
Vilnius (URM info) – Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijoje kovo 17 dieną su-
rengtame seminare „Verslo galimybės Brazili-
joje” užsienio reikalų viceministrė Asta Skais-
girytė Liauškienė paragino Lietuvos verslinin-
kus aktyviau domėtis augančiomis ekonomiko-
mis ir atrasti Pietų Amerikos regiono pirmau-
jančią šalį Braziliją. Seminaras surengtas Lietu-
vos verslininkams minint Lietuvos ir Brazilijos
diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį.

Renginyje dalyvavęs Brazilijos ambasado-
rius Lietuvai Goncalo Mourao pažymėjo, kad
Brazilija tai šalis, kuri „perka ir parduoda vis-
ką”, todėl yra atvira ir Lietuvos verslui. Iš gana
skurdžios šalies, kokia ji buvo prieš 30 metų, Bra-
zilija tapo valstybe be tarptautinių įsiskolinimų,
suteikiančia kreditus kitoms šalims. Gegužės mė-
nesį planuojamas Brazilijos verslo delegacijos ap-
silankymas Lietuvoje. Akcinės bendrovės „Grąž-
tai” komercijos direktorius Romualdas Daukan-
tas supažindino su bendrovės verslo Brazilijoje
sėkmės istorija. Įmonė nuo 1999 metų eksportuo-
ja savo gaminius į Braziliją, kur jie naudojami
lėktuvų gamyboje ir automobilių pramonėje.

Į JAV atvyksta penki Lietuvos verslininkai ir mokslininkai
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• D. Grybauskaitė ir JAV lietu-
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• Kruopos į Lietuvą, usnys Lie-
tuvoje

• Lietuviškos taisyklės grįžimui
į Lietuvą
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rinis obuoliukas”
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Vienoje puošniausių miesto salių –
Čiurlioniui ir Kovo 11-ajai skirtas renginys
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Vilnius (Tiesa.com) – 2010 metų
rugsėjį savo veiklą pradėjęs Baltijos-
Amerikos Laisvės fondas, teikiantis
stipendijas antrojo laipsnio studi-
joms, mokslinei veiklai ir profesinei
praktikai, praneša, kad pirmoji sti-
pendininkų grupė artimiausiu metu
išvyks į JAV.

Dešimt stažuotojų iš trijų Balti-
jos valstybių – finansų, ekonomikos,
verslo, rinkodaros, informacinių tech-
nologijų ir interneto puslapių kūri-
mo specialistų – yra pasirengę per
artimiausias savaites išvykti iš savo
šalių ir pradėti metus truksiančią

praktiką geriausiose JAV įmonėse.
Trys šiai grupei priklausantys

stažuotojai atstovauja Lietuvai. Jus-
tinas Krugelis, jaunas bankininkys-
tės ir turto investicijų specialistas,
atliks praktiką „Lloyds TSB Bank”
New York. Darius Baturo, atstovau-
jantis susisiekimo ir transporto pra-
monei, profesinės patirties semsis
įmonėje „TransGroup Logistics”. Do-
vilė Šukytė atliks praktiką Strategi-
nių ir tarptautinių studijų centre
(CSIS) Washington, DC.

Fondo mokslinių tyrimų pro-
gramoje dalyvaus ir du Lietuvos

mokslininkai. VU Teorinės fizikos ir
astronomijos instituto mokslininkas
dr. Karolis Tamošiūnas su kolegomis
iš užsienio atliks tyrimą „Dalelių
srauto kampinė anizotropija ir jos
tyrimai su CMS detektoriumi dalelių
greitintuve” Vanderbild University.
Taikomųjų mokslų instituto ben-
dradarbis dr. Kęstutis Jarašiūnas
atliks optinę studiją „Elektronų per-
našos ir rekombinacijos procesų tyri-
mai optiniais metodais perspekty-
viuose puslaidininkių optoelektron-
ikai nitridiniuose junginiuose” Vir-
ginia Commomwealth University.Lukas Veržbickas pasiekė tai, ko nepa-

vyko padaryti jokiam kitam moksleiviš-
ko amžiaus jaunuoliui Amerikoje – 8 psl.

Renginio akimirka. Laimos Apanavičienės nuotr.

Čikaga (LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Kovo 16 d. Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulatas Či-
kagoje ir Vilniaus-Čikagos susigi-
miniavusių miestų komitetas Čika-
gos kultūros centro vienoje puoš-
niausių miesto salių „Preston Brad-
ley Hall” surengė šventinį Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo bei 100-
ųjų Mikalojaus K. Čiurlionio mirties
metinių minėjimą.

Vakaro metu buvo rodomos M.
K. Čiurlionio tapybos darbų repro-
dukcijos, skambėjo lietuvių kilmės
pianistės dr. Frances Covalesky (Pra-
nutės Kavaliauskaitės) atliekami
Čiurlionio bei kitų kompozitorių
kūriniai. Šventės svečius Lietuvos
nepriklausomybės proga sveikino
LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, Vilniaus-Čikagos susigi-
miniavusių miestų komiteto pirmi-
ninkas Stanley Balzekas Jr., Čikagos
mero Richard M. Daley sveikinimo

Lietuvos verslas ieško nišos Brazilijoje

Kovo 17 d. surengtas seminaras „Verslo galimybės Brazilijoje”. URM nuotr.

laišką perskaitė miesto merijos tarp-
tautinių santykių skyriaus direk-

torės pavaduotojas Khaled J. Elkha-
tib.

2010 metais Lietuvos ir Brazilijos užsienio prekyba siekė 100,5
mln. litų. Praėjusiais metais Lietuva į Braziliją daugiausia ekspor-
tavo diamonio fosfatą, žaliavinius linus, spaudos mašinas, impor-
tavo neperdirbtą tabaką, galvijų odas, kavos ekstraktus, esencijas
ir koncentratus.



Prieš savaitę Japoniją supurčius že-
mės drebėjimui ir jį lydėjusioms cuna-
mio bangoms, pažeisti Fukušimos Dajiči
branduolinės jėgainės reaktoriai į aplin-
ką skleidžia radiaciją. Įvairiose šalyse į Ja-
ponijos nelaimę reaguojama labai skir-
tingai.Vienos šalys išlieka ramios. O kitos,
netgi nutolusios nuo Japonijos per kelis
tūkstančius kilometrų, bijo radiacijos
paplitimo. Žinovų teigimu, artimiausias
dienas vėjas Fukušimos radiaciją neš į
vandenyną, radioaktyvus debesis gali
pasiekti Šiaurės Amerikos vakarines pa-
krantes ir netgi Europą. Nors raminama,
jog spinduliuotė nebus didelė ir rimtos
grėsmės žmonių sveikatai nesukels,
daug kas puolė pirkti jodo turinčių pre-
paratų, taip norėdami apsisaugoti nuo
galimo radiacijos pavojaus. Kai kurių ša-
lių vaistinės jų pristigo, tačiau moksli-
ninkai siūlo nevartoti jodo preparatų be
reikalo, kadangi jie gali sukelti pašalinį
poveikį, alergines reakcijas, sutrikdyti
skydliaukės veiklą. Labiausiai sunerimę
vyresnio amžiaus žmonės, prisimenan-
tys Three Mile Island avariją JAV 1979 m.
ir Černobylio atominės elektrinės Ukrai-
noje sprogimą 1986 m. bei jų pasekmes.

Redaktorė Loreta Timukienė
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LLAAIIŠŠKKAAII  

kAS IŠ TO LAIMI?

