaulio tauta, vadinama
Lietuva, yra daug daugiau nei geo-
grafinė šalis, ir ,,VilNews” visada da-
rys ką tik galės, kad sujungtų besido-
minčius Lietuvos reikalais žmones iš
viso žemės rutulio.” Jaučiuosi privi-
legijuota, galėdama atidaryti šį inter-
neto puslapį anksčiau, nei įvyks jo
premjera. Garbės žodis! Pirmą kartą
pagaunu kvapą, sklindantį iš elek-
troninio interneto darinio! Tikrą,
kokybiškos spaudos, ant kiek pilkšvo
popieriaus kvapą ir šviežius spaustu-
vės dažus. 

,,VilNews” prieš kelerius metus
buvo įkurtas organizacijos Vilnius
International Club (VIC, veikia nuo
2001 m.). Dabar, ties pokyčių slenks-
čiu, trumpame leidinio aprašyme tei-
giama: „‘VilNews’ leidinį neįtikėti-
nai stipriai ir aktyviai palaiko ir į jį
atsiliepia skaitytojai iš viso pasaulio.
Šis faktas suteikia mums pasitikėji-
mo siekti, kad ’VilNews’ taptų vedan-
tis pasaulinis elektroninis leidinys
anglų kalba iš Lietuvos ir apie Lie-
tuvą!” 24 rubrikos, tarp jų nuomonių
skyrius ir tinklaraščiai (blog), litva-
kų forumas, lietuviškasis paveldas ir
t.t.

Trumpai apie VIC, vienijantį ir
Lietuvoje gyvenančius užsieniečius,
ir vietinius. Klubas veikia dėl šilto
narių bendravimo, vienas kitą palai-
kančio ryšio, įsižiebiančių diskusijų
ar organizuojamų visuomeninių de-
batų, kaip antai praėjusį mėnesį vy-
kusieji WikiLeaks tema. Kartą per
metus, kaip pabrėžia įkūrėjas, – klu-
be ne tik bendraujama, bet ir veikia-

ma – gegužę vyksta renginys „Būki-
me kartu”, skirtas našlaičiams iš
Lietuvos vaikų namų, prie kurio pri-
sideda ir verslininkai, ambasadoriai,
kariai: „Įsivaizduok, koks jaudulys
apima šį vaiką, jam bendraujant,
atliekant užduotis kartu su, pavyz-
džiui, gaisrininku ar policininku.”
Nuo praėjusio rugsėjo pašnekovas
nusprendė pasitraukti iš VIC pirmi-
ninko ir prezidento pareigų, kad ga-
lėtų kuo daugiau jėgų ir dėmesio
skirti ,,VilNews” atnaujinimui. 

Skaitytojui tikriausiai jau ne
kartą iškilo klausimas, kas gi toks
slypi už žodžio ,,pašnekovas” mano
pokalbyje? Kuo vardu aktyvusis lie-
tuvis, laisvu laiku nuo savo pagrindi-
nės architekto, nekilnojamo turto
vystytojo veiklos, užsiimantis štai
tokiais savanoriškais, visuomenei
naudingais darbais? Besidalinantis
apie šiosios skaudulius be piktdžiu-
gos ir su neapsimestinu liūdesiu?

Patriotinių paskatų vedamas be ma-
terialaus atlygio populiarina Lietu-
vos vardą tarptautinėje erdvėje, var-
dindamas šalies pasiekimus bei ne-
pamiršdamas istorinių šlovės minu-
čių? Na, ,,VilNews” prenumeratoriai
jau žino, apie kokį žmogų eina kalba,
nes šį ryšį pašnekovas įvardija kaip
siejantį jį patį su Amerikoje gyve-
nančiais lietuviais.

Lietuva – nuostabi vieta 
gyventi

Jis – ne lietuvis. Bet įvardija mū-
sų šalį – nuostabia vieta gyventi. Jis
– norvegas Aage Myhre, iš tolimos
šiaurinės Norvegijos salos, kur Polia-
rinis ratas – ranka pasiekiamas, už
vos 600 kilometrų. Nepaklausiau  Aa-
ge Myhre apie šiaurės pašvaistę, vi-
kingus, dienos ilgumą – užmiršau.
Nes nepalyginti smalsiau buvo suži-
noti, iš kur atsiranda filantropai, o
Myhre – neabejotinai yra vienas jų,
ką jis išrinktų „Metų žmogumi”, nuo

ko prasideda visuomenės gerovė, kur
baigiasi emigracija. Ko užsienietis
pavydėtų Lietuvai, o lietuvaičiai tuo
pačiu ypu – didžiuotųsi? Neaptarėme
tiesiogiai ir jo paties atsiradimo Lie-
tuvoje istorijos, ją bus galima įžvelgti
ir tarp eilučių. Vardas Aage tariamas
kaip Ogė, o pavardės Myrė ilgoji „y”
norvegiškai skamba kaip viduriukas
tarp jos pačios ir vokiškojo „u” su
umliautu, jei kartais skaitytojui būtų
smalsu ištarti. 

Keli faktai trumpai: Myhre gyve-
na Lietuvoje beveik 20 metų. Jis – vie-
nas tų norvegų, kurie kartu su Nor-
vegijos ministru pirmininku ir už-
sienio reikalų ministru, buvo apdo-
vanoti specialia Lietuvos ministro
pirmininko padėka už pagalbą Lie-
tuvai 1990–1991 metais bei už vėlesnį
išskirtinį indėlį į dvišalį šalių ben-
dradarbiavimą. Penkių vaikų tėvas:
vyriausiajam jų 33-eji, jauniausiam
7-eri. Pagrindinė veikla: architektas,
nuosavybės vystytojas bei daug kitų
domėjimosi sričių.

„Žurnalisto karjerą pradėjau
prieš 37 metus. Vos dviem savaitėms
praėjus nuo studijų pradžios, mane
išrinko architektų fakulteto laikraš-
čio redaktoriumi. Kodėl? Pats neži-
nau. Vasarą dirbdavau redakcijose.
Žmonėms patiko skaityti mano raši-
nius. O man – ieškoti ir pateikti in-
formaciją.”

– Iš kur esate kilęs? Jūsų šak-
nys, gimtinė, šeima? Įdomu, kaip
Jūs išaugote tuo, kuo esate pelny-
tai vadinamas – filantropu?

– Mano namai – 1,500 km į šiaurę
nuo Oslo. Gimiau saloje. Šešių namų
gyvenvietėje. Žvejo šeimoje. Manau,
to meto kaimo buitis buvo panaši ir
Norvegijoje, ir Lietuvoje. O šiaip –
nuolatiniai darbai šeimos ūkyje.
Daug skaitydavau, namai buvo pilni
knygų, išvažiuodamas jau buvau per-
skaitęs ir mokyklos biblioteką, klau-
sydavau radijo. Pirmas atostogas pa-
tyriau tik sulaukęs 20-ties. Deja, ma-
no tėvas mirė, kai buvau vienuolikos.
Po dvejų metų, siekdamas išsilavini-
mo ir darbo, nusprendžiau persikelti
į žemyną. Tada įvyko mano didysis ir
svarbusis persikraustymas, kuris bu-
vo ir sunkiausias, po kurio visa kita –
ne taip jau baisu. Taip prasidėjo ma-
no kelionė po pasaulį. Atsakyčiau,
jog vadovaujuosi savo pagrindine gy-
venimo nuostata: būdamas visuome-
nėje turi padaryti viską, ką gali, kad
padėtumei kitam. Manau, jog savano-
rystės, noro padėti kitam, dirbti kar-
tu stoka – tai viena iš priežasčių, ko-
dėl Lietuva vis dar atsilieka vystyda-
masi kaip šalis. Suprantu, kad žmo-
nės nervuoti dėl ekonominių priežas-
čių, bet mes negalime pirma laukti,
kol ekonomika pagerės. Reikia bur-
tis, padėti vienas kitam, dalyvauti sa-
vanoriškoje veikloje, kad ir lankyti
ligonius, kartu statyti vaikų žaidimų
aikšteles ir pan. Juk Lietuvoje sava-
noriškoje veikloje dalyvauja tik 2
procentai gyventojų, kai Švedijoje –
90 procentų.

– Ar manote, kad geranorišku-
mas tiesiogiai priklauso nuo sąs-
kaitos už šildymą, atlyginimo dy-
džio?

– Nemanau. Okupacija, trėmimai,
karas, holokaustas taip pat yra pa-
ženklinę savivoką.   Nukelta į 13 psl.

Norvegas, ariantis lietuviškus dirvonus

VILMA JANKUTĖ

Gimęs Norvegijoje, šešių namų gyvenvietėje, žvejo šeimoje, A. Myhre jau 20 metų gyvena Lietuvoje ir garsina jos vardą tarp užsie-
niečių.                                                                                                                                                        VVllaaddiimmiirroo  IIvvaannoovvoo (,,Verslo žinios”) nuotr.

Nuo vasario 15 dienos ir vėl pradėjo veikti 
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Veikliems žmonėms bendraminčių netrūksta

Dalyvaudama Jungtinių Valsti-
jų Lietuvių Bendruomenės
XIX tarybos sesijoje, vykusio-

je Orlando, Florida valstijoje, susi-
pažinau su energinga, pilna įdomių
sumanymų Zita Sideriene. Po sesijos
keletą dienų teko praleisti Fort
Mayers, kur mus nuoširdžiai priėmė
Zita – Florida Pietvakarių apylinkės
pirmininko pavaduotoja, JAV LB XIX
tarybos narė. Ji ne tik mus globojo,
bet ir supažindino su veikliais Fort
Mayers gyvenančiais lietuviais. 

Jauna Florida 
Pietvakarių apylinkė 

Čia esanti Florida Pietvakarių
apylinkė – jauna, ji jungia apie 80
žmonių, tačiau aktyviai dalyvaujan-
čių Bendruomenės veikloje priskai-
čiuojama tik apie 30. Dauguma jų –
jauni, veiklūs žmonės, susiburiantys
paminėti svarbių mūsų valstybės da-
tų, kartu švenčiantys Jonines, Ru-
dens šventę, skubantys į pagalbą ne-
laimės ištiktiems tautiečiams. Kartu

su Lietuvos Dukterų draugija Ben-
druomenės žmonės surinko ir išsiun-
tė labdarą į Lietuvą, į vaikų ir sene-
lių globos namus Ukmergėje, Panevė-
žyje, Vilniuje. Z. Siderienės anūkai
prieš Kalėdas amerikietiškoje mo-
kykloje, kurioje jie mokosi, surinko
žaislus ir juos išsiuntė vaikams Lie-
tuvoje. Apie lietuvaičių Dorotėjos ir
Teodoro gražų poelgį tuomet rašė ir
amerikiečių spauda. 

Šiame saulėtos Florida kampely-
je gyvenantys lietuvaičiai apgailes-
tauja, kad Bendruomenė neturi savo
patalpų, bažnyčios – kurį laiką pa-
maldoms jie nuomavosi bažnyčią iš
amerikiečių, tačiau, pasikeitus baž-
nyčios vadovybei, tapo vis sudėtin-
giau susitarti dėl jų bažnyčios nuo-
mos. Bendruomenės vadovybė džiau-
giasi, kad turi ir ištikimų vyresnės
kartos žmonių, mielai pasidalinan-
čių savo patirtimi, patarimais. 

Svetinga Druskių šeima

Vieni tokių – Druskių šeima, vi-
sada svetingai atverianti savo namų
duris Bendruomenės susibūrimams.
Svečiuojantis jų namuose žavėjo šių
žmonių gera nuotaika, nuoširdumas.
Druskiai ne tik mielai priėmė mus,
bet ir parodė savo meno kūrinių ko-
lekciją, pasidžiaugė kaip tik tą va-
karą pas juos viešinčiomis šeimos
atžalomis – sūnumi Johnathan ir
anūku Nathan Luke. Įsikalbėjome –
buvo įdomu išgirsti iš Petro Druskio
lūpų pasakojamą ir Fort Mayers
Lietuvių Bendruomenės, ir jo paties
įdomią gyvenimo istoriją. 

Druskis mokėsi Šiaulių gimnazi-
joje, ją baigęs Vilniaus universitete
studijavo inžineriją. Vyras puikiai
prisimena, kaip jų sodyboje trumpai
buvo apsistojęs Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona, kuris mažajam
Petrui net ranką paspaudė. Prasidė-
jus karui, Druskis pasitraukė į Va-
karus. Pasak vyro, buvo labai sunku
palikti Lietuvą, norėjosi baigti moks-
lus. Druskiai turėjo apie 50 hektarų
žemės, tėtis baiminosi, kad rusai ne-
paliks šeimynos gyvos. Palikęs tėvy-
nę Druskis iš pradžių apsistojo Vo-
kietijoje, kur porą metų tarnavo ame-
rikiečių armijoje, vėliau atvyko į
Valstijas, apsigyveno Grand Rapids,
Michigan. Nors tėvelio giminės gy-
veno JAV, Druskis nežinojo, kurioje
vietoje. Druskio teta atsitiktinai Či-
kagoje per laidotuves susitiko su
žmogumi, su kuriuo Druskis Vokie-
tijoje tarnavo armijoje. Jie įsišnekėjo
ir vėliau likimas Druskį atvedė į dė-
dės namus.  Ten augo 3 dukterys ir
giminaičiai labai apsidžiaugė, kad
Dievas atsiuntė sūnėną.

Druskis 1950 metais baigė Grand
Rapids Junior College, vėliau mokėsi

meno mokykloje, porą metų dirbo
bendrovėje ,,Jan Morris”, po to ėmėsi
restauruoti paveikslus, įkūrė savo
bendrovę. Buvo žinomas ne tik Ame-
rikoje, užsakymų gaudavo ir iš Lietu-
vos, Vokietijos, Anglijos. Nors pas
Druskį dirbo 20 žmonių, darbo ne-
trūkdavo, užsakovams ilgokai tekda-
vo laukti, kol ateis eilė atlikti užsaky-
mui. 

Su žmona, kuri buvo čia, Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, gimusi
lietuvė, užaugino 5 vaikus. Druskis
prisimena, kad gyvendamas Grand
Rapids jis kiekvieną šeštadienį eida-
vo į gausius Lietuvių Bendruomenės
susirinkimus. Norėdami amerikie-
čiams papasakoti Lietuvos istoriją,
lietuviai į savo susibūrimus pasi-
kviesdavo senatorius. Prieš 25 metus
Druskis persikėlė gyventi į Florida,
kur susipažino su dabartine žmona
Beverly. Energingas ir gerai nusi-
teikęs vyras sakė, kad ir dabar kar-
tais nuvažiuoja į Grand Rapids, susi-
tinka su draugais, aplanko ten gyve-
nančią dukrą. Jaukių namų šeimi-
ninkas prisipažino ir dabar stengią-
sis neatitrūkti nuo lietuviško gyveni-
mo, jų namuose lietuviai – dažni
svečiai. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, Druskis kas dveji metai grįž-
davo į Lietuvą, dabar jau keletą metų
nebuvo gimtinėje. 

Paklausus, iš kur vyras semiasi
energijos ir gero ūpo, Druskis sma-
giai nusijuokė ir atsakė, kad jis pa-
prasčiausiai neturi laiko liūdėti ar
dejuoti, daug laiko atima skaitymas,
pomėgis domėtis istorija. Prisipažin-
siu – iš tiesų buvo įdomu klausytis

šio žmogaus istorijų, kurių jo atmin-
tyje – ištisi klodai. Deja, tą patį vaka-
rą norėjome suspėti aplankyti dar
vieną Fort Mayers įsikūrusį lietuvai-
tį – naująjį Florida Pietvakarių apy-
linkės pirmininką Domą Asanavičių. 