Noriu atsiliepti į Ligijos Tautku-
vienės straipsnį ,,Audra vandens
stiklinėje” (,,Draugas”, 2011 m. kovo 5
d.). Kadangi buvau vienas iš tų trijų,
ilgiausiu rašiniu reagavusiu į žurna-
listės L. Tautkuvienės straipsnyje ap-
rašytą planuojamą Marquette Park
steigti Šiluvos Marijos katalikišką
lituanistinę mokyklą, jaučiuosi, lyg,
jos pačios žodžiais kalbant, būčiau
vienas iš tų trijų, bandžiusių ,,žvan-
ginti ginklais” ir ,,sukelti audrą van-
dens stiklinėje”. Džiaugiausi, kad ne-
buvau tik vienas išsišokęs, be manęs
atsiliepė dar moterys – Patricia Nelia
Paulauskaitė ir Grasilda Reinytė-Pet-
kienė, kurios išsakė panašią į mano
nuomonę.

Labai sveikintinos pastangos
,,pa dėti ilgėliau išlaikyti Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo bažnyčią lietu-
vių rankose”. Tik nejaugi tam būtina
pakeisti bažnyčios vardą? Kadangi
esa me Chicago arkivyskupijos dalis,
ne taip jau lengva ką keisti be ar -
kivyskupijos vadovų sutikimo. Nebū -
ti nai jie visada teisūs, bet iš prak-
tikos žinome, kad jie turi stipriausią
balsą. (Prisiminkime, kaip jie iš mū-
sų Šv. Kazimiero kapinių išėmė žodį
,,lietuvių”). 

Nors L. Tautkuvienės straips -
nyje kalbama apie konkurenciją Jau -
nimo centre įsikūrusiai lituanistinei
mokyklai, bet mintis – kaip galimybė
papildyti Šiluvos Marijos katalikiš -
kos mokyklos gretas – buvo pačios
au to rės straipsnyje paminėta. O kun.
Antano Gražulio išsiųsti kalėdiniai
sveikinimai bei kvietimas paremti
(ką?) nesulaukė jokio atgarsio todėl,
kad jaunos šeimos turi pasirūpinti
savo šeimų pragyvenimu, ne taip jau
lengva visur aukoti. Tą žinau iš savo
paties patirties. Išleidę suaugusius
vaikus į gyvenimą ir dabar būdami
pensijoje, per pereitas šv. Kalėdas
Jaunimo centrui įstengėme pa au koti
100 dol. Todėl ne visai teisinga teigti,
kad ,,kvietimas nesulaukė jokio at-
garsio”.

Žurnalistė greičiausiai nė nenu-
jaučia, kad tokiu straipsnio pavadi-
nimu ir mus pavadindama ,,kelian-
čiais triukšmą, intrigas, nesuvokian-
čiais skirtumų tarp katalikiškos ir
regulia rios mokyklos”, ji pati kelia
audrą vandens statinėje. Nesu žur-
nalistas, o pensiją užsidirbau iš dar-
bo muzi kos ,,taktais”, bet greičiau-
siai nesuklysiu, L. Tautkuvienės  pa-
sirinktą raši nio formą palaikydamas
kiek už gaulin ga, netaktiška ir var-
giai krikščioniška. 

Būkime sesėmis ir bro liais lietu-
viais. Kas iš to laimi, jei pabrėžiame
,,išeivijos žmonių” ir ,,tre čiabangių”
lietuvių skirtumus ar ba nuteikiame
liuteronus prieš ka talikus? Net ir
,,Draugui” galėtų gal iš eiti į naudą
neleidimas vieniems ki tų pulti ar
žeminti.

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

AR nEGRAŽU?

Sloga vis dar laiko mane fotelyje.
Laukiu pašto. Labiausiai – ,,Draugo”.
Manau, visi mes gauname tokių laiš -
kų, kuriuos net neatplėšus išmetame,
nes žinome, kas juose parašyta ir ko
jie nori. 

Šiandien randu voką su užrašu
,,Draugas”. Šitas vokas neišmetamas.
Nustebau, nes jį atidarant pradėjo
kaž kas kristi iš voko. Perskaičius
mažą lapelį, tuoj pasidarė aišku, kas.
Tai – gėlių sėklos. Koks gražus su -
manymas. Ypač tokiu laiku, kada esu
priversta tinginiauti ir todėl turiu la -
bai daug laiko svajoti. Smalsu, kam
gi mė ši graži mintis?

Rožė Ražauskienė,
Dearborn Hts, MI

Senojo Testamen-
to Pradžios kny-
goje pasakojama

apie pirmųjų žmonių
gundymą ir nuopuolį.
Šis pasakojimas labai
gilus, nes atskleidžia
kiekvieno gundymo
esmę. Sukūręs žmo-
nes – Adomą ir Ievą,
Dievas apgyvendino
juos Edeno sode, ir tenai jie turėjo visa, ko reikėjo jų lai-
mingam gyvenimui. Tačiau reikėjo įvykdyti vieną sąlygą
– likti klusniems Dievui. Net pats Dievas negalėjo šios
sąlygos panaikinti, nes tuomet jis nebebūtų buvęs Dievas.
Klusnumas Dievui šiek tiek panašus į traukinio važiavi-
mą bėgiais. Traukinys greitai ir tiksliai rieda į tikslą, ta-
čiau išardyk bėgius, ir tikslas liks nepasiektas, įvyks
nelaimė. 

Žmogui ne visuomet akivaizdu, kodėl jis turi klausyti
Dievo. Klusnumas yra tarsi pridengtas paslapties šydu. O
žmogaus širdyje glūdi nerimas: gal galima nepaklausyti
Dievo ir, kas žino, gal tapti laimingesniam nei iki šiol?

Gundytojas pasinaudojo šiuo žmogaus silpnumu. Jis
kalbėjo Ievai: „Atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite,
ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pik-
ta” (Pr 3, 5). Moteris matė puikų, viliojantį medį ir girdėjo
visai įdomiai skambančius gundytojo žodžius: „Jūs tap-
site kaip Dievas.” Ieva patikėjo gundytoju ir ryžosi Dievo
nepaklausyti.

Po šio apsisprendimo įvyko tai, kas turėjo įvykti, –
pirmųjų tėvų gyvenimas ir žmonijos istorija pasikeitė.
Neklusnumas Dievui atvėrė galimybę blogiui įžengti į ją.
Žmogus norėjo būti panašus į Dievą ir toks tapo: iki šiol
jis buvo pažinęs gyvenimą Dievo šviesoje, nuo dabar jis
pažino gyvenimą be Dievo – nuodėmės gyvenimą.

Jei reikėtų šį gyvenimą atvaizduoti drobėje, tiktų nu-
tapyti cunamio bangą, nešančią automobilius, net na-
mus, traiškančią laivus, viską pakeliui nušluojančią ir
paliekančią griuvėsius. Šį žemės drebėjimo ir cunamio
Japonijoje vaizdą neseniai matėme per televiziją. Gra-
žiausi miestai ir gyvenvietės staiga virto baisiu kapinynu,
palaidojusiu ką tik gyvenimu besidžiaugusius žmones.

Iš tikrųjų Dievo neklausymą galima palyginti su že-
mės drebėjimu ir jo sukeliama cunamio banga. Ši banga
pradėjo ristis nuo pirmojo žmogaus apsisprendimo ne-
klausyti Dievo. Šios bangos padarinius akivaizdžiai ma-
tome šiandienėje Lietuvoje. Po Nepriklausomybės atkūri-
mo galėjome klausyti Dievo – būti sąžiningi, tiesūs,
taikūs, vieni kitiems gera linkintys, galėjome vieni kitus
mylėti ir daryti tik gera. Taip būtume savo šalyje kūrę
Edeno sodą. Tačiau visa tai jau yra negrįžtamai dingę,
nes žmonės dažnai rinkosi kitokį kelią – neklusnumo
Dievui kelią. Jie klausė gundytojo, siūliusio pinigus, ma-

lonumus, valdžią,
garbę – tą patį, ką
šėtonas siūlė Jėzui,
kai šis buvo alka-
nas. Klusnumas Die-
vui daug kam at-
rodė pasenęs, vidu-
ramžiškas, be to,
sunkus, o daugeliui
norėjosi iš gyveni-
mo paimti viską, ką

jis gali duoti. Viską ir greitai.
Šiandien ne kartą dejuojame, stebėdami šio mora-

linio cunamio padarinius. Ir tai dar ne viskas. Blogiau-
sia, kad, užuot pasakę: „Dieve, pasigailėk manęs, taip pat
daug kur neklausiusio tavęs”, mes pradėjome ieškoti kitų
kaltės. Kalta valdžia, kalti vadovai, kalta net Bažnyčia.
Nieko naujo, nes ir Adomas taip elgėsi. Paklaustas, kodėl
valgė uždraustą vaisių, jis neprašė: „Dieve, atleisk, su-
klydau”, bet suktai aiškino: „Moteris, kurią tu man davei
būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir val-
giau” (Pr 3, 12). Taigi ne aš, Adomas, kaltas, bet moteris.
Ieva taip pat kaltino ne save, bet žaltį, kuris ją apgavo.

Mūsų prigimtyje veikia nuodėmės įstatymas, len-
kiantis mus visų negandų priežasties ieškoti kituose. Šis
polinkis labai stiprus. Pripažinti savo nuodėmingumo ir
kaltumo prieš Dievą ir žmones tiesą yra labai sunku, nes
reikia nusižeminti. Puikybė visuomet nori save pasodin-
ti į Dievo vietą. Puolę angelai niekuomet negali nusiže-
minti ir gailėtis savo priešiškumo Dievui. Jie irgi norėjo
būti dideli kaip Dievas. Žmogus gali nusižeminti, pripa-
žindamas net skaudžią, jį žeminančią tiesą, bet tai pa-
daryti dažniausiai jam būna labai sunku. Pavyzdžių ieš-
koti nereikia – kiekvienas esame gyvas šio reiškinio pa-
vyzdys.

Kad žmogui būtų lengviau suvokti, koks baisus yra
neklusnumas Dievui ir kokia sunki yra nuodėmė, kad
lengviau būtų nusižeminti ir pripažinti savo kaltę, Jėzus,
Dievo Sūnus, nusižemino, prisiimdamas žmogaus pri-
gimtį ir kaip piktadarys mirė ant kryžiaus. Šitaip jis tapo
klusnus dangaus Tėvui iki mirties ant kryžiaus, iki mūsų
protui sunkiai suvokiamo susinaikinimo.

Turėdami prieš akis šį Kristaus pavyzdį, mes leng-
viau pajėgiame suvokti savo kaltę ir ištarti: „Esu kaltas.”
Bažnyčia šitam suvokti skiria gavėnios metą – keturias-
dešimt dienų prieš Velykas. Ji kviečia mus daugiau mels-
tis, suvaldyti savo netvarkingus troškimus, jusles ir su-
tvarkyti savo sąžinę. Tvarkytis reikia pradėti nuo savo
mąstymo, nuo pasiryžimo ne ieškoti kitų kaltės, bet sąži-
ningai įvertinti savo nuodėmingumą. Kam pasiseks šitai
padaryti, netuščiai bus praleistas gavėnios laikas. Tuo-
met galima tikėtis, kad Kristaus Velykos taps ir mūsų Ve-
lykomis – prisikėlimu visiškai kitokios kokybės gyveni-
mui.

Gundymas, nuodėmė 
ir atgaila
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Atrodo, kad štai ši žinia laikoma gera
žinia: daugiau nei pusei milijo no šalies
gyventojų bus suteikta pa galba maistu.
Tai Europos  Sąjun gos (MIATLNA) pagal-
ba labiausiai nepasiturintiems Lietuvos
gyventojams. Kvietiniai miltai, makaro-
nai, kruopos, miežiniai dribsniai, sutirš-
tintas pienas. Ir miltai, ir makaronai, ir
kruo pos – tai laukuose išsisiū bavusių
varpų dovana darbštiems ūkinin kams. Ir
pienas yra juodmar gių, žalmargių atlygis
jų šeiminin kams už vešlias ganyklas.

Lietuvos keliai dundės nuo minėtas dovanas
atvežančių sunkvežimių, kruopomis prikrautų. O
dirvonuose vešinčios usnys kratysis nuo ratų
sukeltų dulkių. Dirvonų dirvonai, badaujantiems
kruopos, rugį, kvietį nugalėjusios piktžolės – tragiš-
kas vaizdas. Lietuva pristigo miltų, ma karonų...

Net turtingiausiose šalyse atsi   ran da šelptinų
vargšų. Rūpestis jais yra krikščioniškas požiūris į
žmogų. Ačiū už pašalpą, Lietuvai gera valia skirtą.
Tačiau Lietuvon gabenami makaronai ir dribsniai
skamba tarsi skausmingas gyvenimo disonansas.
Trijų milijonų valstybėje daugiau nei pusė mili-
jono šelptinų? Ir valstybėje, kuri eksportuodavo
žemės ūkio produktus, o šiandien laiko didžiulius
žemės plotus nenaudojamais? Ar Euro pos plėkte-
lėję miltai yra geresni už lietuviško kviečio miltus?

Graudus ir skaudus toks šaipū niškas demok-
ratijos slystelėjimas – gerbiama žemės nuosavybė,
bet nie kas tos nuosavybės nenori. Tai pana šu į
nuosavybę niekinantį socializ mą, nors Lietuvos
socialistai virto eko nominio individualizmo pir-
mūnais, nuosavybės teisėmis plačiai besinaudo-
jančiais. Kokį socialinį pla ną atstovauja laukų tuš-
tumos?

Lietuvos dirvonų epocha yra su kurta ne ko-
kios nors savos politinės ar ekonominės sistemos,
ne vy riausybės, ne administratorių, bet jovalinės
XX amžiaus istorijos. Lietu vos žemės ūkį sujaukė
netolimos pra eities buldozeriniai įvykiai.

Didesnių ūkių draskymas jau pirmosios oku-
pacijos metu ir vėliau priverstinis ūkininkų stum-
dymas į kolūkius. Gyvulių ir padargų sunai kini-
mas neprityrusiems bolševikams vadovaujant.
Trėmimai Sibiran. Me lioracija, sodybų ir kaimų
išgriovimas, gyventojų sukaišiojimas į gy ven vie-
tes, po 1989 m. – kolūkių plėšymas, ūkio mašinų
vogimas, nesusigaudymas, kaip reikėtų elgtis. Ir
kolūkinės patirties sukauptas išgąs tis. Todėl teža-

liuoja dirvonai, gyventojai tesėdi aukštabučių liz-
duose ir laukia duonos iš Dievo kišenės.

Dirvonų sistemą Lietuvai paliko istorija, ta-
čiau jos toks ilgas užsitu pėjimas yra valstybės ins-
titucijų ne rangumas. Juk ar ne valstybė yra atsa-
kinga už ekonominio gyvenimo vairavimą? Kokie
žemėtvarkos darbai atlikti per dvidešimt metų? Ar
jau grąžintos visos žemės, kurių reika lauja savi-
ninkai? Ar suregistruoti šeimininkų neturį plotai?
Ar žinoma, kam priklauso dirvonai? Gal savinin -
kai jų atsisako?