Bendrumo jausmas suburia 

Su Domu buvome jau pažįstami
iš Orlando, kur vyko ,,Lietuvių die-
nų” renginiai, o užsukę į jo namuose
Fort Mayers susipažinome ir su jo žmo-
na Ilma. Kalbėjomės apie daug ką – ir
apie Bendruomenę, ir apie jaunų
žmonių požiūrį į lietuvybę, ir apie lie-
tuviškos veiklos ateitį čia, Ameriko-
je. Domas 4 metus gyveno Atlanta mies-
te, ten įsitraukė į lietuvišką veiklą,
buvo Atlanta Lietuvių Bendruome-
nės apylinkės valdybos narys. Jauna
šeima, prieš porą metų apsigyvenusi
Fort Mayers, čia įsijungė į Lietuvių
Bendruomenės gyvenimą, o Z. Side-
rienei atsisakius apylinkės pirminin-
kės pareigų, į jas buvo išrinktas Do-
mas. 

Kaip sakė floridiečiai, jie sten-
giasi į Bendruomenės veiklą įtraukti
kuo daugiau lietuvių, tačiau pasta-
raisiais metais tautiečių Fort Mayers
ir aplinkiniuose miestuose mažėja –
sumažėjus darbų, ne vienas lietuvis

kelia sparnus ieškoti laimės kitur.
Paklausus, kas vis dėlto juos suburia
į Bendruomenę bendrai veiklai, Do-
mas sakė: ,,Visų pirma – meilė Lietu-
vai, bendrumo jausmas būnant kar-
tu, noras įprasminti gyvenimą čia.” 

Kad toks suvokimas ir jį įprasmi-
nanti veikla yra reikalingas, liudija
ir tai, jog Bendruomenė jau ne sykį
pagelbėjo į nelaimę patekusioms
lietuvių šeimoms, mažosios lietuvių
atžalos turi galimybę mokytis lietu-
viškoje ,,Ąžuoliuko” mokyklėlėje.
Fort Mayers gyvenantys lietuviai sa-
kė pavydintys apylinkėms, turin-
čioms savo  patalpas, bažnyčias, ta-
čiau kartu vylėsi, kad veiklūs žmo-
nės visada randa išeitį. Tuo labiau,
kad šios Bendruomenės žmonės turi
nemažai bendraminčių – pasitaikius
progai vieni pas kitus apsilanko šalia
esančių apylinkių žmonės. Neseniai
apie savo džiaugsmus ir rūpesčius
floridiečiai kalbėjosi Atlanta Lietu-
vių Bendruomenės surengtame jau-
nųjų bendruomenininkų seminare.
Visų jų rūpestis yra bendras – ne tik
stengtis išsaugoti gražias ir reikalin-
gas bendruomeninio gyvenimo tradi-
cijas, bet ir  ieškoti būdų, kaip tokį
buvimą drauge padaryti patrauklų
visiems šiapus Atlanto įsikūrusiems
lietuviams.

Petras Druskis su žmona Beverly į savo namus susibūrimams mielai priima Bendruo-
menės žmones. 

Florida Pietvakarių apylinkės pirmininkas Domas Asanavičius, apylinkės pirmininko
pavaduotoja, JAV LB XIX tarybos narė Zita Siderienė ir Bendruomenės narė Ilma Asa-
navičienė.

Druskis su sūnumi Johnathan ir anūku Nathan Luke.             LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.

LORETA TIMUKIENĖ
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Pirmoji 2011 metų ,,Ateitis” – skaitykime!

Vasario 6 d. Ateitininkų namuose, Lemont, su-
sirinko Čikagos apylinkių Partizano Dau man to/Pra-
no Dielininkaičio jaunųjų atei ti ninkų kuopos nariai
ir atšventė ,,Ateities” žurnalo šimtąjį gim tadienį.
Pasivaišinę šventiniu tortu, kiekvienas būrelis
darbeliais ir užsiėmimais savaip atžymėjo šią sukaktį.
Vieni sklaidė žurnalo pirmą numerį ir susipažino su
Pr. Dovydaičio ,,Trimis pamatiniais klausimais”, kiti
mokėsi kaip rašyti žinutes ir trumpus straipsnius lie-
tuviškai spaudai.

Septinto ir aštunto skyriaus mergaitės sukūrė
savo ,,Ateities” žurnaliukus. Lilė Sadauskienė, Nida
Aleksaitė, Marija Čyvaitė, Ūla Lapkutė rinko medžiagą
apklausinėdamos vadoves apie meilės išraiškas atei-
tininklų veikloje šv. Valentino dienos proga.                                                                   

Surinktą medžiagą redagavo” Aristida Butkevi-
čiūtė, Vaida Narytė, Mimi Razmaitė, Nerija Čup-
linskaitė, Daina Polikaitytė, Gintarė Daulytė, Julija
Žliobaitė, Viktorija Annarino. Fotografavo Tia Majaus-
kaitė ir Ugnė Dismonaitė. Būrelio vadovės Viktutės Si-
liūnienės pamokomos, visos savo žurnaliukus make-
tavo kompiuteriu. 

Gal ir ,,Draugas” sulauks bendradarbių?

Mergaičių žurnalistines pastangas visame savo spal vo -
tame gražume galima pamatyti ateitininkų interneto
svetainėje: http://ateitis.org

Ateitininkų namų valdyba rengia gavėnios susikaupimą
šeštadienį, kovo 12 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, nuo
9 v. r. iki 5 v. p. p. Susikaupimą ves br. kun. Juozapas Ma ri -

ja Laimonas Žukauskas, OFM, iš Toronto. 
Trumpai susipažinkime su rekolekcijų pravedėju. Br. Juo za -

pas Marija gimė 1974 m. Šiauliuose, kur baigė vidurinę mokyklą
ir įsijungė į Lietuvos atgi mi mo są -
jūdžio veiklą.

1992 metais įstojo į atkurto Vy -
tauto Didžiojo universiteto Ka ta -
likų teologijos-filosofijos fakul tetą.
Pranciškonų formaciją atliko Ita -
lijoje.  2000 m. rugsėjo 17 d. buvo
įšventintas į kunigus Prisikėlimo
pa ra pi jo je, Toronto mieste.

Dirbo klebonu Hamilton lietu-
vių parapijoje, vyresniuoju Kre tin -
gos vienuolyne, sekretoriumi Lietu -

vos pranciškonų provincijoje. Aktyvai dalyvavo atkuriant Kre tin  -
goje pranciškonų gimnaziją, kurioje ėjo kapeliono ir užkla si nio
ugdymo vadovo pareigas. 2010 m. buvo paskirtas klebonu Pri-
sikėlimo parapijoje, Toronto mieste.

Registracijai ir informacijai skambinti Vidai Maleiškienei,
tel. 630-257-8087 arba rašyti el. paštu vidajonas@sbcglobal.net.
Ateitininkų namų adresas yra 1380 Castlewood Drive, Lemont IL
60439. Plačioji lietuvių visuomenė yra kviečiama dalyvauti re-
kolekcijose.

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

Redaktorė: Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų
namuose, kovo 12 d.
Susikaupimą ves Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas

Brandi istorija 
– jauna ateitis

Prenumeruokime ,,Ateitį”
Kaina 45 dol.

Dovana/prenumerata Lietuvos mokyklai
ar ateitininkų kuopai – 20 dol. 

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis”. ,,Memo” eilutėje
pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai”

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV
prenumeratų tvarkytojai:

Ramunei Kubiliūtei, 
808 Judson, 3B, 

Evanston, IL 60202

Jau ne pirmi metai kai ,,Ateities” žurnalas turi savo vietą tarp kitų Lietuvoje išleistų leidinių  Vil-
niaus knygų mugėje. Nuotraukoje matome ,,Ateitį” ir kitus ,,Ateities leidybos centro” leidinius šalia
Bernardinai.lt leidinių. Iš kairės: Lina Valantiejūtė, Kristina Urbaitytė, Zigmas Vitkus — Bernar-
dinai.lt redakcijos darbuotojai.                                                                                            Zenekos nuotr.

Br. Juozapas Marija
Laimonas Žukauskas, OFM

Čikagos Partizano Daumanto-
Prano Dielininkaičio kuopoje 

Jaunosios žurnalistės

Prieš šimtą metų vasario mėnesį ,,Ateities” žurnalas pir mą
kartą išvydo dienos šviesą. Jubiliejų paminėti Vilniuje yra
ruošiama istorinių rodinių paroda ir akademinis va karas.

Parodos atidarymas vyks š. m. kovo 10 d. 2 val. p. p. Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1/8,
Vilnius). Parodą pristatys bibliotekos direktorius dr. Sigitas
Narbutas, Senosios periodikos skyriaus vedėja Aida Grybienė,
„Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė ir žurnalo bendradarbė
Ramunė Kubiliūtė iš Čikagos.

Po parodos atidarymo, tą pačią dieną 17 val. Vilniaus ro tu -
šėje ruošiamas akademinis kultūrinis vakaras, skirtas „Atei -
ties” žurnalo 100-mečiui. Programoje pranešimai: ,,‘Ateities’ is to -
rinė, visuomeninė, kultūrinė reikšmė”— žurnalistas Vid man tas
Valiušaitis, ,,Keliaujanti ‘Ateitis’” — žurnalo bendra darbė JAV
Ramunė Kubiliūtė, ,,Jaunimas ir spauda” — Klr. Gab rielius
Satkauskas, ,,Ar šiandien reikia jaunimui žiniasklaidos?” —
Bernardinai.lt vyr. redaktorius Andrius Navickas. Po kalbų —
me ni nė dalis — Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams” globojamų talentų koncertas.

Išeivijos ateitininkai, kurie šiuo metu viešės Vilniuje, yra
prašomi apie savo dalyvavimą pranešti tel. 8-616 34013 arba el.
paštu. zurnalas@ateitis.lt. Visi kviečiami dalyvauti.

,,Ateities” žurnalas švęs 100-mečio jubiliejų

Per savo šimto metų istoriją, ,,Ateitis” turbūt niekad nebuvo tokia patraukli kaip
šiandieną. Šią savaitą JAV prenumeratorius pasiekė pirmasis šių jubiliejinių metų
numeris — spalvotas, jaunatviškas, profesionaliai išdėstytas. O kas nepatingės pa-
skaityti, nustebs, kiek daug svarių minčių, įžvalgų, aprašytų patirčių, veiklos tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje. Iš tiesų, pradėjus skaityti, sunku sustoti. Norėtųsi, kad pre-
numeratorių skaičius ženkliai padidėtų, nes ,,Ateityje” skleidžiamos mintys yra Lie-
tuvai ir jos išeivijai verkiančiai reikalingos. Šiame numeryje  Bernardinai.lt vyr. re-
daktoriaus Andriaus Navicko bičiuliškas laiškas liečiantis Bažnyčios socialinį moky-
mą, ypatingai apie Jėzaus viešos veiklos pradžią, Petro Plumpos ir kun. Kęstučio Tri-
mako straipsniai apie kataliko uždavinius, kun. Roberto Grigo Sausio 13-tosios prisi-
minimai, Anykščių jaunimo akcija, ištiesiant 200 metrų Lietuvos vėliavą Anykščių ir
Vilniaus gatvėse, pokalbis su naująja MAS CV pirm. Dalia Lietuvninkiene ir daug
daug daugiau.  Prenumeruokite. —VK
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Prabėgo metai, ir vėl atėjo laikas
Holivudo (Hollywood) šventei –
83-tie siems Academy Awards

,,Oskarų” įtei kimams, kurie įvyks šį
sekmadie nį, vasario 27 d. Atrodo, ne
taip seniai buvo apdovanoti filmas
,,Išminuotojų būrys” (,,Hurt Loc-
ker”) ir jo režiesie rė Kathryn Bige-
low, pirmoji moteris, laimėjusi ge-
riausio režisieriaus ap do  vanojimą.
Man atrodė, jog šie me tai pašykštėjo
tikrai puikių filmų, to dėl nustebau,
kad geriausio metų fil mo apdovano-
jimui ir vėl buvo pa siūlyta dešimt fil-
mų. Taip pat nustebau, kas iš dešim-
tuko esu mačiusi net 8 filmus. 

Filmas ,,suaugusiems”

Mano mėgstamiausias šių me-
tų filmas yra ,,Karaliaus kalba”
(,,King’s Speech”). Gal kai kam pa -
sakojimas apie mikčiojantį karalių
ga li pasirodyti nuobodus, bet tai ste-
bėtinai gražus ir jaudinantis filmas
apie žmogiškų santykių subtilumą.
1936 m. Didžiosios Britanijos kara-
liui mirus, sostą paveldi Edvardas
VIII. Jis, nepaisydamas sosto įparei-
gojimų ir tautos pasipriešinimo, ve-
da nekil mingą ir išsiskyrusią ame-
rikietę (Wa llis Simpson) ir atsisako
sosto, palikdamas pareigas broliui
princui Albertui, kuris tampa kara-
liumi Jur giu VI. Tačiau Jurgį VI,
žmonos meiliai vadinamą Berti (Ber-
tie), kankina kalbos sutrikimas –
mikčiojimas. Kaip tik tuo metu klęsti
auksinis ra dijo amžius, ir sutrikimas
tampa di džiu le kliūtimi veiksmingai
vadovauti savo tautai. O didžiųjų po-
litinių ne ramumų Europoje metas
dar labiau ap sunkina netikėtai kara-
liumi tapusio Bercio gyvenimą. 

Karalienė taip pat labai išgyvena
dėl vyro ir suranda australietį logo -
pe dą Lionel Logue, kurio savotiški
gy dymo metodai gali būti paskutinė
galimybė padėti karaliui. Lionel,
bendraudamas su karaliumi, nepaiso
griežtų elgesio taisyklių, jo netradici-
nis gydymas pasirodo svetimas kil -
mingam karališkos šeimos asmeniui.
Tarp karaliaus ir logopedo užsimez-
ga netikėta, tikra ir gili draugystė.
Lionel supranta, kad kalbos sutriki-
mas yra karaliaus psichologinė pa -
saulio ir konfliktų išraiška ir gydyda -
mas jį ,,laužo” asmenines Jurgio VI
ribas, nes, tik nugalėjęs psichologi -
nes problemas, karalius galės įveikti

mikčiojimą. 
Karalių vaidinęs aktorius Colin

Firth atskleidžia visus savo gabu-
mus, kurdamas tiek kilmingąją, tiek
žmo giš kąją karaliaus puses ir kon-
fliktą tarp jų. Žiūrėdama scenas, ku-
riose karalius turi kalbėti viešai, ga-
lėjau jausti, kaip jis kankinasi dėl
savo ne galios, kaip dėl to išgyvena
artimieji. Logopedą vaidinęs Geof-
frey Rush ne kartą prajuokina ir
nustebina savo ge bėjimu palaužti ka-
raliaus susi kaustymą, kartais net
peržengiant vi sas įprastas bendravi-
mo ribas. Colin Firth beveik užtik-
rintai turėtų gauti geriausio akto-
riaus apdovanojimą. Geoffrey Rush
pasiūlytas gauti ap do vanojimą už
geriausią antraeilį aktoriaus darbą.
Pats filmas pasiūlytas dvy likai ,,Os-
karų”.

Su draugėmis nusprendėme eiti į
šį filmą, nes norėjome pažiūrėti fil mą
,,suaugusiems”. ,,Karaliaus kalba”
tikrai nenuvylė. Tai filmas suaugu -
siems, pažįstantiems tikros draugys-
tės verpetus, gyvenimo ironijas bei
vaikystės nuoskaudas, troškimą įgy -
vendinti užsibrėžtus gyvenimo užda -
vi nius, atlikti pareigas, bet tuo pačiu
išlikti ištikimiems sau pačiam. Žiū -
rėdama filmą dažnai pagalvodavau,
kad ekrane vaizduojami tikri žmonės
yra daug kartų matyti nuotraukose
ir televizijoje, beveik pažįstami – ka-
ra lienė motina, mažos mergaitės –
būsimo ji karalienė Elžbieta ir jos
sesuo prin cesė Margarita.