Daug čia yra raštininkavimo biu rokratams ir
daug medžiagos plana  vimams ir sprendimams. O

gal ta medžiaga, gražiai sutvarkyta, jau
laukia? Jei tai teisybė, laikas ką nors dary-
ti, svarstyti, tartis. Ką įvykdė že mės ūkio
ministrai? Kiek savo kietas galvas prikan-
kino žemės ūkio specialistai ir profesoriai
aukštose (ypač žemės ūkio) mokyklose?
Kiek jie spau doje paskelbė nuomonių, spren-
dimų ir pasiūlymų? Juk nereikia sėdint
laukti iš kažkur atriedančių kruopų.

Bijoma, kad Lietuvos dirvas gali iš-
pirkti svetimi, ypač danai su olan dais.

Net Europos Sąjunga skatina parduoti. O gal ge-
riau būtų dirvonus jiems išnuomoti? Bent lietu-
vius naujai išmokytų ūkininkauti. Gal tarp usnių
triušius auginti? Gal tuščius plotus miškais už-
leisti? Gal dirvonus mokesčiais apkrauti, gal tas
žemes valstybės nuosavybėn paimti? Kur išmanan-
čiųjų nuomonės šiais ir pa našiais klausimais, kur
jų siūlymai? Kur drąsa, ryžtas? Bijoma, kad vals -
tybei naudingi pasiūlymai gali būti nepopuliarūs?
Tikri vadovai ir valstybininkai populiarumo konkur-
suo se nedalyvauja. Ten varžosi tik politikieriai.

Ką nors, ką nors reikia daryti.
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Kruopos į Lietuvą, 
usnys Lietuvoje
VYTAUTAS VOLERTAS

,,Grybauskaitė nusivylė Amerikos
lietuviais” – tik tiek sugebėjo išpešti Lie-
tuvos spauda iš internete prieš porą sa-
vaičių pasirodžiusio dar vieno ,,Wiki-
Leaks” nutekinto dokumento, kuriame –
JAV diplomatų surinkta informacija
apie LR prezidentę Dalią Grybauskaitę
ir jos vadovavimą šaliai per pirmuosius
šešis mėnesius. Spėju, jog perskaitęs to-
kią antraštę ne vienas JAV lietuvis taip
pat nusivylė. Tad šiuo atveju nusivylimas
– jausmas abipusis.

Nors ,,WikiLeaks” paviešintas penkių pus-
lapių dokumentas suteikia itin retą galimybę skai-
tyti JAV ambasados Vilniuje darbuotojų ataskaitą
JAV Valstybės departamentui, kažkodėl lietuviai,
sergantys mažoms tautoms būdinga „ką apie mus
sako kiti” liga, nepanoro juo pasidomėti giliau.
Vieno sakinio iš konteksto ištraukimas ir jo su-
reikšminimas Lietuvos žurnalistams pasirodė pats
tinkamiausias būdas pristatyti ne visų akims skir-
tą dokumentą. Ką gi, vis dar vaikomės dažniausiai
iš piršto išlaužtų, vienadienių skandalų.

JAV diplomatai D. Grybauskaitės kadencijos
pradžią vertina lygindami ją su ankstesniu Lietu-
vos prezidentu Valdu Adamkumi. Jų nuomone, vos
tapusi prezidente, D. Grybauskaitė savo vadovau-
jamam kabinetui uždėjo stiprų asmeninį antspau-
dą ir nurodė naujas gaires: artimesnius santykius
su Europa, glaudesnį bendradarbiavimą su Latvija
ir Estija, pragmatiškesnį požiūrį į Rusiją (panašų į
JAV paskelbtą ,,perkrovimo” su Rusija politiką).
Diplomatai pažymi, jog didžiausias Grybauskaitės
skirtumas nuo Adamkaus yra tas, jog ji nejaučia
instinktyvaus prielankumo Amerikai. Pasak jų,
prezidentė yra labai protinga, greitai perprantanti
reikalo esmę, laikanti save visų svarbesnių dalykų
„sprendėja” (,,decider”), turinti puikią atmintį ir
nepamirštanti nuoskaudų.

Dokumente pastebima, jog lietuviškoje visuo-
menėje, kurioje šeimos ryšiai yra ypač stiprūs, o jų

turėjimas padeda šeimos nariams ar draugams
lipti karjeros laiptais, naujoji Lietuvos preziden-
tė yra neįprastas atvejis – ji neturi šeimos, vaikų
ar tėvų (mirę). D. Grybauskaitė parodė ypatingą
dėmesį labdaros organizacijoms, ypač besirūpi-
nančioms vaikais ir jų poreikiais. Pasak JAV dip-
lomatų, kol kas (tuomet nuo D. Grybauskaitės  pre-
zidentavimo pradžios buvo praėjęs pusmetis) tai
vienintelė sritis, kuriai Grybauskaitė linkusi
rodyti savo, kaip prezidentės, išskirtinę paramą. 

,,WikiLeaks” paskelbtame dokumente plačiau
aptariamos kelios sritys, kurios, JAV diplomatų
nuomone, daug pasako apie dabartinę Lietuvos
prezidentę. Tai jos rūpestis dėl krašto apsaugos ir
energetikos; pasikeitusios užsienio politikos gai-
rės; atsisakymas reklamuoti Lietuvą ekonomikos
srityje; įtemptas prezidentės santykis su Vyriausy-
be ir Seimu bei jos požiūris į JAV.

Gal kiek netikėta atrodo ir Grybauskaitės, tu-
rinčios ekonominį išsilavinimą, laikysena Lietuvos
ekonomikos atžvilgiu. Pavyzdžiui, ji yra skeptiška
dėl užsienio šalių investicijų Lietuvoje. Dokumen-
te sakoma, jog tokį požiūrį iš dalies suformavo ne-
pavykęs JAV bendrovės ,,Williams” atėjimas į Lie-
tuvą. Grybauskaitės nuomone, tuo metu Andriaus
Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės pasiūlytos
nuolaidos ,,Williams” buvo nedovanotinas išteklių
eikvojimas, neatnešęs lauktų vaisių.

Nors Grybauskaitė keletą metų praleido JAV
(1991 m. dalyvavo šešių mėnesių tarptautinės eko-
nomikos diplomatijos programoje Georgetown

University; 1994 m. – „Internationl Visitor
Leadership” programoje; 1996–1999 m. dir-
bo LR ambasadoje Washington, DC), jos
palankumas šiai šaliai nėra savaiminis,
praneša JAV diplomatai Vilniuje. Pasak
neatskleisto šaltinio, Grybauskaitės po-
žiūris į Ameriką išliko toks pat, kokį ji bu-
vo susidariusi atvykusi į šią šalį pirmą
kartą – be didelių simpatijų ar išankstinio
prielankumo. ,,Ypač jai įspūdžio nepadarė
JAV lietuvių bendruomenė”, – rašo JAV

diplomatai ir priduria, jog Grybauskaitė galvoja,
jog po 1990 metų daugelis tos bendruomenės narių
taip niekada ir neįvykdė savo pažado realiomis
investicijomis prisidėti prie Lietuvos atstatymo. 

Apibendrinant, ,,WikiLeaks” dokumentas ro-
do, jog Grybauskaitė nėra ta šalies vadovė, kurią
lengvai galima padėti į „juodą” ar „baltą” dėžutę.
Svarbu ir tai, kad amerikiečiai mano, jog akivaiz-
džių simpatijų Amerikai neturėjimas nereiškia,
kad D. Grybauskaitė yra prieš Ameriką nusitei-
kusi vadovė. Ataskaitos pabaigoje sakoma, jog JAV
turi ieškoti priėjimo prie Lietuvos prezidentės, pa-
rodyti, jog į ją žiūrima rimtai, nes, kaip pastebi
JAV diplomatai, sprendžiant iš D. Grybauskaitės
šešių mėnesių populiarumo (2010 m. gruodį ją tei-
giamai vertino net 85 proc. Lietuvos gyventojų),
Lietuvos prezidente ji gali būti net iki 2019 metų. 