Įdomu, kad scenarijų parašiu-
siam rašytojui David Seidler, kuris
pats vaikystėje mikčiojo, karalius
bu vo pavyzdys, kad negalią galima
nu ga lėti. Jis visą gyvenimą norėjo
papa sakoti karaliaus istoriją. Prieš
dau gelį metų (1982) jis paklausė kara -
lie nės motinos, Bercio žmonos, ar ji

tam pritartų. Ji sutiko, bet tik po jos
mirties. Rašytojas išlaukė daugiau
nei 25 metus, mat karalienė motina
mirė 2002 metais, sulaukusi 101 me-
tų.

Kurdami filmą, kūrėjai surado
lo gopedo Lionel Logue anūką, turintį
per šimtą laiškų, kuriuos Lionel ir
karalius parašė vienas kitam, daug
užrašų, kuriuose įamžintas logopedo
darbas su ,,pacientu”. Šiais laiškais
ir dokumentais aktoriai naudojosi
kur dami vaidmenis, kad kuo tik  riau
galėtų sukurti savo personažus. Ir
tik rai tai padėjo sukurti puikų, jaut -
rų, su humoru filmą, atskleisti nuos -
tabią draugystę.

Amžina šviesos ir tamsos kova

Visai kitoks filmas yra ,,Juodoji
gul bė” (,,Black Swan”). Tai drama,
psichologinis trileris, siaubo ir šokio
filmas. Kiek netikėtas ir šokiruojan-
tis derinys. Baleto teatro meninis re -
ži sierius nustumia į šoną senstančią
prima baleriną ir pagrindiniam bale-
to ,,Gulbių ežeras” vaidmeniui pa-
renka jauną šokėją Niną, gyvenančią
tik šokiu ir dėl šokio. Nina puikiai
tinka švelnios ir tyros baltosios gul-
bės vaid meniui. Bet reikalavimas
atlikti ir juodosios gulbės vaidmenį
ją ne ramina, nes nors ji techniškai
puikiai šoka, susivaržymas trukdo
jai įsijausti į klastingą ir aistringą
juodo sios gulbės vaidmenį. Prie ne-
numaldomai kylančios įtampos pri-
sideda kiekvieną jos žingsnį sekanti
motina ir kita jauna šokėja Lily. Ji –
Ninos varžovė – aistringa, nesuvar-
žyta, pa traukia režisieriaus dėmesį.
Ruošian tis premjerai, Nina vis la-
biau pasineria į mažai jai pažįstamą
tamsiąją pu sę, kur aistros tampa
nesuvaldomos, ir pamažu ji išprotėja.

Filme išvystame universalią ir
amžiną šviesos ir tamsos kovą, kuri
glū di kiekviename iš mūsų. Filme
pa rodoma lenktyniavimo mene vir-
šū nė, kur prarandama pusiausvyra.
Taip pat matome, kaip jauni nustu-
mia į šalį vyresniuosius. Filmas pasi-
daro baisus, kai šokio grožis susipina
su klaikia Ninos būsena. 

Natalie Portman, sukūrusi šią
tra pią, tragišką šokėją, tikrai verta
geriausios aktorės apdovanojimo. Ji
taip pat nepriekaištingai šoka baletą.
Režisierius Darren Aronofsky daug
me tų svajojo sukurti filmą apie ba -
letą, o aktorės, prieš prasidedant fil-
mavimui, vaidmenims ruošėsi šešis
mėnesius. Filmo premjera įvyko Ve -
necijos filmų festivalyje, kur buvo
ypatingai gerai priimta ir Mila Ku -
nis, vaidinusi Lily, laimėjusi Marcel -
lo Mastroianni apdovanojimą. 

Filmas apie jaunąją kartą

,,Auksinio gaublio” apdovanoji -
mu pagerbtas filmas ,,Socialinis tink -
la lapis” (,,The Social Network”) yra
apie socialinio tinklalapio ,,Face -
book” kūrėją Mark Zuckerberg, tapu -
sį jauniausiu milijardieriumi istori-
jo je. ,,Facebook” gimė universitete,
išsiplėtė iki 500 milijonų vartotojų ir
labai pakeitė žmonių, ypač jaunos
kar tos, bendravimą. Mark yra gabus
programuotojas, bet visai nesugeba
bendrauti, ypač su jam patinkančia
mer gina, kuri jį palieka. Pyktį jis iš -
lieja prie kompiuterio ir netikėtai su -
kuria tokį populiarų tinklalapį, kad

Harvard University kompiuterių sis-
te ma neatlaiko per didelio prisijun-
gusiųjų skaičiaus. Taip gimsta suma-
nymas, kuris šiandien daugeliui yra
ži nomas kaip ,,Facebook”. 

Tačiau ne viskas taip paprasta.
Filme teigiama, kad Mark pasisavino
idėją iš kitų studentų, ir kad tarp
,,Fa cebook” pradininkų atsirado ne -
si tarimų. Viskas galiausiai baigiasi
teis  mo bylomis prieš Zuckerberg ir,
nepaisant kelių milijono naujų ,,Fa -
cebook” draugų, Markas lieka vie-
nas, atskirtas nuo žmonių. Jaunas
ak    torius Jesse Eisenberg, atlikęs
Mark vaidmenį, pasiūlytas gauti ge -
riau  sio aktoriaus apdovanojimą, o
pats filmas – net aštuoniems apdova -
no jimams.

Filmas svarbus tuo, kad parodo
šiuolaikinę tikrovę, kurioje viskas
vyksta stulbinančiu greičiu. Virtuali
tikrovė plinta po pasaulį, ir iki šiol
vy ravusios vertybės praranda svar-
bą. Viskas tampa įmanoma. Tokį po -
žiūrį puikiai įkūnija pop muzikos
žvaigždės Justin Timberlake suvai-
dintas personažas Sean Parker. Jis –
vie nas iš ,,Napster” (tinklalapis ku-
riame, nesilaikant autorinių teisių
įs tatymų, buvo galima dykai dalintis
mu zika) pradininkų, kuriam ,,Milijo -
nas – tai niekis. Milijardas – jėga.”
Jis neturi jokių skrupulų ir imasi
viso mis priemonėmis garsinti tink-
lalapį. ,,Socialinis tinklalapis” gali
tapti vie nu iš jaunąją kartą apibū-
dinančių fil mų.

Didžiausią įspūdį padaro 
netikėti vaizdai

Dar pavasarį pasirodė Christop -
her Nolan filmas ,,Pradžia” (,,Incep -
tion”). Tai fantastinis trileris, kuria -
me pagrindiniai veikėjai turi gebėji -
mą įsiskverbti į kitų sapnus, ten keis -
ti ar naikinti informaciją. Filmas
veda mus pasąmonės labirintais, kur
susipina tikrovė, prisiminimai ir
sapnai, sapnai sapnuose, nėra laiko
ir sun ku žinoti, kas tikra ir kas ne.
Pui kus aktorių būrys, tarp jų Leo-
nardo DiCaprio, Ellen Page, Marion
Cotil lard ir Michael Caine, nuosta-
būs ir netikėti vaizdai (pvz., sprogs-
tanti Paryžiaus gatvė, vaikščiojimas
sieno mis ir lubomis, milžiniska tvir-
tovė kalnuose žiemos metu) prikaus-
to žiū rovo dėmesį, nepaisant, kad ne
vi suomet lengva sekti pasakojimą. 

Mintį apie įsiskverbimą į kitų
sap nus Nolan pradėjo plėtoti dar
paauglystėje, o 2001 metais pasiūlė ją
,,Warner Brothers” kompanijai. Bet
užtruko dar 9 metus, kol filmą išvy-
do me ekrane. Kurdamas filmą, Nolan
stengėsi kiek         Nukelta į 12 psl.

Filmo ,,Juodoji gulbė” pagrindi nio vaidmens atlikėja Natalie Port man.

,,Oskarai” – 2011 ,,Drauge”
RASA AVIŽIENIS

Scena iš ,,Karaliaus kalba”: Colin Firth ir Helena Bonham Carter kaip York Duke.
http://en.wikipedia.org
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Vienas iš garsiausių Lietuvos
futbolininkų Edgaras Jankauskas
yra gerai pažįstamas ir Amerikos fut-
bolo sirgaliams – jis buvo vienintelis
lietuvis, rungtyniavęs JAV profesio-
nalų lygos „New England Revolu-
tion” ko mandoje. Tačiau futbolinin-
ką perse kiojo traumos ir jis turėjo
atsisveikin ti su ja. Tada E. Jankaus-
kas nusprendė baigti savo futbo-
lininko karjerą, 35-eri metai jam at-
rodė gana rim ta priežastis žengti tokį
žingsnį.

Kaip praneša Rusijos žiniasklai-
da, lietuvis vis dėlto nusprendė dar
parungtyniauti ir netrukus jis pra-
dės žaisti Rusijos pirmojoje futbolo
lygoje (ji yra antra pagal pajėgumą)
kovojančiame Voronežo „Fakel” klube.

Sakoma, jog šiame klube žaisti
prikalbėjo geras Edgaro pažįstamas
Konstantinas Sarzanija, kuris anks -
čiau buvo futbolo agentas, o Jankaus -
kas – jo klientas. Praėjusių metų
gruo džio mėnesį K. Sarzanija tapo
„Fakel’’ komandos vyr. treneriu ir
prisiminė Edgarą.

Nepaisant, kad lietuvis buvo

nusprendęs baigti savo karjerą (beje,
Edgaras tokį sprendimą priėmė jau
antrą kartą), jo buvęs draugas prikal -
bėjo dar sykį sugrįžti į didįjį sportą. 

Lietuvos rinktinės žaidėjas E.
Jankauskas Rusijoje žaidė savo kar-
jeros pradžioje. Dar 1996-aisiais lietu-
vis atstovavo Maskvos CSKA vienuo-
likei, o 1997 m. – Maskvos „Torpedo”
komandai. Po to E. Jankauskas rung-
tyniavo Lietuvos, Belgijos, Ispanijos,
Portugalijos, Prancūzijos, Škotijos,
Kipro, Latvijos ir JAV klubuose.

Nepaisant, kad pernai Edgaras
pareiškė turintis problemų dėl įsise -
nėjusios kirkšnies traumos, kuri jam
kliudo žaisti visu pajėgumu, ir jau
norėjo pakabinti sportbačius ant vi -
nies, tikėtina, jog šis futbolininkas
bent kurį laiką pratęs savo žaidimą
tarp profesionalų.

Nors Voronežo „Fakel” klubas
dėl didelių finansinių sunkumų vie -
nu metu jau buvo nukritęs į IV Ru -
sijos futbolo divizioną, vėliau vėl pa -
ki lo į pirmąjį. Dabar su lietuvio E.
Jankausko ir kitų pajėgesnių žaidėjų
pagalba klubas turi vilčių grįžti į
aukščiausiają lygą. Ar tai pasiseks,
ar ne – parodys ateitis.

E. Jankauskas keliasi žaisti į Rusiją

Dabar daug rašoma ir kalbama
apie jau šios vasaros pabaigoje še -
šiuo se Lietuvos miestuose (Kaune,
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa-
nevėžyje ir Alytuje) vyksiančias 37-
ąsias vyrų krepšinio pirmenybes.
Tai tik antras kartas, kai Lietuva
gavo teisę ruošti tokias svarbias
krepšinio pirmenybes. Skirtumas tik
tas, kad pirmose pirmenybėse Lietu-
voje 1939 metais buvo rungtyniauja-
ma tik viename mieste – Kaune (dar
tebestovinčioje senutėlėje Kauno
sporto halėje) ir ten žaidė tik 8 ko-
mandos. Dabar, kaip minėta, Europos
krepšininkus priims 6 miestai, kur
savo jėgas išmėgins net 24 valstybių
komandos. 

Praėjusiame vyrų Europos čem-
pionate rungtyniavo 16 komandų,
kur Lietuvos vyrų rinktinė turėjo
tenkintis tik 11 vieta. Norėdama
patekti į pasaulio vyrų krepšinio pir-
menybes, Lietuva turėjo pakloti pusę
milijono eurų, nes pagal pirmenybių
rezultatus ji ten nepateko. 

Kaip su Londono olimpiada?

2012-aisiais Londone vyks olim-
pinės žaidynės, kur vyrų krepšiniui
skiriama tik 12 vietų. Čia turės teisę
žaisti tik šių metų Europos pirmeny-
bių finalininkai (dvi komandos), o
valstybių rinktinės, kurios Lietuvoje
vyksiančiame čempionate užims 3–6
vietas, dėl olimpinių kelialapių kovos
atrankos turnyre. Kad Lietuvos vyrų
rinktinė pateks į šių metų baigiamą-
sias varžybas ir užsitikrintų vietą
Londono olimpiadoje, turbūt galvoja
tik didžiausi optimistai, ypač po to,
kai geriausiam Lietuvos rinktinės
žaidėjui pasaulio krepšinio pirmeny-
bėse Turkijoje (ji ten buvo trečia)
Linui Kleizai prireikė gana sudėtin-
gos kelio operacijos. Skelbiama, jis
negalės rungtyniauti nuo 9 iki 12

mėnesių, tad Lino dalyvavimas Euro-
pos pirmenybėse atkrenta (nebent
įvyktų stebuklas). O, kaip žinoma, L.
Kleiza Lietuvos rinktinei pelnė dau-
giausia taškų ir be jo indėlio Lietuva
gal būtų atsidūrusi gerokai žemiau. 

Taigi L. Kleizos iškritimas iš Lie-
tuvos rinktinės jai greičiausiai už-
kirs kelią atsirasti ne tik pirmose,
bet ir likusiose 3–6 vietose, kurios
dar suteiktų vilčių kovoti dėl kelia-
lapių į Londoną. 

Gaila, kad Lietuva dar neišsiug-
dė pajėgios pamainos (išskyrus, gal
vieną kitą), galinčios bent iš dalies
pakeisti L. Kleizą ar kelis kitus, ku-
rie pasaulio pirmenybėse Turkijoje
atliko tik statistų vaidmenį. 

Beje, vyrų krepšinis 2012 m. me-
tų olimpinėse žaidynėse prasidės ga-
na anksti – liepos 28 d. ir tęsis iki rug-
pjūčio 12 d.

O kaip su moterų rinktine?

Lietuvos krepšinio federacijos
gen. sekretorius, „FIBA Europe”’
vykdomojo komiteto narys Mindau-
gas Balčiūnas „Olimpinėje panora-
moje’’ pasirodžiusiame pareiškime
pažymėjo, kad abi Lietuvos krepšinio
rinktinės pajėgios iškovoti keliala-
pius į 2012 m. Londono olimpines žai-
dynes. Jo nuomone, moterų rinktinei
vėl vadovauja patyręs treneris Algir-
das Paulauskas, kuriam pavyko su-
burti darnią ir stiprią komandą. 

Tačiau moterų rinktinei patekti į
Londoną yra dar sunkiau nei vy-
rams, nes ten užtikrinta vieta tik
aukso laimėtojoms Europos pirme-
nybėse, o 2–5 vietas užėmusios rinkti-
nės prieš pat žaidynes – 2012 m.
birželį – dėl olimpinių kelialapių dar
kovos atrankos turnyruose. 

Šių eilučių autorius dėl Lietuvos
krepšinio rinktinių (vyrų ir moterų)
patekimo į Londono olimpines žai-
dynes didelių vilčių nepuoselėja.
Labai norėtųsi klysti. 

Ar yra vilčių patekti į Londono 
olimpines žaidynes?