Panašias išvadas, manau, turėtų padaryti ir
JAV lietuviai. Tai, kad mūsų šalies vadovei Ame-
rikos lietuviai nepadarė įspūdžio (o priežastį, atro-
do, ji tam turi), dar nereiškia, jog ji yra nusiteiku-
si prieš mus. Tiesa, V. Adamkaus prezidentavimo
metais kone be išimties visiems JAV lietuviams
atviros Prezidentūros durys šiuo metu nėra tokios
atviros, bet, jei tikėsime ,,WikiLeaks” dokumentu,
jos nėra atlapotos ir žemo ar vidutinio, o tik aukš-
čiausio rango JAV valdžios pareigūnams. Nekokį
pirmą (ar net antrą ir trečią) įspūdį galima ar bent
reikia stengtis pakeisti. Iš to, manau, laimėtų abi
šiuo metu viena kita nusivylusios pusės.

LLAAIIŠŠKKAAII  

FAkTAI BE FAkTŲ

Atsiliepiant į Jūratės Dovilienės laišką ,,Fak-
tai” (,,Draugas’’, 2011 kovo 12 d.).

Gerb. J. Dovilienė teigia, kad ,,Žurnalistai tu-
rėtų skelbti faktus, o ne savo nuomonę”. Jei žur-
nalistas neturėtų savo nuomonės, o skelbtų tik fak-
tus, tai kažin ar išvis tai būtų žurnalistika. Turime
daug puikių žurnalistų Lietuvoje, kurių keliami
faktai, paremti su jų pačių nuomone, iškėlė daugy-
bę negerovių Lie tuvos padangėje. Kas nežino Rim-
vydo Valatkos, Valdo Vasiliausko, Algi manto Če-
kuolio, Gintaro Visocko, Vytauto Tomkaus ir kt.
žurnalistų, į kurių nuomones įsiklauso ir Lietuvos
seimūnai? JAV žurnalistai, kaip Bill O’Reily, Dia-
na Sawyer ar Charlie Gibson, Glen Beck ir kiti ta-
po žinomi, nes kelia ne tik faktus, bet ir išsako savo
nuomonę. Faktas ir tai, kad žurnalistas, turintis
nuomonę ir mokantis ją apginti, – retas, bet labai
svarbus reiškinys mūsų gyvenime. Gal ne veltui žur-
nalistika neretai įvardijama ketvirtąja valdžia?!

Toliau autorė teigia: ,,Kai kurie mokytojai,

paminėti tame straipsnyje, nežinojo, kad jie dirbs
mokykloje, apie kurią net nežinojo.” Prieštarau-
jama pačiai sau – sugalvoti faktai be faktų. Kur
pavardės tų, kurie ,,net nežinojo”?

J. Dovilienės paminėtas faktas, kad kunigas
,,išklauso mokinių išpa žintis prieškalėdiniu ir
priešvel y kiniu metu?” mane nustebino. Tai labai
blogas faktas, jei mokiniai tik du kartus per metus
eina išpažinties.

Faktas, kad visuomenė reaguoja, nelieka abe-
jinga, yra labai teigiamas reiškinys. Vadinasi, dar
esame gyvi! Faktas ir tai, kad J. Dovilienės inter-
pretacija dėl geranoriškos naujai kuriamos kata-
likiškos lituanistinės mokyklos (pagrindinis jos
tikslas pritraukti daugiau jaunesnių žmonių į
Marquette Park bažnyčią ir taip pratęsti jos išli -
kimą lietuviams) kelia abejonių laiško autorės ge-
ranoriškumu. Atrodo, būtų geriau, jei niekas ne-
vyktų?

Juozas Karsokas,
žurnalistas iš profesijos

Palos Hills, IL

D. Grybauskaitė ir 
JAV lietuviai
DALIA CIDZIKAITĖ
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Washington State University
(WSU) Smūginės fizikos
instituto vyresnysis moksli-

nis darbuotojas Paulius Grivickas
savo kailiu patyrė, kad Lietuvos val-
džios skelbiamas siekis susigrąžinti į
tėvynę emigravusius jaunus moksli-
ninkus tėra tuščias šūkis. Apie šį lie-
tuvį daugelis pirmą kartą išgirdo,
Lietuvos spaudoje pasirodžius  jo at-
viriems laiškams – vienas iš jų buvo
skirtas mūsų šalies premjerui And-
riui Kubiliui, kitas – Lietuvos mokslo
tarybos (LMT) pirmininkui profeso-
riui Eugenijui Butkui. Kas pastū-
mėjo šį 36-erių fizikos mokslų dak-
tarą viešai kreiptis į Lietuvos val-
džios ir mokslo atstovus? P. Grivickas
tvirtina esąs nusivylęs mūsų krašto
mokslo politikos kūrėjų darbu.

Vienas iš 
,,emigravusiųjų protų”

P. Grivickas iš Lietuvos išvyko
prieš 14 metų – baigęs magistrantū-
ros studijas Vilniaus universiteto
Fizikos fakultete, doktorantūros stu-
dijas tęsė Švedijos Karališkajame
technikos institute. Vėliau WSU
Smūginės fizikos instituto pasiūlyta
podaktarinė stažuotė lietuvį sudo-
mino, nes pasiūlė savo patirtį pritai-
kyti naujoje smūginės fizikos srityje. 

Pasak fiziko, jis dalyvauja ins-
titute įgyvendinamuose projektuose,
be to, yra keleto naujų projektų ben-
draautorius. P. Grivickas džiaugiasi
puikiomis darbo sąlygomis, kad fi-
nansiniais ir administraciniais rei-
kalais rūpinasi pats institutas – tik-
riausiai daugelį Lietuvos mokslinin-
kų džiugintų tokios darbo sąlygos.
Jaunasis mokslininkas sako ne kartą
iš Lietuvos kolegų girdėjęs, kad biu-
rokratinė darbo dalis suryja du treč-
dalius produktyvaus jų darbo laiko. 

P. Grivickas planuoja  ateityje
įsitvirtinti kaip nepriklausomos gru-
pės vadovas, tačiau, jo žodžiais, rasti
tokią vietą JAV tikrai nėra lengva,
keliami labai dideli reikalavimai,
susiduriama su didžiule konkuren-
cija.  

,,Esu vienas iš ‘emigravusiųjų
protų’, profesinio tobulėjimo siekian-
tis pasaulinėje mokslo erdvėje”, –
taip save apibūdina jaunasis moksli-
ninkas.

Viliojanti galimybė 
grįžti į Lietuvą

Prieš porą metų lankydamasis
Lietuvoje P. Grivickas sužinojo apie
LMT pradedamą vykdyti naują prog-
ramą, supaprastintai vadinamą ,,Vi-
suotinės dotacijos” konkursu. Šis
konkursas turėjo atversti naują
mokslo finansavimo sistemos pusla-
pį. Kaip ir daugelyje Europos vals-
tybių, Lietuvoje turėjo būti pradėti
individualūs, o ne tik instituciniai
mokslo palaikymo projektai. Lietu-
vos „Visuotinės dotacijos” konkursui
buvo pasitelktos Europos struktūri-
nės paramos lėšos – iš viso 120 mili-
jonų litų. Kiekvienam projektui buvo
numatyta skirti iki 1.6 milijono litų.
Projektas privalėjo būti įvykdytas
per ketverius metus. Dalyvauti pro-
jekte buvo pakviesti pirmaujantys
mokslininkai ir jų suburtos grupės.
Pagrindinis atrankos reikalavimas –
mokslinės idėjos svarba ir tyrimų
unikalumas pasauliniu lygiu.