Praėjusią savaitę Memphis (JAV)
vykusiame „Regions Morgan Keegan
Championships’’ turnyre Lietuvos
tenisininkas Ričardas Berankis pir-
majame rate pralaimėjo Andy Rod -
dick (6–4, 2–6, 3–6).

Turnyrą laimėjo būtent R. Be -
rankio varžovas, baigiamosiose var -
žybose nugalėjęs kanadietį Milos
Raonic. Pastarasis pateko į antrąjį
finalą iš eilės ir ATP lentelėje pakilo
iš 59 į 37 vietą. Tuo tarpu R. Berankis
išsaugojo 74 vietą.

Kitame turnyre Prancūzijoje
ant rą turnyrą iš eilės laimėjo švedas
Robin Soderling. Jis „Open 13’’
turnyro baigiamosiose rungtynėse
6(8)–7, 6–3, 6–3 palaužė kroatą Marin
Cilic. Argentinoje taip pat antrą
turnyrą iš eilės laimėjo ispanas Ni-
colas Almag ro. Jis „Copa Claro’’

turnyro baigiamajame susitikime
6–3, 3–6, 6–4 įveikė argentinietį Juan
Ignacio Chela.

Šią savaitę R. Berankis žais
„Delray Beach International Tennis
Championships” Florida (JAV). Pir -
majame rate jis susitiks su 2009 metų
„US Open” turnyro nugalėtoju Juan
Martin del Potro.

R. Berankis pralaimėjo A. Roddick

Ketvirtą kartą savo karjeroje
pra eitos savaitės pabaigoje naudin-
giausiu žaidėju National Basketball
Asso ciation (NBA) visų žvaigždžių
rungtynėse tapo Los Angeles „La-
kers” krepšininkas Kobe Bryant.

K. Bryant komanda, Vakarų kon-
ferencijos žvaigždės, 148:143 įveikė
LeBron James vedamą Rytų konferen-
cijos žvaigždžių komandą. Naudin -
giausiu žaidėju išrinktas K. Bryant
pelnė daugiausia taškų rungtynėse
(37), atkovojo 14 kamuolių. Namų
sienos „Staples Center’’, kaip ir buvo
spėjama, jam padėjo. K. Bryant pa -
siekė didžiausią rezultatą, kurį jis
dalijasi su 1958 metų NBA čempionu
Bob Pettit, laimėdamas visų žvaigž -
džių rungtynių naudingiausio žai -
dėjo apdovanojimą keturiskart. Jam
dar pavyko padaryti 2002, 2007 ir 2009
metais, tiesa, pastaraisiais metais
apdovanojimas atiteko dviems žaidė-
jams – K. Bryant ir Shaquille O’Neal.

Naujokų ir antramečių rungty -

nėse antrus metus iš eilės vyravo
naujokai, šiemet laimėję 148:140.
Nau  dingiausiu rungtynių žaidėju
tapo pirmuoju šaukimu šiemet į
,,Washington Wizards’’ patekęs John
Wall, pelnęs 12 taškų ir atlikęs net 22
rezultatyvius perdavimus. 33 taškus
pelnė ir 14 kamuolių atkovojo De-
Marcus Cousins. 

Dėjimų į krepšį konkurso lau-
reatu tapo ,,Los Angeles Clippers’’
žvaigž dė B. Griffin.

Tritaškių metimo konkursą ne -
tikėtai laimėjo ,,Miami Heat’’ žaidė-
jas James Jones, nors pergalę žadėjo
švęsti Ray Allen ir Paul Pierce, abu iš
,,Boston Celtics’’. 

Įgūdžių konkurse nugalėtoju ta -
po ,,Golden State Warriors’’ krepši -
ninkas Stephen Curry, baigiamajame
rate apibėgęs taką per 28,2 sekundes.

Metimų žvaigždžių konkursą
laimėjo Atlanta miesto atstovai –
NBA žvaigždė Al Horford iš ,,Atlanta
Hawks’’, WNBA žvaigždė Coco Mil-
ler iš ,,Atlanta Dream’’ ir buvęs
„Hawks’’ žaidėjas Steve Smith.

Naudingiausias NBA žaidėjas –
K. BryantEDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS

PAUL TRIUKAS

SSPPOORRTTAASS

Ričardas Berankis
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Svarbiausia – gerai atlikti įsipareigojimus 
ir visada ieškoti naujų kelių

– Nuoširdžiai sveikiname Jus.
Kaip jaučiatės, ko kios nuotaikos?

– Ačiū už sveikinimus. Jaučiuosi
labai gerai. Malonu, kad universite-
tas, švenčiant 25 metų CEET jubi lie -
jų, įvertino mano darbus jo labui.
,,Drauge” pasirodžius žinutei apie
vardo auditorijai suteikimą, sulau -
kiau daug skambučių iš kolegų, pa -
žįstamų, savo buvusių bendramoks-
lių, su kuriais baigiau University of
Illinois (Urbana-Cham paign). Šiame
universitete mokėsi daug lietuvių,
tarp jų – dabar garsūs lietuviai moks -
lininkai Algirdas Avižienis, Arvydas
Kliorė, Romualdas Viskonta.

– Lietuvio vardu pavadinta au -
ditorija amerikietiškame univer -
si tete, sutikime, nedažnas reiš ki -
nys. Ką tu rėjo nuveikti moksli -
ninkas ir vado vas, kad jo vardas
bū tų įamžintas tokiu būdu?

– Man  atrodo, kad šiuo atveju
buvo įvertinti administraciniai gebė -
jimai. Įkuriant kolegiją reikėjo viską
organizuoti nuo nulio – sudaryti fa-
kultetus, gauti akreditaciją, ne tik
derinti pastato planavimą, bet ir jį
įrengti. 

Šalia to vykdžiau tyrinėjimus
edu kologijos srityse. Turiu parašęs
50 mokslinių ir edukologinių straips-
nių. Kai kurie jų buvo gana aukštai
įvertinti, pvz., UNESCO, NASA, Ja -
ponijoje ir t. t. Mano pasiūlymai
UNESCO buvo panaudoti ke liose
valstybėse, ypač Afrikoje. 

– Kokie keliai Jus atvedė į
Northern Illi nois Univer sity?

– Tai buvo gana ilgas kelias.
Dirbau profesoriumi Cleveland State
University. Įveikęs nacionalinį kon -
kursą buvau išrinktas Mechani nės
inžinerijos departamento vadovu,
vėliau tapau Tarpdisciplinarinės in-
žinerijos doktorantūros programų
programos vadovu. Šiame universi-
tete įgijau administracinio darbo
akade mijoje patirties, taip pat bai-
giau ,,Board of  Regents manage-
ment” programą. 

1985–1986 mokslo metais buvo pa -
skelbtas nacionalinis konkursas nau-
jai kuriamos kolegijos vadovo vietai
užimti. Naujasis dekanas (founding
dean) turėjo įkurti naują inžinerinę
mokyklą. 

Retai pasitaiko proga steigti,
įkur ti ką nors naujo, didelio. Taigi,
nutariau dalyvauti konkurse. Kiek
teko vėliau girdėti, konkurse daly-
vauti panoro per 100 asmenų. Po kiek

laiko buvo pakvieti 6 kandida tai.
Turėjome atlikti namų užduotis –
parodyti komisijai, ką ir kaip ma no -
me daryti. Įvertinus mūsų namų dar-
bus, likome 3, vėliau – 2. 

Galų gale mane pakvietė atva -
žiuoti su žmona (Nijolė Mekytė-Ka -
šubienė). Universiteto vadovybė no -
rė jo Nijolės paklausti, ar jai patiks
gyventi DeKalb (IL) mieste (juokia -
si).

Su komisijomis, pramonės atsto-
vais, su kitų kolegijų dekanais, uni-
versiteto vadovybe praleidome aštuo-
nias dienas. Buvo įdomu.

– O kaip surinkote lėšas staty-
bai?

– Lėšas pastatui skyrė valstybė,
tačiau laboratorijoms įkurti lėšas
turėjome ,,susižvejoti”. Pradžioje bu -
vo skirtas šioks toks biudžetas, bet jis
buvo gana varganas. Tačiau ėmus ma-
tytis mūsų darbo rezultatams, jis pa-
mažu ėmė didėti. Kai gavome akre-
ditaciją, valdžia gana greitai skyrė
lėšų naujam inžineriniam pastatui
statyti, kad galėtume persikelti iš
nuomojamų patalpų. Grei tai savo są-
rašuose turėjome 1,650 studentų –
tiek, kiek buvo numatyta.

Šiuo metu NIU mokosi per 25,000
studentų, yra 7 kolegijos ir 42 depar-
tamentai. 

– Kokius mokslinius tyrimus
atlieka CEET laboratorijos?

– Šiuo metu  CEET yra 4 departa-
mentai – Elektros inžinerijos, Pra mo -
nės sistemų inžinerijos, Mechaninės
inžinerijos ir Technologinės inžine -
ri jos departamentai. Juose atliekami
tyrimai  labai įvairūs – nuo nano -
technologijų iki mikrotechnologijų;
nuo atsinaujinančios energijos pro-
jektų aukš tųjų  technologijų iki bui-
tinių proble mų. Su daroma daug
programų, no rint pakeisti pramonės
veidą. Tam duodama valstybinė pa -
rama (gran tai). Daug profesorių gau -
na paramą moksliniams tyrimams iš
National Science Foundation. Labai
sunku būtų apibūdinti visą darbų
plotmę. 

Be to, daug bendradarbiaujama
su nacionalinėmis laboratorijomis,
daug tyrimų daroma kartu su kito-

mis NIU kolegijomis. Štai kai ku-
riuos mūsų studentus Geologijos de-
partamentas buvo įtraukęs į Antark-
tikos tyrinėjimus. Inžinerijos studen-
tai su savo projektais dalyvauja pa-
sauli niuo se ir JAV konkursuose bei
laimi prizines vietas, yra lamėję ir
porą aukso medalių. Vienas iš jų bu-
vo ir KTU magistrantas.

– Ką šiuo metu veikia pro fe so -
rius emeritus ?

– Laisvo laiko tikrai nelieka.
Universi tete turiu savo kabinetą ir
kartą per savaitę ten dirbu. Atlieka-
me tyrimus metodikos klausimais.
Esu sudaręs forumą, studijuojame ir
sudarome tarptautines inžinerines
programas, rašome straipsnius. Esu
parašęs keletą straipsnių ir su profe-
soriais iš Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU). 

Dalyvauju seminaruose, teisė-
jauju studentų konkursuose, kasmet
lankau du kursus, kad išsaugočiau
,,Registered Professional Engineer’s
(P.E.) leidimą

– Ko reikia, kad taptum geru
mokslininku?

– Reikia norėti  juo būti (juokia -
si). 

– O kaip Jūs supratote, kad
no rite juo būti?

–  Gan įdomiu keliu atsidūriau
akademiniame pasaulyje. Aš dirbau
Erdvių tyrinėjimo bendrovėje. Tuo
metu steigėsi Cleveland State Uni ver -
sity, kur vakarais dėsčiau porą kur-
sų. Vėliau šis universitetas pa prašė
mano bendrovės ,,paskolinti” mane,
kuriant mechanikos inžinerijos ma-
gistrantūros ir doktorantūros prog-
ramas. Jie mane ,,paskolino”, pasilie-
kant mane konsultantu. Po poros
metų nutariau, kad man akademinis
darbas patinka. Taip ir pasilikau. 

Mano mama visą laiką galvojo,
kad mano jaunesnysis brolis Jonas
turėtų būti profesoriumi, o aš, jos
manymu, turėjau dirbti pramonėje.
Bet atsitiko atvirkščiai – mano brolis
tapo didžiulės bendrovės prezidentu.
Taigi mama nenuspėjo.

– Kaip manote, kas lemia žmo-

gaus karjerą – likimas ar atsitikti -
numas?

– Abu dalykai lemia. Bet svar-
biausia – reikia gerai atlikti visus įsi-
pareigojimus ir visada ieškoti naujų
kelių. Universitete darbas tikrai nėra
lengvas. 

– O Jūs pats esate komandos
žmogus ar  vienišius?

– Esu komandos žmogus. Norint
įgyvendinti didelius projektus, rei-
kia sudaryti gerą komandą. Kolegos
amerikiečiai juokaudavo, kad mūsų
kolegija tikriausiai  yra lietuviškiau-
sia visoje Amerikoje. Man būnant
vadovu, CEET sudarė 23 patarėjų
komitetą (Board of  Exe cutive Ad-
visors). Tarp jų visuomet būdavo
bent trys lietuviai. Taryboje buvo Ze-
nonas Petkus, dr. Donatas Ti jūnėlis,
būsimas Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, dr. Albertas Kar velis (pa-
vaduojant korporacijos prezidentą),
Romas Bublys ir dr. Ste pas Matas
(abu iš Cleveland). Me chaninės inži-
nerijos departamente dėstė prof. dr.
Algirdas Marchertas, dr. A. Karvelis
(adjunct professor).  Būdavo ir sta-
žuotojų bei absolventų iš Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU). Tai bu-
vo lietuviškas branduolys. 

– Kada prasidėjo bendradar -
bia vimas su Lietuvos aukštosio -
mis mokyklomis?

– Su KTU bendradarbiauti pradė-
jau gana seniai. Pradžioje – tik laiš -
kais. Užmezgiau ryšius su garsiu Lie -
tuvoje akademiku profesoriumi Kazi -
mieru Ra gulskiu. Tas bendradarbia -
vimas bu vo labai varžomas. Mėginau
keletą kartų pakviesti profesorių į
konferencijas JAV, bet, aišku, tais
laikais jo niekas neišleido.

Pirmą kartą į Lietuvą nuvažia -
vau 1984 metais, susipažinau su dau -
geliu profesorių Vilniuje ir Kaune.
Akylai buvau sekamas. Kai išvažiuo-
jant ,,sargai” manęs paklausė, kada
vėl atvažiuosiu, pasakiau, kad po
tokio puikaus priėmimo, vėl atva -
žiuo siu po 40 metų. Tačiau, įsikūrus
Sąjūdžiui, į Lietuvą atvažiavau 1988
m. ir įsijungiau į Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) atkuriamuosius
darbus.              Nukelta į 15 psl.

Neseniai – vasario 8 d. –
Co llege of Engineering and
Engi ne ering Tech nology at
Northern Illi nois Uni ver sity
(toliau NIU CEET) vyko iškilmės
– pagrindinė kolegijos šiame
universitete auditorija pava-
dinta mokslininko profeso-
riaus RRoommuuaallddoo  KKaaššuubbooss –
,,Dean Ro mu aldas Kasuba
Audi to rium” – vardu. Šia ir ar-
tėjančio jubiliejinio gimtadie-
nio proga ir pakalbinome ger-
biamą profesorių.

College of Engineering and Engineering Technology at Northern Illinois University steigėjas ir buvęs dekanas dr. Romualdas
Kašuba (k.) su dabartiniu dekanu Promod Vohra prie auditorijos.                          wwwwww..ttooddaayy..nniiuu..eedduu nuotr.
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Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

KOVAS
Kovo 3–7 d. LR garbės konsula-

tas St. Petersburg, FL, rengia XI me-
tinį golfo turnyrą ,,Florida Open”.
Norintys dalyvauti gali kreiptis į
konsulatą tel. 727-895-4811 arba el. paštu
LTConsulFL@bayprintonline.com

Kovo 4 d., penktadienį: Tautos
fondo salėje (307 W. 30th St., New
York, NY 10001) bus rodomas režisie-
riaus Gyčio Lukšo filmas ,,Duburys”
(lietuvių kalba su angliškais subtit-
rais). Pradžia 7 val. v. Tel. pasiteirau-
ti 212-563-2210.

Kovo  5 d., šeštadienį: Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL, 60629) Ginta-
ro salėje Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje ruošia tradicinį
„Užgavėnių šiupinį”. Meninę prog-
ramą atliks Čikagos lietuvių tautinė
šokių grupė „Suktinis”. Pradžia 6
val. v. Stalus užsisakyti pas Ramūną
Buntiną tel. 630-969-1316.

– Lietuvių dailės muziejuje Pa-
saulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL) Jūrų skaučių ,,Nerijos”
tunto skautės kviečia į parodos ,,Jūr-
Arte Deux”  atidarymą. Pradžia 6:30
val. v. Paroda tęsis iki kovo 27 d.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Čikagos lituanistinės mokyk-
los labdaros puota. Tema –  ,,Lietu-
viškos vestuvės”. Pradžia 7 val. v.
Daugiau informacijos gauti ir užsisa-
kyti bilietus galima šeštadieniais nuo
9 val. r. iki 1 val. p. p. tel. 773-778-
7500 arba kasdien tel. 630-290-4490. 

– Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway Clark, NJ, 07066) vyks
Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
Pradžia 8 val. v. Daugiau informaci-
jos el. paštu  zilvis_bublis@yahoo.com
arba tel. 732-713-5108 (Žilvinas).

Kovo 6 d., sekmadienį: Vytauto
Didžiojo šaulių rinkti nės salėje (2417
W. 43 St., Chicago, IL) V. Didžiojo šau-
lių rinktinė ruošia Lietuvos šaulių
sąjungos įkūrėjo Vl. Putvio atmini-
mui skirtą šventę. Minėjimas prasi-
dės šv. Mišiomis Brighton Park Švč.
Mergelės Marijos Ne kaltojo Prasidė-
jimo bažnyčioje 10:30 val. r., dalyvau-
jant Čikagos šauliams. Tel. pasitei-
rauti 773-434-3713, 773-375-4532.

– ,,Seklyčioje”  vyks Vidurio Vaka-
rų apygardos Lietuvos vyčių suvažiavi-
mas. Švč. Mergelės Marijos Gimi mo
parapijos bažnyčioje 12:15 val. p. p.
vyks Šv. Kazimiero šventės pa mal dos.
Suvažiavimas prasidės 1:30 val. p. p.
Apie dalyva vimą pranešti Reginai Juš -
kaitis tel. 708-422-3541.

– Šv. Vardo bažnyčioje (5800 15th
Ave. So., Gulfport, FL) bus aukojamos
šv. Mišios už Lietuvą. Pradžia 1:15 val.
p. p. Lietuvių klube (4880 46th Ave.
North St. Petersburg, FL) 2:30 val. p. p.
vyks Kovo 11-tosios minėjimas. Prane-
šėjas – LR ambasadorius JAV ir Mek-
sikai Žygimantas Pavilionis.

– PLC, Fondo salėje, vaikų popcho-
ras „Svajonė” pristatys muzikinę pasa-
ką „Stebuklinga pasakų knyga”. Pra-
džia 3 val. p. p. Bilietus galima įsigyti
kavinėse „Smilga” ir „Two Rivers”.

– PLC pirmą kartą rinksis ,,Ala -
nonas” – anoniminis būrelis asmenų,
šeimoje turinčių ar turėjusių alkoho-
liui priklausomybę turintį narį. Pra-
džia 7 val. v. Kreiptis į Dainą Čyvienę
tel. 630-257-5613.

– Dievo Apvaizdos parapijos kultū-
ros centre Detroit ,,Gabijos” ir ,,Balti-
jos” skaučių ir skautų tuntai ruošia
Kaziuko mugę. Daugiau informacijos

tel. 248-594-6977 arba el. paštu dbusuito
@gmail.com (Diana Busuito).

Kovo 8 d., antradienį: Pasaulio
lietuvių centre Pa laimintojo Jurgio
Matulaičio misija nuo 5 val. p. p. iki 8
val. v. ruošia ,,Užgavėnių blynus”.
Daugiau informacijos tel. 630-257-
5613 arba el. paš tu matulaitismission
@sbcglobal.net

– St. Petersburg Lietuvių klube
(4880 46th Ave. North, St. Petersburg,
FL) vyks tradicinė Užgavėnių vaka-
rienė. 

Kovo 11 d., penktadienį: PLC
pokylių salėje Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misija ir PLC pagal gavėnių
tradiciją ruošia Žuvies vaka rienę. Ji
truks nuo 5  val. p. p. iki 7 val. v. Po va-
karienės vyks gavėnios susikaupimo
vakaras. Daugiau informacijos tel. 630-
257-5613  arba el. paš tu matulaitismis-
sion@sbcglobal.net

– ,,Kunigaikščių užeigoje” (6312 S.
Harlem Ave., Summit, IL, 6050) vyks O.
Vyšniausko koncertas. Pradžia 9 val. v.
Bilietus užsisakyti tel. 708-594-5622 ar-
ba tel. 630-464-5000.

Kovo 11–12 d., penktadienį ir
šeštadienį: Lietuvos Respublikos Gar-
bės konsulate Palm Beach, FL (44 Co-
coanut Row T–10, Palm Beach, FL,
33480) lankysis Generalinio konsulato
New York konsulas Aleksandras Kuda-
ba. Iš anksto užsiregistravusiems pilie-
čiams konsulinės paslaugos bus teikia-
mos nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.  Dėl re-
gistracijos skambinti tel. 561-460-0428
iki kovo 7 d.

Kovo 12 d., šeštadienį: Montes-
sori mokyklėlėje ,,Žiburėlis” vyks at-
virų durų diena. Mokyklėlėje bus gali-
ma apsilankyti nuo 9 val. r. iki 11 val. r. 

– Ateitininkų namuose (1380 Cast-
lewood Dr., Lemont, IL) vyks gavė-
nios susikaupimas, jį ves br. Juozapas
Marija – Laimonas Žukauskas, OFM iš
Toronto. Pradžia 8:30 val. r. Registruo-
tis tel. 630-257-8087 (Vida Maleiškienė). 

– Gene Siskel filmų centre (164
North State Street, Chicago, IL, 60601)
bus rodomas Lietuvos režisieriaus To-
mo Donelos filmas „Atsisveikinimas”.
Dalyvaus režisierius. Pradžia 4:30 val.
p. p. Daugiau informacijos www.siskel-
filmcenter.org/euff2011  

– Chopin teatre (1543 W. Division,
Chicago, IL, 6064) vyks gyvo garso
projektas ,,Skersvėjai”. Dalyvaus Al-

degunda, O. Vyšniauskas, Kęstutis
Stančiauskas ir kiti atlikėjai. Pradžia 7
val. v. Bilietus galima įsigyti ,,Lietuvė-
lėje”, ,,Smilgoje”, ,,Rūtoje”, ,,Two Ri-
vers”, ,,Kunigaikščių užeigoje”. Dau-
giau informacijos tel. 708-574-3992 arba
773-278-1500.  

– Baltimore Lietuvių namų (851-853
Hollins St., Baltimore, MD 21201) di-
džiojoje salėje vyks dainų autoriaus ir
atlikėjo Arvydo Vilčinsko koncertas.
Pradžia 7 val. v. 

Kovo 13 d., sekmadienį: PLC
Jaunimo rūmuose vyks Čikagos lie-
tuvių skautų tradicinė Kaziuko mu-
gė. Mugė prasidės po 9 val. r. šv. Mi-
šių, tęsis iki 2 val. p. p. Daugiau infor-
macijos kreiptis pas Arą Žygą tel. 708
-955-4064 arba el. paštu azygas2@
gmail.com

– ,,Aušros Vartų” parapijos sa -
lėje (275 North 8th St., Brooklyn, NY)

vyks New York Nerin gos/Tauro tun-
to  skautų Kaziuko mugė. Pradžia –
po 10 val. r. Šv. Mišių Apreiškimo pa-
rapijoje (259 North 5th St., Brooklyn,
NY). Daugiau informacijos tel. 914-
948-6769 (Tomas Lora) arba el. paštu
tlora@optonline.net 

– Lietu vių namuose (Philadel-
phia) bus minimos  Lietuvos nepri-
klausomybės šventės – Vasario 16-oji
ir Kovo 11-oji. Šv. Jurgio lietuvių pa-
rapijoje (Salmon ir Venang St. sank-
ryžoje) 11 val. r. bus atnašaujamos Pa -
dė kos šv. Mišios už Lietuvos Nepri-
 klau so mybę. Minėjimas-koncertas
prasi dės 2 val. p. p. 

– Marquette Park bažnyčioje
vyks lietuviškos visų krikščioniškų-
jų konfesijų, gyvuojančių Čikagos
apylinkėse, ekumeninės pamaldos,
skirtos Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimui paminėti. Giedos jungti-
nis choras. Pradžia 3 val. p. p. Po pa-
maldų – vaišės.

Kovo 17 d., ketvirtadienį: Ge-
ne Siskel filmų centre (164 North
State Street, Chicago, IL, 60601) bus
rodomas Lietuvos režisieriaus T. Do-
nelos filmas „Atsisveikinimas”. Da-
lyvaus režisierius. Pradžia 8:15 val. v. 

Kovo 17–18 d. Šiaulių universi-
tete vyks tarptautinė mokslinė kon-
ferencija ,,Nuo Atgimimo iki valsty-
bingumo: sociokultūriniai aspektai”,
skirta Jono Šliūpo 150-osioms gimi-
mo metinėms. Dalyvio anketą ir dau-

giau informacijos galima rasti tink-
lalapyje www.su.lt

Kovo 18 d., penktadienį: PLC po-
kylių salėje Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misija ir PLC pagal gavėnių tra-
diciją ruošia Žuvies vaka rienę. Ji truks
nuo 5  val. p. p. iki 7 val. v. Po vakarienės
vyks gavėnios susikaupimo vakaras.
Daugiau informacijos tel. 630-257-5613
arba el. paš tu matulaitismission@sbc
global.net

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre,  LR generalinis konsulatas Či-
kagoje ir Čiurlionio galerija rengia M.
K. Čiurlionio 100-ųjų metinių paminė-
jimą. Ištraukas iš M. K. Čiurlionio laiš-
kų skaitys aktorė Audrė Budrytė, mu-
zikinius kūrinius atliks pianistė dr.
Frances Covalesky (Pranutė Kava-
liauskaitė). Pradžia 7:30 val. v.

Kovo 20 d., sekmadienį: Jauni-
mo centro kavinėje Jaunimo centro
Moterų klubas po 10:30 val. r. šv. Mi-
šių vaišins mielinias blynais. 

– ,,Aušros Vartų” parapijos salėje
(275 North 8th St., Brooklyn, NY) JAV
LB New York apylinkė rengia  Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nos minėjimą. Pradžia 1:30 val. p. p.
Po minėjimo vyks A. Vilčinsko kon-
certas. Daugiau informacijos tel. 516-
353-1229 arba www. nylithuanian.org

– Lietuvių klube (4880 46th Ave.
North St. Petersburg, FL) vyks pia-
nisto Edvino Minkštimo koncertas.
Pradžia 4 val. p. p.

Kovo 26 d., penktadienį: PLC po-
kylių salėje Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misija ir PLC pagal gavėnių tra-
diciją ruošia kuklią Žuvies vaka rienę.
Vakarienė truks nuo 5  val. p. p. iki 7
val. v. Po vakarienės vyks gavėnios su-
sikaupimo vakaras. Daugiau informa-
cijos tel. 630-257-5613  arba el. paš tu ma-
tulaitismission@sbcglobal.net

– Šv. Trejybės parapijos  salėje (53
Capitol Ave., Hartford, CT) vyks Kovo
11-osios – Nepriklausomybės atkūrimo
– minėjimas. Kalbėtojas – LR generali-
nis konsulas New York Valdemaras Sa-
rapinas. Pradžia 6 val. v. Po minėjimo –
A. Vilčinsko koncertas. Renginį ruo šia
JAV LB New Haven apylinkė. Bilie tus
užsisakyti tel. 203-773-1257 (Sigita Šim-
kuvienė) arba tel. 860-678-0869 (Asta Ne-
nortienė).

Kovo 27 d. sekmadienį: Ateiti-
ninkų namuose vyks Ateitininkų na-
mų narių susirinkimas. Pradžia 12:30
val. p. p. Tą patį sekmadienį 9 val. r.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje bus aukojamos šv. Mišios už gy-
vus ir mirusius Ateitininkų namų
narius ir rėmėjus. 

BALANDIS
Balandžio 1 d., penktadienį:

Willowbrook Grand Hall (8900 S. Ar-
cher Rd., Willow Springs, IL) salėje
vyks grupės ,,Sel” gyvo garso koncer-
tas ,,Aš kaip žąsis” (naujos kompakti-
nės plokštelės pristatymas).  Pradžia 9
val. v. Bilietus galima įsigyti krautuvė-
lėje ,,Lietuvėlė”, restorane ,,Two Ri-
vers”. Tel. pasiteirauti 630-464-5000.

Iki balandžio 1 d., penktadie-
nio: Taikomos nuolaidos registruojan-
tis į Neringos stovyklą.  Daugiau infor-
macijos www. neringa.org  

Balandžio 1–2 d. Washington
Court Hotel (Capitol Hill, Washington,
DC: http://washingtoncourthotel.com)
vyks The Joint Baltic American Na tio -
nal Committee, Inc. (JBANC) IX konfe -
ren cija ,,Baltijos šalių saugumas”, skir-
ta 50-ajam JBANC jubiliejui. 

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje mokykloje.       Laimos Apanavičienės nuotr.
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Vilnius (BNS) – Lietuvos poetui
Tomui Venclovai skirtas tarptauti-
nio poezijos festivalio Kinijoje pag-
rindinis apdovanojimas – ,,Auksinė
Tibeto antilopė”. Lietuvos ambasado-
rė Kinijoje Lina Antanavičienė pa-
dėkojo festivalio rengėjams ir ko-
misijos nariams už tokį sprendimą.
Ambasadorė pabrėžė, kad šiais Lie-

tuvos ir Kinijos santykiams svar-
biais metais toks apdovanojimas yra
ypač reikšmingas. 

Trečius metus Kinijos Cinchai
provincijoje rengiamo tarptautinio
festivalio nuolatinė komisija, kurią
sudaro garsūs Kinijos ir pasaulio
poetai bei vertėjai, nusprendė, kad T.
Venclovos kūryba verta aukščiausio
įvertinimo. Jo kandidatūra išrinkta
iš 60 pretendentų ir 9 nominuotųjų iš
viso pasaulio. 

Festivalio prezidentas – Cinchai
provincijos ministras, Kinijos poetas
Jidi Majia pabrėžė, kad lietuvių poe-
to kūryba yra geniali. 

Pirmą kartą T. Venclovos eilės į
kinų kalbą išverstos prieš daugiau
nei dešimtmetį. ,,Auksinė Tibeto an-
tilopė” laureatui bus įteikta rugp-
jūčio mėnesį Cinchai provincijos sos-
tinėje Sinine vyksiančio festivalio
metu. Į jį planuoja atvykti ir pats T.
Venclova.

Lietuvos pilietybė suteikta 200 vaikų

Per Jungtines Valstijas nusirito mitingai

Balandžio 2 d., šeštadienį: Lat-
vių salėje (400 Hurley Ave., Rockville,
MD) vyks Washington, DC skautų Ka-
ziuko mugė.  Renginys vyks nuo 12 val.
p. p. iki 4:30 val. p. p.  Daugiau informa-
cijos kreiptis į Paulių Mickų tel. 703-
786-5070 arba el. paštu paulm@pxpt.
com

Balandžio 3 d., sekmadienį:
PLC, prie didžiosios salės, vyks Lie-
tuvos Dukterų draugijos metinis vi-
suotinis narių susirinkimas. Pradžia
12:30 val. p. p.

Balandžio 8 d., penktadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
Rūtos Šepetytės naujai išleistos knygos
,,Shades of  Gray” knygos pristatymas.
Renginį globoja ,,Sietuvos” draugovė.
Pradžia 7 val. v. Daugiau informacijos
tel. 708-567-9611.  