P. Grivickas buvo vienas iš tų,
kurie ryžosi pateikti projektą kon-
kursui. Fizikas keturiems mėne-
siams grįžo į Lietuvą, subūrė mokslo
grupę, užmezgė ryšius su partneriais
Europoje, parengė projekto idėją,
pateikė infrastruktūrai būtinų pir-
kinių sąrašus, pildė daugybę lente-
lių, pažymėjimų ir kitų reikalaujamų
dokumentų. 

2010 m. birželio 1 d. buvo pa-
skelbtas 52 finansuotinų, t. y. laimė-
jusiųjų, projektų sąrašas, kuriame
buvo ir šio mokslininko grupė. Suži-
nojęs šią naujieną, P. Grivickas atsi-
sakė 58,000 JAV dolerių metinės su-
tarties su WSU, pranešė savo darbda-
viams, kad paliks darbovietę iki rug-
sėjo, todėl nebepateikė paraiškos dar-
bo vizai JAV pratęsti. Džiugią žinią
jis pranešė kitiems savo grupės na-
riams, drauge dirbusiems rengiant
projektą, ir gavo jų patvirtinimą dėl
tolesnio bendradarbiavimo. 

Kaip yla iš maišo pradėjo 
lįsti konkurso trūkumai

Deja, po mėnesio P. Grivicką pa-
siekė daugiau nei netikėta žinia – bu-
vo pranešta, kad jo projektas išbrau-
kiamas dėl iš anksto nepatvirtintų
atrankos reikalavimų jauniems
mokslininkams. Taip buvo pasielgta
dar su trimis projektais. Pasak moks-
lininko, iš LMT pateiktų dokumentų
jis padarė išvadą, jog LMT veiksmai
buvo neteisėti. Savo argumentus P.
Grivickas išdėstė atvirame laiške
LMT pirmininkui profesoriui E. But-
kui. Į savo klausimus jis negavo aiš-
kių atsakymų nei raštu, nei pasikal-
bėjęs su E. Butkumi. Kad apgintų sa-
vo poziciją, mokslininkas ryžosi pa-
duoti skundą Lietuvos Finansų mi-
nisterijai – vadovaujančiajai institu-
cijai. Pasak P. Grivicko, tada kaip yla
iš maišo pradėjo lįsti kiti konkurso
trūkumai: LMT nebuvo parengusi
projektų vertinimo taisyklių, verti-
nimo reikalavimus kaitaliojo pasi-
baigus konkursui, kelis kartus skel-
bė ir vėl panaikino finansuotinų pro-
jektų sąrašus, keitė gairių nuostatas.
Po pusmečio, kai susidariusi padėtis
buvo svarstoma LR Seimo mokslo ko-

mitete, paaiškėjo, kad be tiesioginio po-
litinio įsikišimo neįmanoma išspręs-
ti problemos. Seimo komitetas neno-
rėjo imtis šios iniciatyvos. Taip atsi-
rado atviras mokslų daktaro laiškas
ministrui pirmininkui A. Kubiliui.

Šauksmas tyruose

Pirmiausia kreipimąsi P. Grivic-
kas nusiuntė į Ministro pirmininko
kanceliariją. Daugiau kaip mėnesį
nesulaukęs jokio atsakymo, ryžosi
kreipimąsi kaip atvirą laišką pakar-
toti spaudoje. Tą pačią dieną gavo
trumpą elektroninę žinutę iš minist-
ro pirmininko patarėjų, kurioje jie
pranešė, kad mokslininko laiškas
persiunčiamas į Švietimo ir mokslo
ministeriją ir jos prašoma „pagal
kompetenciją atsakyti pareiškėjui”.
Atsakymo iš ten P. Grivickas iki šiol
nesulaukė ir nebesitiki sulaukti. 

,,Kreipimosi politinis vadovas

neišgirdo arba nenorėjo išgirsti.
Biurokratai pasirinko saugų ir veiks-
mingą būdą, kuris vadinasi  ‘kreip-
kitės į kitą’, – taip komentavo susi-
klosčiusią padėtį P. Grivickas. – Klys-
ti žmogiška, bet klaidas reikia taisyti
ir iš jų mokytis, o ne apsimesti, kad
jų nebuvo.” 

Fiziko nuomone, dėl to nukenčia
teisėtai laimėjusieji mokslininkai.
Neseniai (2011 m. sausio 25 d.) pa-
aiškėjo, kad dotacijos finansavimo
apimtys su Finansų ministerija buvo
nesuderintos, todėl iš galutinio fi-
nansuotinų projekto sąrašo išbrauk-
ta dar 15 projektų, kitų projektų
biudžetas apkarpytas. ,,Tai akivaiz-
dus pradinių atrankos nuostatų ir
vertinimo reikalavimų laužymas”, –
įsitikinęs P. Grivickas.  Faktas, anot
jo, kad gali būti kaitaliojamos tai-
syklės, nebeteikia vilties įdiegti
skaidrų Lietuvos mokslo finansavi-
mą. ,,Ar dar lieka vilties sugrąžinti į
Lietuvą pasaulinio lygio mokslinin-
kus?” – retoriškai klausia jaunasis
mokslininkas. Jis pasiryžęs savo
teises ginti teisme ir žino, kad nebus
lengva, tačiau nusiteikęs tai daryti
dėl skaidrumo, teisybės ir dėl būsi-
mų projektų. 

Gal žaidžiama 
ne pagal taisykles?

Ne tik pačiam P. Grivickui, bet ir
daugeliui jo kolegų, pažįstamų kyla
klausimas, kodėl vis dėlto taip atsi-
tiko. Gal paprasčiausiai užsienyje
dirbantys specialistai nežino žaidi-
mo taisyklių? Jaunojo mokslininko
nuomone, labai ilgai Lietuvos poli-
tikų kalbos apie norą susigrąžinti
„emigravusius protus” buvo be pa-
mato, kadangi trūko finansavimo.
Lietuvai suteikta Europos Sąjungos
parama galėjo tapti svaria pagalba.
Kalbėdamas apie „Visuotinę dota-
ciją”, P. Grivickas pabrėžia – di-
džiausia problema, kad konkurso
vykdymo taisyklės nebuvo iš anksto
parengtos ir suderintos vykdančio-
sios bei vadovaujančiosios institu-
cijų. ,,Dabar net prof. E. Butkus
nebevadina ‘Visuotinės dotacijos’
konkursu – mini tik projektų atran-
ką. Prieš metus skelbti šio konkurso
principai jau pamiršti”, – nusivylęs
šiuo projektu sako fizikos daktaras. 

Kraipomos 
vakarietiškos taisyklės 

„Visuotinės dotacijos” istorija
atspindi bendrąsias Lietuvos prob-
lemas. ,,Spaudoje minimos sužlugdy-
tos arba įšaldytos milijardinės ‘Būsto
renovavimo’ ir ‘Atliekų tvarkymo’
programos. Visi supranta, kad reikia
(ypač krizės sąlygomis) vartojimą
skatinančių inciatyvų. Bet prastas
organizavimas, politizavimas, atsa-
komybės stoka ir, įtarčiau, korupcija,
neleidžia tinkamai panaudoti Euro-
pos Sąjungos paramos”, – taip Lietu-
voje susiklosčiusią padėtį komen-
tuoja P. Grivickas.  