Balandžio 9 d., šeštadienį: Atei-
tininkų namuose vyks Ateitininkų šal-
pos fondo visuotinis susirinkimas. Pra-
džia 4 val. p. p., vakarienė 6 val. v.

– Šv. Kazimiero parapijos salėje
Cleveland ateitininkai rengia Ateiti-
ninkijos veiklos 100-mečio ir žur nalo
,,Ateitis” 100 m. jubiliejaus pa minė-
jimą. Pradžia 7 val. v. Muzikinę prog-
ramą atliks Lietuvių me no ansamb-
lis ,,Dainava” iš Čikagos. Daugiau
informacijos suteiks Nijolė Balčiū-
nienė el. paštu nbalciunas@att.net
arba tel. 440-944-5741.

Balandžio 12 d., antradienį: Lie-
tuvių klube (4880 46th Ave. North, St.
Petersburg, FL) vyks St. Petersburg
Kultūros būrelio rengiamas solistės Li-
janos Kopūstaitės koncertas. 

Balandžio 15 d., penktadienį:
PLC, posėdžių kambaryje, vyks prieš -
velykinis susikaupimas. Kviečia Filis-
terių skautų sąjungos Čikagos sky rius.
Pradžia 7 val. v. Daugiau informacijos
gausite paskambinę fil. Jolandai tel.
630-257-2558.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie jus  70 metų nuo pirmųjų trėmimų
į Sibirą pa minėti organizuoja vaikų
pie  šinių pa rodą ,,Nepalaužta dvasia”
(,,Hope and Spirit”). Jo je gali daly-
vauti lietuvių kil mės JAV gyvenan-
tys 1–10 kl. mo ki niai. Parodos daly-
vius turi užregis truoti tėvai. Dar bus
adresuoti: Vaikų piešinių paroda
,,Hope and Spirit” ir siųs ti: Balzekas
Museum of  Lithuanian Culture, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Darbų
laukiama iki balandžio 15 d.

Balandžio 17 d., sekmadienį:
PLC, prie didžiosios salės, Lietuvos
Dukterų draugija ruošia šventinių py-
ragų pardavimą. Pradžia 9 val. r. 

– PLC vyks poetui Vytautui Ma-
černiui skirtas minėjimas, jį ruošia
ateitininkių Giedros Korp! Pradžia
12:15 val. p. p. 

– Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre,  Lietuvių rašytojų draugija
rengia literatūrinę popietę, skirtą ra-
šytojos Alės Rūtos gimimo sukakčiai
paminėti. Pradžia 1 val. p. p.  

– Jaunimo centro kavinėje Jau-
nimo centro Moterų klubas po šv. Mi-
šių kviečia pusryčių.

Balandžio 29–gegužės 1 d.  Ne-
ringos stovykloje vyks moterų re ko -
lekcijų savaitgalis. Rekolekcijas ves dr.
Kristina  Mačiūnaitė ir Kerry Secrest.
Daugiau informacijos ir anketas gali-
ma rasti www.neringa.org 

GEGUŽĖ
Ge gužės 6 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, Lietuvių rašytojų draugija rengia
žurnalisto Algio Vaške vičiaus kny-
gos „Ame rika: ir tolima, ir artima”
sutiktuves. Dalyvaus knygos auto-
rius. Pradžia 7 val. v.

Gegužės 7 d., šeštadienį: PLC
Jaunimo rūmų salėje vyks koncertas

,,Kojomis žemės nesiekiau”. Koncer-
tą rengia tautinių šokių ansamblis
,,Grandis”, da lyvaus šokių grupės iš
Chicago, Cleveland, Toronto. Koncer-
tas skirtas choreografės a. a. Tama-
ros Ka li bataitės atminimui. Pradžia
6 val. v.

– PLC vyks Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. Daugiau informacijos
tinklalapyje www.lithuanianfounda-
tion.org arba tel. 630-257-1616, arba el.
paštu admin@lithfund.org

– Gedimino lituanistinė mokykla
St. Andrew Lutheran Parish (10
South Lake St., Mundelein, IL, 60060)
ruošia Motinos dienos paminėjimą.
Daugiau informacijos tel. 847-244-4943
(Violeta) ir tel. 847-395-3670 (Beata).  

Gegužės 8 d., sekmadienį: PLC
bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvių
Fondo mirusius narius ir jų artimuo-
sius.

Gegužės 15 d., sekmadienį: J.
Sterling Morton High School (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804) salėje
vyks Lietuvių Operos 55-tasis jubilieji-
nis spektaklis – Franz Lehar operetė
,,Grafas Liuksemburgas” (,,The Count
of  Luxembourg”). Pradžia 3 val. p. p. 

Gegužės 21 d., šeštadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, aktorė
A. Budrytė suvaidins savo sukurtą
monospektaklį ,,Une Baye”. Šis lab-
daros vakaras skirtas paremti pro-
jektą ,,Garsioji Babickų giminė”, ku-
rį ruošia Kupiškio etnografinis mu-
ziejus.  Pradžia 7 val. v.  Vakarą ren-
gia Lietuvių meno draugija.

BIRŽELIS
Birželio 3–5 d.: Neringos sto-

vykloje vyks kasmetinė talka stovyk-
lavietės paruošimui vasarai. Apie da-
lyvavimą pranešti el. paštu regina@
neringa.org arba tel. 978-582-5592.

Birželio 13–rugpjūčio 5 d.: Uni -
versity of  Wisconsin-Madison vyks
Baltijos studijų vasaros instituto
(BALSSI) rengiami intensyvūs lie tu  -
vių, latvių ir estų kalbų kursai. Už si -
registruoti iki balandžio 11 d. Dėl
išsamesnės in for macijos kreiptis į
BALSSI progra mos koordinatorę Nan-
cy Hein  gar tner el. paštu bal ssi@cre e -
ca.wisc.edu arba tel. 608-262-3379.

Birželio 30–liepos 3 d.: Nerin-
gos stovykloje seselė Ignė ves krik š-
čio niškojo gyveni mo stovyklą.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos sto-

vykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die nos”.
Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:

American Aid Society of  German
Descendants (259 W. Grand Ave.,
Lake Villa, IL, 60046) JAV LB Wauke-
gan Lake County apylinkė ruošia Va-
saros šventę. Pradžia 12 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel. 847-855-5294 (Al-
gis B.) ir  tel. 847-543-4313 (Algis M.)

SPALIS
Spalio 2 d., sekmadienį: PLC di-

džiojoje salėje vyks Lietuvos Dukterų
draugijos metiniai iškilmingi ,,Rudens
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi ri -
tual Center (Darien, IL) vyks Aka de mi-
nio skautų sąjūdžio metinė šven tė ir
Studijų dienos. Daugiau in for macijos
suteiks fil. Vilija tel. 708-567-9611.

T. Venclova įvertintas ,,Auksine Tibeto antilope”

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Tomas Venclova.                       EELLTTAA nuotr.

Vilnius (BNS) – Per praėjusių
metų dešimt mėnesių Lietuvos pilie-
tybė suteikta 200 vaikų, jau turinčių
kitos valstybės pilietybę. Tokius duo-
menis pateikia Migracijos valdyba. 

Dažniausiai Lietuvos pilietybė
suteikiama Rusijos (17 proc. visų at-
vejų) ir Baltarusijos (15 proc.) pilie-
čiams. Nuo 6 iki 3,4 proc. viso kitų pi-
lietybių suteikimo skaičiaus sudaro
Didžiosios Britanijos, Italijos, Turki-
jos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos,
Prancūzijos pilietybės. Yra mažųjų
Lietuvos piliečių, dar turinčių Alba-
nijos, Izraelio, Pietų Afrikos Respub-

likos, Kanados, Naujosios Zelandijos,
Australijos, Libano, Meksikos pilie-
tybes. 

Lietuvos pilietybę vaikas įgyja,
jei bent vienas iš tėvų yra Lietuvos
pilietis, nepriklausomai nuo to, kur
vaikas gimė – tėvų pilietybės valsty-
bėje ar už jos ribų. Yra atvejų, kai
vaikas turi net tris pilietybes. Tai ga-
lima užsienio valstybėje gimusiam
skirtingų valstybių piliečių vaikui –
pavyzdžiui, Lenkijos ir Lietuvos pi-
liečių vaikui buvo suteikta Airijos pi-
lietybė.

New York (BNS) – Dešimtys tūk-
stančių žmonių dalyvavo mitinguose,
palaikydami Wisconsin valstijos prof-
sąjungas. Mitingai vyko ir Georgia,
Meryland, Virginia ir California vals-
tijose. Protestuotojai išsakė solidaru-
mą su Wisconsin biudžeto sferos dar-
buotojais, kurie jau antrą savaitę
rengia masines protesto akcijas prieš
gubernatoriaus respublikono Scott
Walker planus mažinti biudžeto iš-
laidas.

Konfliktai tarp konservatyviųjų
politikų ir profsąjungų, prasidėję
praėjusią savaitę JAV, Madison mies-
te (Wisconsin valstija), vasario 23 d.
persimetė į Indianapol, Indiana vals-
tijos sostinę. Manifestacijos prieš ne-
populiarųjį įsakymą išsiliejo į masi-
nes protesto akcijas. Tūkstančiai
plieno liejimo, automobilių ir kitų
sričių darbininkų reikalauja iš res-
publikonų daugumos nutraukti mė-
ginimus priimti itin nepopuliarų įs-
tatymo projektą. 

Jeigu jis būtų patvirtintas, prof-
sąjungos netektų teisės derėtis dėl at-
lyginimų padidinimo, taip pat su-
daryti kolektyvinę darbo sutartį, pri-
imant į darbą. Be to, pagal įstatymo
projektą numatyta sumažinti skiria-
mas lėšas valstybės tarnautojų medi-
cininiam draudimui ir pensijų fon-
dus. Įstatymo projektas, jo autorių
nuomone, per artimiausius dvejus
metus leistų valstijai sutaupyti  šim-
tus milijonų dolerių.

Profsąjungas aktyviai palaiko
politikai demokratai. Respubliko-
nams, užimantiems vietos parlamen-
te 60 iš 100 vietų, būtina surinkti du
trečdalius balsų, kad įstatymas būtų
priimtas.

Protestai prieš respublikonų pla-
nus jau persimetė į kelias valstijas.
Kovoti už savo teises ėmėsi Ohio ir
Iowa valstijų profsąjungų nariai. Vie-
tos politikos apžvalgininkai įsitiki-
nę, kad greitu laiku respublikonų ir
profsąjungų konfliktas taps naciona-
liniu reiškiniu. 

,,Tai labiau panašu į tikrų tik-
riausio klasių karo pradžią”, – taip
įvykius JAV įvertino vienas iš televi-
zijos CNN komentatorių.

Tuo tarpu Wisconsin valstijos
gubernatorius pažadėjo, kad jeigu įs-
tatymo projektas nebus priimtas ar-
timiausiomis dienomis, jau kitą sa-
vaitę jis išleis įsaką atleisti 1,500 biu-
džeto sferos darbuotojų. Per visus
metus, pareiškė S. Walker, bus atleis-
ta iki 6,000 žmonių.

Protestuoja Wisconsin biudžeto sferos
darbuotojai.

Jeigu norite, kad Jūsų ži-
nutė patektų į ,,Renginių ka-
lendorių”, informaciją siųs-
kite redakcijai adresu 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629
arba el. paštu

dalia.cidzikaite@ gmail.com
Redakcija
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441

Klinikos tel. 815-834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSkY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

kEPYkLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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.

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos suvažiavimo dalyviai, 2011 metai.
JJuuoozzoo  KKrriižžiinnaauusskkoo  nuotr.

Atkelta iš 2 psl. dvasinę pagalbą, –
įsitikinusi vicepirmininkė. – Bet tai
– tik laiko klausimas: kuo daugiau tų
grupių turėsime, tuo labiau patys
tobulėsime, tuo grupės bus dides-
nės.”

Tad PDPD nariai, kurių visa
veikla yra savanoriška, nežada nu-
leisti rankų. Draugija ir toliau dirbs
su žmonėmis, patekusiais į krizes,
turinčiais psichologinių problemų ar
dvasinių sunkumų, užsiims švietėjiš-
ka veikla, rengs seminarus, paskai-
tas, teiks savitarpio pagalbą. Suva-
žiavimo metu nemažai svarstyta,
kaip sudominti žmones Draugijos
siūlomomis paskaitomis-seminarais,
ką daryti, jog informacija patektų į
pagalbos reikalingų žmonių akiratį,
kokia reklama būtų veiksmingiau-

sia. Be to, Draugija laukia ne tik pa-
galbos reikalingų, bet ir naujų narių. 

Šio suvažiavimo metu pirmą kar-
tą nuo Draugijos įsikūrimo 2007 me-
tais buvo renkama valdyba, kuri po
slapto balsavimo su maža išimtimi
liko ta pati: pirmininkas – kun. Val-
das Aušra, vicepirmininkė – Laima
Zavistauskas, iždininkė – Vilija
Aukštuolienė, revizijos komisija –
kun. Liudas Miliauskas, kun. Anta-
nas Saulaitis, SJ ir Rasa Cicėnienė,
sekretorės Daivos Piščikaitės parei-
gas perėmė Juozas Križinauskas.

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija – tel. 708-422-1433; 773-
983-6517; 

Psichologinės pagalbos linija tel.
866-438-7400; el. paštas: pagalbos-
draugija@live.com

Draugija veikia, bet ar yra kam padėti?

Atkelta iš 7 psl. įmanoma kamera
filmuo ti kadrus ir nenaudoti kompiu-
teriu sukurtų vaizdų. Man didžiau-
sią įspūdį paliko naujoviški, netikėti
vaizdai, kuriuos iki galo įvertinti ga -
lima tik dideliame ekrane. Filmas
pasiūlytas aštuoniems ,,Oskarams”.

Dešimtuke – ir animacinis 
filmas

Kaip ir pereitais metais, į ,,Os-
karui” pasiūlytų filmų dešimtuką
įtrauktas animacinis filmas. Tai –
,,Žais lų istorija 3” (,,Toy Story 3”),
tapęs sėkmingiausiu, visų am žių žiū-
rovams tinkančiu (G-rated) filmu ir
pirmuoju animaciniu filmu, uždirbu-
siu per milijardą dolerių. Tai tik
trečias animacinis filmas, pasiūly tas
geriausio filmo apdovanojimui (1992
m. ,,Gražuolė ir pabaisa” (,,Beau ty &
the Beast”) ir 2010 m. ,,Aukštyn”
(,,UP”).) Dar įdomu tai, kad tęsiniai
retai būna įvertinti taip pat gerai ar
geriau nei originalas. Fil mo ,,Žaislų
istorijos” 1 & 2 herojus An dy užauga
ir išvažiuoja į universi tetą, palikęs
mylimus žaislus dėžėje, palėpėje. Fil-
mas rodomas trimatėje erdvėje, tech-
nologija, kuri paskutiniais metais
labai išpopuliarėjo, nors pati esu
mačiusi tik vieną įspūdingą trimatį
filmą – pereitų metų ,,Įsikūni jimas”
(,,Avatar”). ,,Žaislų istorija 3” taip
pat pasiūlytas gauti geriausio ani ma-
cinio filmo apdovanojimą, kurį tik-
riausiai ir laimės.

Likusieji filmai 

,,Vinterio kaulai” (,,Winter’s Bo -
ne”). Netikėtai įdomus, savotiškas fil-
mas apie septyniolikmetę, likusią
vie ną su sergančia mama, jaunesniu
broliu ir seserimi, atkakliai siekian -
čią sužinoti, kas atsitiko tėvui, nar -

kotikų gamintojui, kuris, užstatęs
šei mos namus, dingo. Aplinkiniai ne -
nori padėti išsiaiškinti teisybės, ir
mer gina susiduria su daugybe kliū -
čių, bandydama išsaugoti šeimos na -
mus. Mažai kainavęs filmas, nufil-
muo tas Missouri valstijos Ozark re -
gione, akivaizdžiai parodo žmonių
san tykius varganuose Amerikos kai -
mo rajonuose.

,,Tikras išbandymas” (,,True
Grit”). Brolių Coen režisuotas vester-
nas yra to paties pavadinimo filmo,
už kurį žymus vesternų aktorius
John Wayne laimėjo savo vienintelį
,,Oskarą”, perdirbinys. Nesu nei ves -
ter nų, nei John Wayne mėgėja ir ne -
mačiau pirmojo filmo, tačiau žiūrėti
ne pabodo, filmas kupinas nuotaikin -
gų scenų ir talentingų aktorių.

,,127 valandos” (,,127 Hours”).
Tai tikra istorija paremtas filmas
apie jauną alpinistą, kurį kalnuose
pri spaudė didžiulis akmuo, ir jis pen -
kias dienas kankinasi, kol galiausiai
gelbėdamasis nusipjauna ranką. Tas
penkias dienas jis gyvena prisimini-
mais, pagaliau sukaupia drąsą to -
kiam baisiam sprendimui, ir žiūro -
vas pajunta, kokia stipria jėga tampa
no ras išlikti gyvam. 

,,Kovotojas” (,,The Fighter”).
Taip pat tikra gyvenimo istorija pa -
remtas, kritikų gerai įvertintas fil-
mas apie airių kilmės boksininką. 

Linkiu smagaus žiūrėjimo!

Pastaba. Lietuviški filmų pava-
di nimų vertimai nėra mano. Taip pa -
vadinti filmai rodomi Lietuvos kino
teatruose.

Rasa Avižienis – dienos metu žmo-
giškų išteklių specialistė, vakarais ir
savaitgaliais – filmų mėgėja, kai
prispiria – filmų kritikė. 

,,Oskarai” – 2011 ,,Drauge”
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EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas Jeleniauskas
DANTŲ gyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

Atkelta iš 4 psl.
Pašnekovas pradeda vardinti

liūdnąją Lietuvos statistiką, rodan-
čią, jog padėtis tikrai nėra lengva,
netgi liūdna Europos ar pasaulio val-
stybių atžvilgiu: smurto lygis šeimo-
je, savižudybių, žūčių eismo įvykiuo-
se skaičius ir t. t. Grįžkime verčiau
prie tų dalykų, kuriais galėtume ir iš
tiesų išmoktume didžiuotis. Saky-
kim, patys, virdami savo katile, jų ne-
pastebime. 

– O kaip atrodo iš šono? Kal-
bant apie Lietuvos tautines ver-
tybes ir pasididžiavimą, ko mums
galėtų pavydėti užsienietis?

– Istorinių  faktų.  Tai  buvo di-
džiausia šalis Europoje. Didelė jėga,
išsilaikiusi ilgesnį laikotarpį nei kad
JAV ja dabar esanti. O dabar? Stebi-
nantis jaunų žmonių verslumas ir
veržlumas. Jie neįtikėtinai sumanūs,
kūrybingi, kuriantys ir vadovaujan-
tys bendrovėms! Lazerių pramonė –
ja tikrai galima didžiuotis. Vilniaus
senamiestis. Būna, atvažiuoja čia
žmonės pirmą kartą ir nustemba. O
Kaziuko mugė! Jūs visus metus ruo-
šiatės, kurpiate daiktus savo ranko-
mis, tai taip autentiška. Ne šiaip
koks „pagaminta Kinijoje”. Galite di-
džiuotis kaimo maisto gaminimo
tradicijomis. Kai jūs susiburiate,
mintinai dainuojate šimtus dainų!
Aš pats tai prisimenu tik iš savo
vaikystės. 

Kur prasideda gyvenimo 
gerovė?

Tad pakalbėkime apie paprastus,
kasdienius gerus darbus, kurių taip
trūksta šiandieninėje Lietuvoje, gal
turite savo receptą, nuo ko gi juos
pradėti? Myhre pasakoja ,,Šypsenos”
istoriją. Stovėdamas eilėje oro uoste
šalia panašios išvaizdos ir aprangos
lietuvio, jis nusprendė neprakalbti
pirmas, palaukti ir pažiūrėti, kokia
gi kalba į jį kreipsis tarnautoja.
Matė, kad nei apranga, nei šukuose-
na per daug nesiskiria nuo ankstes-
niojo kliento. – Angliškai. Kodėl? –
Todėl, kad šypsosi. „Juk jei nuspręsi,
kad gyvenimas – blogas, jis toks ir
bus. O pradėti šypsotis – jau gera
pradžia.” Jis įsitikinęs, kad nepa-
sitikėjimas, iš jo kylantis godumas,
bendradarbiavimo stoka sulaiko mū-
sų šalį nuo tolesnės sėkmės. Ir kalba
apie tai paprastai, atvirai, su liūde-
siu. 

Sociologai teigia, kad permainos
visuomenėje prasideda nuo smulk-
menų arba mažų dalykų, nuo bendra-
vimo. Naujų metų pradžioje yra ma-
dinga rinkti ar skirti „Metų žmo-
gaus” titulą. Paieškokime žvaigždžių
ne TV ekranuose ar žurnalų pusla-
piuose. Gyvenimiškoje kasdienybėje.
Ką apdovanotumėte garbiu vardu?

Jis atsako nedvejodamas, net ne-
susimąstydamas: „Tai būtų 72-ejų
metų moteris. Irena Veisaitė. Lietu-
voje gimusi žydė. Per holokaustą ji
buvo išgelbėta lietuvių šeimos, su-
klastojus asmens dokumentus. Gyve-
na Basanavičiaus gatvėje. Rašytoja,
filantropė, į gyvenimą žiūrinti tokiu
teigiamu žvilgsniu! Be galo inteligen-
tiška moteris puikia šypsena, daran-
ti gera labai išmaniu būdu. Dar kita
jos savybė – sugebėjimas atleisti.”

Ar stengiantis daryti gera, nete-
ko nusivilti, pajusti nedėkingumą?
„Jei sąžiningai – man tai nerūpi! Re-
miuosi į tai, kas man suteikia stipry-
bę. Bet teko girdėti iš užsienyje gyve-

nančių lietuvių, iš Reginos Narušie-
nės, Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės valdybos pirmininkės, žodžius,
kurie kalbėjo apie tai, jog užsienyje
gyvenantys lietuviai nėra tokie jau
pageidautini tėvynėje, mat kadaise
išvykę iš Lietuvos, o likusieji, išken-
tėjusieji dabar nenori būti išvyku-
siųjų patariami ar mokomi.”  

Opioji emigracija ir pilietybė

– Ar manote, kad po 10–15 me-
tų dabartiniai emigrantai išgirs
panašų priekaištą?

– Dabartiniai emigrantai išvykę
kaupia žinias ir patirtį apie tai, koks
gyvenimas turėtų būti. Dalis jų grįš.
Susijungs su aktyviais vietinės vi-
suomenės nariais, pažangiu ateities
jaunimu. Tai atneš pokyčius. Gali bū-
ti, kad tam iš tikrųjų prireiks 10–15
metų.

– Ar jums Norvegijoje buvo ka-
da priekaištauta dėl išvykimo?

– Ne. Ten padėtis kitokia. Visus
šiuos metus, kol Lietuvos gyventojų
skaičius dėl emigracijos mažėjo, Nor-
vegijoje atvirkščiai – didėjo. O XIX a.
emigracijos banga mano šalyje buvo
susijusi ne tiek su skurdu, kiek su vi-
suomenės ir šeimos santvarka. Žvejų
ir žemdirbių šalyje ūkį paveldėdavo
vyriausias, tad jaunesnieji tada pa-
sirinko išvykimą. Manoma, kad šiuo
metu Amerikoje gyvena tiek pat nor-
vegų, kiek pačioje Norvegijoje.

Iš kalbos išeina dvigubos piliety-
bės įstatymo klausimas, į kurį pašne-
kovas sureaguoja karštai, teigdamas,
jog „Lietuva šiuo metu, kaip jokia ki-
ta šalis, turėtų suteikti pilietybę ir
pasveikinti, priimti lietuvių kilmės
žmones. Šaliai nuo to būtų tik ge-
riau.” Pateikiu plačiai aptariamus
kontrargumentus, jog Lietuvą gali-
ma mylėti ir neturint pilietybės.
„Taip, galima. Bet ar suteikti piliety-
bę šaliai daug kainuotų? Čia svarbu
požiūris. Ar jautiesi priimamas šioje
šalyje. O gal – dirbk, kurk, investuok,
prašom, bet prie stalo – mes tavęs
nesodinsim. Svarbu požiūris. Pasi-
keistų į gera ir investicijų, ir turizmo
srautas. Rusų, lenkų, žydų baimė –
tai nesąmonė!”

Dar vienas dažnas priekaištas
šia tema paprastai būna susijęs su
pasirinkimo būtinybe. Lietuvos pilie-
tybę, nelyg paklusdamas reikala-
vimui „arba arba”, turėtumei pasi-
rinkti kaip vieną vienintelę ir likti
jai ištikimas. „Jei Lietuva būtų tur-
tinga ir saugi valstybė..., ji galėtų
kelti tokį ultimatumą. Bet ne tokia,
kokia yra dabar. Ką ji dabar siūlo, dėl
ko priverstų žmones pasirinkti?”

Ką reikštų būti tobulu 
Dievo vergu?

– „Draugas” – krikščioniškas
laikraštis, tad drįstu Jūsų pa-
klausti, ar tame įkvėpimo ir ener-

Norvegas, ariantis...

gijos šaltinyje, iš kurio semiatės
jėgas, yra ir tikėjimo dalis?

– Nesu jokios bažnyčios narys.
Taip, vadinu save krikščionimi. Be
jokios abejonės, tikiu Dievo galia. Ir
kaip žmogus būnu įkvėptas Jo galios.
Mano tėvas buvo labai religingas,
meilės ir Dieviškojo įkvėpimo požiū-
riu. Du kartus skaičiau visą Bibliją
nuo pradžios iki galo iki man sukako
devyneri. Vis dar prisimenu. Apie sa-
ve vadinančius netikinčiais juokau-
ju, kad tai – tas pats, kaip kompiute-
ris, netikintis ,,Microsoft”. Aš tikiu
Dievu, bet man baugu, kai matau is-
toriškai ir dabar religiją naudojamą
klaidingai pridengti smurtą, agresi-
ją, kai manipuliavimas ja galų gale
atsisuka prieš Biblijos tiesas. Juk
svarbiausia – Meilės dorybė. O jei
kalbėtume apie musulmonus, turėtų
būti aiškiai atskirta, kad terorizmas
nėra tai, ką pranašavo Mahometas.

Jei Šventas Raštas nebūtų aiškina-
mas klaidingai, krikščionybė – fan-
tastiška!” 

Pašnekovas persikelia į norve-
giškos vaikystės salą, laiką, kai tėvas
jį pasiimdavo į vyresniųjų, senolių
susiėjimus, kur vaiko balsas buvo
laikomas Dievo balsu. Slėpininga pa-
tirtis, nebepasikartosianti, bet prisi-
menama kaip laimingiausia gyveni-
me. „Gal geriau šito nespausdink...
(pokalbis grįžta į šias vilnietiškas
dienas), bet kai manęs paklausia, kas
yra mano laimė, atsakau, ir mano
atsakymas neretai šokiruoja, – tobu-
las Dievo vergas. Žinoti ir jausti, kad
esu dalis Dieviškosios Išminties pla-
no, esu Jo man skirtame kelyje. Ir
dirbti šiame kelyje gėrio vardan.”

Vilma Jankutė – Graikijoje gy-
venanti Lietuvos žurnalistė.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS
FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų patogiu

,,lay-away” planu. Atliekame visus 
fotolaboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r. iki 6 v.v.; 
šeštadieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;

sekmadieniais uždaryta. Antradieniais ir
trečiadieniais susikalbėsite lietuviškai.

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

Parduodama 2,26 ha miško 
Lazdijų raj., Kapčiamiesčio seniūnija,
Kareivonių kaime prie ežero Niedus.
Kelias asfaltuotas, yra elektra. Kaina

sutartinė. Tel. 370-37-392179

PARDUODA

PARDUODA

Baltic Rye
Latvian sourdough

100% rye bread
One 5-lb loaf incl. 
shipping $25.90

Two 5-lb loaves $41.70
Two 2+lb loaves fruit rye $35
www.blackroosterfood.com

Tel. 508-653-1983
301-512-3813

Algis Luneckas daug metų sąžiningai
užpildo mokesčių formas. Dėl susitarimo,

prašau skambinti 773-284-0100, 
4536 W. 63rd St., Chicago. 

(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,
priešais  „Draugo” redakciją).

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

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

Šiaurės Amerikos lietuvių stu-
dentų sąjunga (ŠALSS) yra naciona-
linė, pelno nesiekianti organizacija,
įkurta atstovauti lietuvių kilmės stu-
dentams Šiaurės Amerikoje. ŠALSS
padeda išlaikyti lietuvių studentų
pa veldą, lietuvišką kultūrą ir istori-
ją, organizuodama renginius, meti-
nes konferencijas, bendradarbiau-
dama su kitomis studentų organi-
zacijomis. 

Kaip jau esame rašę anksčiau,
pagrindinis mūsų tikslas šiais me-
tais yra įsteigti stipendiją dešimčiai
Ame rikos lietuvių studentų keliau-
ti į kas dvejus metus Wa shington,
DC vykstančią Jungtinio Amerikos
pabaltiečių nacionalinio komiteto
(JBANC) konferenciją, kuri šiais me -
tais vyks balandžio 1–2 dienomis.
JBANC konferencijose pristatomi ir
nagrinėjami įvairūs klausimai, susi-
ję su Lietuva, Latvija ir Estija. Pri-
statoma naujau sia informacija apie
Baltijos šalių ekonomiką, vidaus ir
tarptautinę po litiką bei karinio ir
energetinio sau gumo vystymą, kurią
konferencijos metu aptaria JAV ir
Baltijos šalių vyriausybių atstovai,
įvairios nevyriausybinės organizaci-
jos, tyrimų centrų specialistai bei in-
teresų grupės. Tai pui ki galimybė
Amerikos lietuviui studentui sužino-
ti daugiau apie Bal tijos valstybes, jų
santykius su JAV, susipažinti su tų
sričių žinovais ir specialistais.

Mes tikime, kad dalyvavimas
šioje konferencijoje suteiks studen-
tui neįkainojamą patirtį. Tai puiki

gali mybė daugiau sužinoti apie tėvy-
nės reikalus, skatinti didesnę atsa-
komybę, ugdyti profesionalumą.
Taip pat tai būtų puiki proga pra-
plėsti pažinčių ir bendraminčių ratą,
įgyti platesnę pasaulėžiūrą. 

ŠALSS ieško rėmėjų, kurie padė -
tų padengti kelionės, apgyvendinimo
ir registracijos išlaidas atrinktiems
studentams. Bet kokia parama – ma -
ža ar didelė – būtų labai naudin ga.
Numatytos išlaidos vienam asme-
niui – apie 560 dol. Mūsų tikslas yra
suteikti šią galimybę dešimčiai Ame -
rikos lietuvių studentų, bet jo įgy-
vendinimas priklausys nuo jūsų fi-
nansi nės paramos. Remdami mūsų
tikslą palaikysite aktyvią ŠALSS. Pa -
ramos čekius galite siųsti adresu:
ŠALSS, Inc. 6500 S. Pulaski Rd. Chi-
cago, IL 60629. Taip pat mus galite
paremti pasinaudoję ,,PayPal’’ elek-
troninių mokėjimų sistema, nurodę
info@lsana.org kaip paramos gavėją. 