Matyt, įgyvendinti vakarietišką
mokslo finansavimo modelį nebuvo
tinkamai pasiruošta. Kyla klausi-
mas, ar Lietuva  iš tiesų nori gyventi
pagal vakarietiškas taisykles. Kal-
bėdamas apie konkursą ,,Visuotinė
dotacija”, P. Grivickas sako, kad
pagal normatyvinius dokumentus
šio konkurso eigą turėjo vykdyti
viena institucija – LMT, bet ją turėjo
prižiūrėti Švietimo ir mokslo minis-
terija, tikrinti du Finansų minis-
terijos skyriai ir Valstybės kontrolė.
Dabar visi rodo vieni į kitus ir niekas
nenori prisipažinti esąs atsakingas.
P. Grivickas ne kartą kreipėsi į mi-
nėtas organizacijas, prašydamas iš-
vadų ir dokumentų apie „Visuotinė
dotacijos” auditą ir priežiūrą, bet jų
negavo.

Fizikas priėjo prie išvados, kad
sudėtingame Europos projektų admi-
nistravimo kelyje dažnai iškrai-
pomos vakarietiškos taisyklės. Pasak
jo, Lietuva nesugeba taikyti pamati-
nių sąžiningumo principų ir stebisi,
kad ne arklys traukia vežimą, o at-
virkščiai. ,,Nenustebčiau, jei Lietu-
vai iš savo biudžeto tektų Europos
Sąjungai grąžinti neskaidriai pa-
naudotas lėšas”, – sako  P. Grivickas.

Lietuvos politikai dejuoja, kad
mūsų šalyje nėra pilietinės visuome-
nės, bet nieko nedaro, kad ji atsiras-
tų, – tarkime, valstybiniu lygiu ga-
lėtų sukurti paskatas išvykusiems ir
įgijusiems vakarietiškos patirties su-
grįžti.  P. Grivickas sako, kad Lietuva
nėra ir ilgai nebus tarp pasiturinčių
Europos Sąjungos valstybių. ,,Mes
turėtume kuo geriau panaudoti iš ES
gaunamas lėšas – tai būtų labai aiš-
kus ir paprastas    Nukelta į 12 psl.

Lietuviškos taisyklės grįžimui į Lietuvą
LORETA TIMUKIENĖ

Jaunajam mokslininkui P. Grivickui ši istorija primena trilerį.
Nuotr. iš asmeninio P. Grivicko archyvo
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TTEELLKKIINNIIAAII

Rotary premija –
Cleveland orkestrui

Cleveland, OH

Vasario 17 d. Cleveland Rotary
klu bas šventė tarptautinę Fel-
lowship dieną. Šį kartą į ket-

virtadienio pietus restorane ,,Win-
dows on the River”, įsikūrusiame
,,Powerhouse” pastate, į kuriuos kas
savaitę renkasi rotariečiai, buvo pa -
kviesti ir Cleveland reziduojantys
konsulai bei tarptautinių organizaci-
jų atstovai, tarptautine prekyba be-
siverčiantys verslininkai. 

Šiuos pietus vainikavo premijos
,,In ternational Service Award” įtei -
ki mas Cleve land orkestro dirigentui
Franz Welser-Most. Premija įteikta
už tarp tautinį ambasadoriavimą,
skleidžiant taiką per muziką, garsi-
nant Cleveland miesto vardą. Franz
Welser-Most, Cleveland orkestro diri-
gentas, tą dieną koncertavo Vienoje,
todėl premi ją iš LR garbės genera-
linės konsulės Ingridos Bub lienės
rankų priėmė Cleveland orkestro
vykdomasis direktorius Gary Han -
son.

Savo, dirigento ir orkestro vardu
Gary Han son išreiškė gilią padėką už
šią gar bingą premiją. Jis papasakojo
apie orkestro veiklą, iki šiol laimėtus
laurus. Cleveland orkestras yra vie-
nas iš iškiliausių orkestrų pasaulyje,
su koncertais apkelia vęs daugiau nei
40 vals tijų, koncertavęs Europoje,
Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje.
,,London Times” rašė, kad Cleveland
orkestro grojimas atima žadą ir laiko
jį vienu iš trijų geriausių orkestrų
pasaulyje. Orkestras yra įrašęs 500
komercinių muzikos įrašų, tarp jų ir
pirmąjį JAV klasikinės muzikos
skaitme ninį įrašą – Čaikovskio ,,Fi-
re bird”. Cleveland orkestro koncer-

tai girdimi per radiją visoje Ameri-
koje, kituose kraštuose, internete.
Orkest rui koncertuojant Japonijoje,
Japoni jos imperatorius, negalėda-
mas atsiste bėti orkestru, diploma-
tams JAV parašė, kad atkreiptų dė-
mesį į šį or kestrą.

Gary Hanson sakė, jog Cleveland
orkestras per metus ne namuose kon-
certuoja penkis ar net daugiau kar-
tus, todėl paskutiniu metu jo pa -
jamos pakilo net 20 proc. Orkestras
įsikūręs ir Miami, Florida, ir Vieno-
je. Dažnai koncertuoja New York Car-
negie Hall. Dauguma šių die nų Cle-
veland muzikantų yra baigę JAV
muzikos aukštąsias mokyklas, nes
Amerikoje puikus pa ruošimas.

Šią Cleveland Rotary klubo šven -
tę filmavo trys TV kanalai bei inter-
netinė svetainė Clevelandpeople.com
Gražu, kad premiją įteikė LR garbės
generalinė konsulė, kad iškil mes
vedęs Dave Browning paminė jo, jog
prieš dieną buvo švenčiama Vasario
16-oji – Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo šventė, kad Ohio sostinės
Columbus kapitolijaus aikštėje buvo
iškelta Lietuvos vėliava, ji taip pat
plevėsavo ir virš Cleveland miesto
rotušės.

Džiugu prisiminti, kad ilgus me -
tus orkestre pirmuoju smuiku grojo
a. a. Vitoldas Kušleika.

Viktoras Stankus – gydytojas
odontologas, skautas. Kent State Uni-
versity lituanistinės programos rėmi-
mo komiteto pirmininkas, vėliau –
vicepirmininkas, JAV LB atstovas
prie Ohio tarybos Helsinkio susitari-
mams remti. Buvęs ALT’o, JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkas,
PLB seimo atstovas. 

nijolės Semėnaitės Etzwiler nuotr.

DR. VIKTORAS STANKUS

Lietuviai tarptautiniame
festivalyje

Madison, WI

Lietuvių tautinių šokių grupė
„Žaibas” ir lietuvių tautinių
šokių jaunimo (vaikų)  grupė

„Žaibutis” kovo mėnesį 5 d., šešta-
dienį, dalyvavo metiniame Madison
Tarptautiniame festivalyje. Nors prie
žiūrovų skaičiaus sumažėjimo šiek
tiek prisidėjo menkos sąlygos: blogas
judėjimas mieste bei dėl mil žiniško
politinio demonstravimo auto mobi-
lių stovėjimo vietų stoka, vis dėlto į
festivalį sugebėta pritraukti gerokai
daugiau nei 500 žvaliai nusiteikusių
ir entu zias tingų žiūrovų.

Lietuviška programa susidėjo iš
5 šokių; vaikų programoje vyravo
keturių metų laikų tema. Visi  suau-
gusieji šokėjai yra, išskyrus 2 asme-
nis, lietuvių gimimo, paveldo arba
susituokę su lietuviais. O tuo tarpu
tarp 14 vaikų šokėjų vos penki jų yra
lietuvių kilmės. Viena 9-metė mer-
gytė atvyko su savo tėvu, šokančiu
„Žaibe”, net iš Des Planes, Illinois.
„Žaibas” smagiai sušoko „Tram pol-
kę”, „Lenciūgėlį” ir „Telšių val są”, o
„Žaibutis” sužaibavo, visus sužavė-
damas savo vaikiškais „Plaukė žą -
selė” ir „Pasėjau kanapę”.