Visi studentai, norintys gauti
stipendiją vykti į JBANC konferenci-
ją, privalo būti registruotais ŠALSS
nariais. Tapti nariu galima užpil -
džius anketą mūsų svetainėje www.
lsana.org. Visi registruoti na riai
gaus el. laiškus su JBANC konferen-
cijos stipendijos anketa, kurią už-
pildę turės išsiųsti iki kovo 15 d. ad-
resu: info@lsana.org. Po šios datos
per savaitę bus pranešta, kas gavo
stipendijas. Kviečiame dalyvauti vi-
sus studentus, iš anksto dėkojame
mūsų rėmėjams. 

ŠALSS valdyba

ŠALSS: stipendijos į JBANC konferenciją

IEŠKO DARBO

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
papildomo darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja

automobilį, skaniai gamina maistą. Tel.
630-674-1545.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

gera žinia mūsų vyresniesiems!

Gražioje ir ramioje Elgin miestelio Waverly gatvėje įsikūrė jaukūs
ŠEIMOS NAMAI. Čia kviečiame apsigyventi vyresnio amžiaus žmones,

kuriems sunku gyventi vieniems ir reikalinga nuoširdi pagalba. Mes
pasirūpinsime viskuo,  ko tik žmogui gali prireikti. Apsilankykite pas

mus. Mūsų tel.: 1-815-519-0986; 1-224-535-8004

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga



152011 VASARIO 26, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

A † A
KAZIMIERAS BAGDONAS

Mirė 2011 m. vasario 22 d.
Gimė 1916 m. vasario 26 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Ona Dundilaitė; duktė Marija Thiel;

sūnus Saulius Bagdonas su žmona Aušra; anūkai Kristina Lo-
wenstein su vyru Carlos, Justin Thiel su žmona Lorena ir Gina
Bagdonaitė; proanūkiai Penelope ir Isaac Lowenstein ir kiti gi -
minės Lietuvoje.

A. a. Kazimieras bus pašarvotas šeštadienį, vasario 26 d. nuo
9 v. r. iki 10 v. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W.
69th St., Čikagoje. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val.
ryto. Po šv. Mišių a. a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
RITAI RIŠKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vy-
rui JURGIUI, sūnui JUSTINUI su žmona JENNIFER,
sūnums PAULIUI ir ANTANUI, tėveliui VLADUI, ki-
tiems giminaičiams ir artimiesiems.

Dr. Jonas ir dr. Terri Prunskiai su šeima

Atkelta iš 9 psl.    1989–1996 m.
buvau šio universiteto Atkuriamojo
senato nariu. Tada dažnai tekdavo
vykti į Lietuvą. 

– Šiuo metu bendradarbiau-
jate su abiem universitetais?

– Taip, bet daugiausia bendra -
dar biauju su KTU, nes pats esu in -
žinierius. Bet remiu ir VDU, ypatin-
gai biblioteką – nusiunčiau daug mo -
dernios literatūros, ypač iš optimiza-
cijos srities. Lankydamasis Kau ne
visada apsilankau tuose universi -
tetuose. 

Būdamas Lietuvos mokslo aka -
demijos užsienio nariu, dažnai apsi-
lankau ir Akademijoje Vilniuje.

– Ką manote apie Lietuvos
mokslo pasiekimus?

– Lietuviai mėgsta nepastebėti
gerų dalykų savo namuose. Dau giau-
sia patyrimo turiu bendra dar biau-
jant technologinėse progra mose ir,
kiek matau, ten viskas gana sparčiai
juda į priekį. Ypač dabar, kai gauna-
ma parama ir grantai iš Eu ropos Są -
jungos. Tokią nuomonę pa tvirtina ir
mano patirtis dirbant su KTU profe-
soriais ir su CEET besistažuojančiais
dokto rantais. Kolegi joje magistro
laipsnio siekė ir trys KTU absolven-
tai, kartu būdami ,,graduate assis-
tant” ir gaudami atlyginimą. Visi
puikiai atliko užduotis.

Lietuvos profesoriai yra labai at -
sidavę mokslui, ir aš net keletą kartų
esu sakęs, kad noriu pirkti visas jų
laboratorijas su visais studentais ir
profesoriais. Europoje šiuo metu
įvesta bendra akreditacijos sistema,
ir tai įgalins suderinti Lietuvos ir
Europos akademines programas.

– Dažnai Jus matome lie tu -
viškuose renginiuose, buvote LR
Seimo ir PLB komisijos nariu,
padedate Lietuvos universitetams,
kartu su žmona esate įsteigę stu-
dentams fondus.  Ką Jums pačiam
reiškia lietuvybė?

–  Pirmiausia aš – lietuvis, įsiti-
kinęs lietuvis. Ir dar – įsitikinęs kau-
nietis (juokiasi). Lietuvoje gi miau,

mokiausi, daug mačiau ir daug ko
išmokau.

Namuose visada kalbame tik lie-
tuviškai. Dukros Vida ir Dalia baigė
lituanistinę mokyklą Cleve land. Mū-
sų žentas yra aukšto rango Amerikos
karininkas, bet ir jis su  vaikais lan-
kė lituanistinę mokyklą Washington,
DC. Anūkai Lukas ir Romas priklau-
so lietuvių skautams, važiuoja į lietu-
viškas skautų bei vasaros stovyklas.
Nemanau, kad lietuviškos šaknys
nutrūks. 

– Esate ne tik įsitikinęs lietu-
vis, bet ir sportininkas?  

– Taip, kadaise daug sportavau.
Jau gyvendamas Vokietijoje įsijun-
giau į sportinę veiklą. Buvau vienas
iš geriausių rutulio stumikas jaunių
grupėje Vokietijoje. 

Besimokydamas universitete
buvau UIC lengvosios atletikos ko -
mandos nariu. Toje pat komandoje
buvo ir V. Adamkus. Abu bu vo me
apdovanoti ,,Varsity Letters”. Po
daugelio metų treneris S. Fordham
man teigė, kad Valdas būtų tapęs
vienu geriausiu atletu pasaulyje, jei
būtų galėjęs susitelkti dešimtkovei.
Deja, dėl studijų ir profesinių įsi-
pareigojimų jis to padaryti negalėjo.

Su sportu aktyviai draugauju iki
šių dienų. Lankausi futbolo rung-
tynėse, neatsilieku nuo sporto kul -
tūros. Kai Lietuvoje buvo geros fut-
bolo rungtynės (pvz., su Vokietija ir
Ispanija), mes su žmona Nijole bu -
vome nuskridę jų pasižiūrėti.  Aišku,
ta pačia proga apsilankėme ir univer-
sitetuose. 

– Sveikiname su artėjančia
gražia gimtadienio sukaktimi. Ar
esate laimingas?

– Taip. Šiuo metu kaip tik baigiu
savo fotografinius memuarus. Darau
stendus anūkams. Šiuose stenduose –
mano visas gyvenimas – nuo gimi mo,
kas buvo Lietuvoje, karjera, pasieki-
mai, veikla, šeima, giminės,  draugai,
bendradarbiai, sportas, tarnavimas
Ame rikos kariuomenėje, kelionės,
skautai (esu ir Korp! Vytis narys).
Peržiūrėjau savo archyvą, pasidali-
nau nuotraukomis su draugais. Lie -
tuvoje dar turiu draugų, su kuriais
ėjau į Montessori darželį, lankiau
pradžios mokyklą, gimnazijoją. Su
jais susitinkame, palaikome ryšius.
Kai būnu Lietuvoje visada užsuku į
Dariaus ir Girėno gimnaziją  (buvusi
4-ta gimnazija) Kaune, kur kartais
tenka pabūti ir 1941–1944 m. laikotar-
pio istoriku.  Keletą KTU profesorių
mokė tie patys mokytojai, kurie
mokė ir mane. Taigi istorinis ryšys
nenutrūkęs. Apibendrinant vis ką
galiu pasakyti – lietuviai ir lietuvybė
man labai svarbu. 

Kalbino Laima Apanavičienė

Svarbiausia – gerai atlikti 
įsipareigojimus ir...

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

A † A
PETRAS VIZGIRDA

Mirė 2011 m. vasario 24 d.
Gimė 1933 m. sausio 8 d. Lietuvoje.
Gyveno Aurora, IL.
Giliai liūdi: žmona Adelė; duktė Renata ir žentas Kirk  Boo-

ne; sūnus dr. Paulius ir marti dr. Margaret; anūkai Collin, Lan-
don, Griffin, Spencer ir Tyler; broliai Vytautas ir Romualdas su
šeimomis; svainė Irena Moritz su šeima; pusbrolis Juozas ir
Marytė  Vizgirdai; pusseserės Zosė Rickienė su šeima; Aldona
Paukš taitienė bei kiti giminės.

A. a. Petras buvo sūnus a. a. Juozo ir Domicelės  Vizgirdų.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 27 d. nuo 3 v.  p.

p. iki 8 val. vak. Daleiden laidojimo namuose, 220 N. Lake St.,
Aurora IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 28 d. 9:30 val. ryto iš
Daleiden laidojimo namų a. a. Petras bus palydėtas į St. Joseph
bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą.  Po Mišių a. a. Petras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

The Daleiden Mortuary, tel. 630-631-5500
arba www.daleidenmortuary.com

A † A
ALEX G. KIKILAS

Mirė 2011 m. vasario 24 d., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Evergreen Park, IL.
Gimė Telšiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 metus.
Nuliūdę liko: vaikai John, Rima Beliunas ir Dalia Ste -

ponaitis; anūkai Alexander (Megan), Kenneth, Mary, James,
Terry, Jas mine, Kristina (Viktor), Peter (Yukari); proanūkas
Patrilk; sūnėnas Oscar (Vida) Kiesylis, dukterėčia Genutė ir
Lucy Kikilas.

A. a. Alex buvo vyras a. a. Dorothy Peliksa ir a. a. Sofijos
Beliunas, tėvas a. a. Alexander.

Daug metų priklausė BALF’ui ir 40 metų dirbo Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse  bei priklausė daugeliui kitų organizacijų.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 27 d. nuo 3 v. p.
p. iki 8 v. v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie
Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 28 d. 10:30 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Beverly Ridge FH.  Tel. 708-425-0100
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SKELBIMAI

www.draugas.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v. r. iki 12:30 v. p. p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Parduodama

Europietiško stiliaus maisto ir delikatesų krautuvėlė. Yra didelė virtuvė maisto
gaminimui, tinka „catering”. Yra geroje vietoje, didelių gatvių sankryžoje, Orland Park.

Skambinkite: Marius Kasniunas, Century 21 Pro-Team, 708-361-0800 x 149,
www.MKnamai.com

Jūrų skaučių ‚,Nerijos” tuntas 
ruošia meno parodą

Parodos atidarymas ir tylios varžytinės
2011 m. kovo 5 d., šeštadienį,  

6:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC

Įėjimas 25 dol. (bus vaišės ir gėrimai)

Paroda tęsis iki 2011 m. kovo 27 d. 

www.nerija.org 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th Street, Lemont, IL  60439

630 257-5613 matulaitismission@sbcglobal.net

Visi kviečiami pabendrauti
ir pasivaišinti

antradienį, kovo 8 d.
nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v.

MATULAIČIO MISIJA IR PLC RUOŠIA
,,UŽGAVĖNIŲ BLYNUS”

��  JAV LB Vidurio Vakarų apy gar  dos lit.
mok. mokytojų konferencija vyks Pa sau-
lio lie tuvių centre, Lemont, sek ma dienį,
va sa rio 27 d. Šv. Mišios Pa laimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje 9 val. r. Dalyvių
registracija – 10 val. r. Prelegentės –
Laima Apana vi čienė, ČLM direktorės
pavaduotoja, ir Ri ta Venclovienė, ,,Vaiko
vartai į moks lą” valdybos narė, kordina-
torė Lie tu vos reikalams. In for ma cija tel.
630-805-4036 (Jūratė) arba el. paš tu
jurate124@yahoo.com

��  Kovo 6 d., sekmadienį, Vytauto Didžio -
jo šaulių rinktinė ruošia Lietuvos šaulių
są  jun gos įkūrėjo Vl. Putvio atminimui skir -
tą šventę. Minėjimas prasidės šv. Mišiomis
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Ne kal-
 tojo Prasidėjimo bažnyčioje 10:30 val. r.,
dalyvaujant Čikagos šauliams. Po Mišių
šaulių rink ti nės salėje (2417 W. 43 St., Chi -
cago, IL) vyks Vl. Put  vio minėjimas, mu zi  ki-
nė programa, bus piet ūs. Tel. pasitei ra vi-
mui 773-434-3713 ar ba 773-375-4532.

��  Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas New York maloniai kviečia į
lietuvių menininko Algio Griš ke vi čiaus
fotografijų parodą ,,Kasdieniniai ste -
buklai” 2011 m. kovo 1 d., antradie nį,
nuo 6 val. v. iki 8 val. v.  LR genera -
liniame konsulate New York, 420 Fifth
Ave., NY 10018. Apie dalyvavimą pra -
šoma pranešti el. paš tu ny@urm.lt arba
tel. 212-354-7840.

��  Philadelphia Lietuvos ne pri klau so -
mybės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo
11-oji – bus paminėtos kovo 13 d. Pa -
dėkos šv. Mišios už Lietuvos Nepri klau -
somybę bus atnašaujamos Šv. Jur gio lie -
tuvių parapijo je (Sal mon ir Ve nan g gat -
vių sankryžoje)  11 val. r. Šventės mi nė -
jimas-koncertas Lietu vių namuose pra -
si dės 2 val. p. p. Maloniai kviečiama
dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV LB Brighton Park apylinkė vasario 20 d. paminėjo Vasario 16-ąją. Iš kil min -
gas šv. Mišias atnašavo kun. dr. Kęstutis Trimakas. Da ly vavo Gene rolo T. Daukanto
jūrų šaulių rinkti nė, Algimanto Barniškio vadovaujamas choras bei Joanos Drutytės
va do vaujama lektorių gru pė. Po Mišių vykusiame minėjime pranešimą skaitė adv.
Saulius Kuprys.

Šventėje dalyvavo ir trys Daulių šeimos kartos (iš kairės): Audra Kubiliūtė-Dau-
lienė, Gintarė Daulytė, Aras Daulys, Salomėja Daulienė, Vitas Daulys ir Daiva Daulytė.

Rasos Miliauskaitės nuotr.

Pranešame, kad vasario mėn.
Lietuvos Našlaičių globos komite-
tas yra gavęs šias aukas: $300 –
Albert P. Mikutis, Jr., Philadelphia,
PA. $225 – Knights of  Lithuania
Council 144, Franckville, PA; Micro -
soft Matching Gifts Program, Prin -
ceton, NJ per Nataliją Mackevičius,
Summa mish, WA. $175 – Maksimi -
nas Ka raška, Fredericksburg, VA.
$150 – J. Skurdenis, Bronxville, NY;
dr. Grace Austin, Short Hills, NJ;
Rima V. Šilėnas, Washington, DC;
Washing ton Skaučių Židinys (per

Janiną Cikotienę atsiuntė sūnus Vai-
das Ci kotas); Graszina ir Albertas
Karvelis, Naperville, IL. $100 –
Regina ir Julius Matonis, Burbank,
IL. Lietu vos Našlaičių globos komite-
tas nuoširdžiai dėkoja už Jūsų nuo-
latinę paramą Lietuvoje vargstan -
tiems vaikams. Kai padedam mažiau
turintiems – ir jie ir mes jaučiamės
geriau. Ačiū! Lietuvos Našlaičių
globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care), Fed. Tax ID #35-
412419, 2711 W. 71st St., Chicago,
IL 60629, tel.: 1-773-476-2655