Tą dieną buvo atšvęstos ir „Žai-
bo” 20 metų dalyvavimo Tarp tauti-
niame festivalyje sukaktuvės, o „Žai-
butis” jame džiaugsmingai tvis kėjo
vos tik trečius metus. Visi  „Žaibu-
čio” vaikai yra iš Baraboo (11,350 gy-
ventojų) miesto, Wisconsin.

Kasmetinis Madison Tarptauti -
nis festivalis sutraukia daugiau nei
30 etninių grupių su muzikos, dainų

bei šokių programomis – 8 skirtin-
gose Madison Overture Center sce -
nose.

Madison Tarptautinis festivalis
yra šiek tiek mažesnis už Milwaukee
Folk Fair, kasmet vykstantį lapkričio
mėnesį. Ta čiau Madison (235,700
gyventojų) festivalis su teikia atlikė-
jams pasirodyti net 25 minutes, kai
tuo tarpu Milwaukee (953,300 gyven-
tojų) teskiria laiko vos vienam vie-
ninteliam šokiui.

Nijolė Semėnaitė Etzwiler – bu-
vusi Madison-Vilnius Sister Cities val-
dybos narė ir viceprezidentė, buvusi
lietuvių tautinių šokių grupės ,,Žai-
bas” šokėja, dabar ,,Žaibo” ir ,,Žaibu-
čio” vadovė.

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ ETZWILER

Premija įteikiama Cleveland or kestrui. Iš kairės: Ro tary klubo prezidentas Dave Brow-
ning, Cleveland orkestro  vykdomasis direktorius Gary Hanson, Tarptauti nio Rotary
komiteto pirmininkas Rick Pollock, Ing rida Bublienė, LR garbės generali nė konsulė ir
tėvas Ralph Wiatrowski.                                                                 DDrr..  VViikkttoorroo  SSttaannkkaauuss  nuotr.  

Brighton Park Lietuvių namų savininkų draugija, Chicago, IL,
atsiuntė 300 dol. auką laikraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už dosnią auką.

Jonas Svera, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir  paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Sara Roltgen nuotr. 
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IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

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

,,Pastatykime stovyklą drauge”
Paspartintos pastangos įsteigti Ateitininkijos šimtmečio stovyklą Lietuvoje
Išeivijos ateitininkai kviečiami prisidėti savo maldomis ir aukomis

Šiomis dienomis stovyklavietę įsigyti — ne juo-
kas. Tinkamo sklypo suradimas ir nupirkimas,
namelių pastatymas, sporto aikščių išliejimas,

virtuvės įrengimas — tai reikalauja antžmogiškų
pastangų ir Krezo pinigų. Bet be didelės vizijos ne-
bus atlikti dideli darbai. Ateitininkijos šimtmečio
proga Ateitininkų federacija Lietuvoje yra užsimo-
jusi per ateinančius penkerius metus naują stovyk-
lavietę ne tik įsigyti, bet ir stovyklas joje ruošti. 

Jau keleri metai eina kalbos, kad Lietuvos ateiti-
ninkams reikia naujos stovyklavietės. Nors Ber čiū -
nių stovykla prie Panevėžio ligi šiol sėkmingai vei -
kia, su ja yra susiję daug problemų — didžiausia, kad
ji yra viešame parke ir labai sunku apsaugoti stovyk-
lautojus nuo pašalinių žmonių. Be to, Berčiūnuose
jau nesutelpa visi norintys stovyklauti — ateitininkų
stovyklos yra pasidariusios tokios populiarios, kad
jau nebegali priimti visų prašančiųjų.

Norima stovyklą įkurti dideliame, daugiau nei
15 ha žemės sklype centrinėje Lietuvos dalyje. Ji bus
nuošaliau nuo miesto gaudesio ir kasdieninio šur-
mulio, bus jauki ir saugi. Stovyklos patalpos bus pri-

taikytos vaikų stovyklavimui, šeimų stovykloms, re-
kolekcijoms, seminarams ir kitiems panašią pasau-
lėžiūrą turinčių organizacijų renginiams. Vienu me-
tu  stovykloje tilps iki 160 žmonių  nameliuose ir bus
galimybė apgyvendinti dar 100 palapinėse.

SSuuddaarryyttaass  kkoommiitteettaass
Ateitininkų federacija yra sudariusi komitetą

sklypui surasti ir lėšoms surinkti.  Šiuo metu projek-
to įgyvendinimu rūpinasi projekto vadovas Simonas
Streikus, vysk. Gintaras Grušas, Vygantas Mali naus -
kas, buvęs Ateitininkų federacijos pirm. ir kiti.

RRaassttaass  ttiinnkkaammaass  sskkllyyppaass
AF posėdžio metu buvo patvirtinta, kad vieno iš

Ateitininkų įkūrėjo prof. Prano Dovydaičio sklypas
Kauno raj., ant Dubysos kranto yra pats tinkamiau-
sias stovyklos statybai visais įmanomais požiūriais,
ir pavedė iniciatyvinei grupei pradėti derybas su jo
savininkais, prof. P. Dovydaičio anūkais, dėl sklypo
įsigijimo. Kadangi sklypas kol kas nėra parduoda-
mas, todėl reikalingas ypatingas visų ateitininkų
palaikymas malda, kad derybos su sklypo savinin-
kais būtų vaisingos.

Sklypas yra vaizdingoje vietoje ant Dubysos
upės kranto, iš vienos pusės jį juosia nepakartojamo
grožio upės skardis, apaugęs mišriu lapuočių ir
spygliuočių mišku. Iš kitos pusės atsiveria platūs
dirbamų laukų ir natūralių pievų horizontai. Sklype
yra išlikęs prof. P. Dovydaičio rankomis sodintas
obelų sodas, sodybos gyvenamojo namo pamatai.
Sklype yra pastatytas paminklas, prie kurio kiek-
vienų metų vasario mėn. 16 d. susirenka Čekiškės
bendruomenė. Sklypas yra puikiai pasiekiamas iš
visų didžiųjų Lietuvos miestų, vos 40 km nuo Kauno.   

NNuummaattyyttooss  iiššllaaiiddooss
Kiek tokia stovykla kainuos? Yra ap skaičiuota,

kad sumos gali siekti 8–9 milijonų litų, tai 3–4 mili -
jonai dolerių! Aukos jau renkamos ir netrukus pa-
skelbsime, kaip kiekvienas ateitininkas galės prisi-
dėti prie šio svarbaus projekto.

Numatytos Ateitininkų šimtmečio stovyklos brėžiniai.                               
Paimta iš http://www.ateitininkustovykla.lt

SSttuuddeennttųų  GGaavvėėnniiooss  rreekkoolleekkcciijjooss
Studentų ateitininkų sąjunga ruošia Ga vė -
nios rekolekcijas š. m. balandžio 1–3 d. Dai-
navoje. Visi studentai, ateitininkai ir ne atei-
tininkai yra kviečiami dalyvauti. Daugiau
informacijos http://javstudentija.org

AAtteeiittiinniinnkkųų  nnaammųų  ssuussiirriinnkkiimmaass
Ateitininkų namų narių visuotinis metinis
susirinkimas vyks sekmadienį, kovo 27 d. 1
val. p. p. Ateiti nin kų namuose, 1380 Castle -
wood Drive, Lemont, IL 60439.

AAtteeiittiinniinnkkųų  ŠŠaallppooss  FFoonnddoo  
mmeettiinniiss  ssuussiirriinnkkiimmaass  iirr  vvaakkaarriieennėė
AAŠŠFF  ssuussiirriinnkkiimmaass.. Ateitininkų Šalpos fondo
narių metinis susirinkimas vyks šeštadienį,
ba landžio  9 d. 4 val. p. p. Ateiti nin kų namuo-
se, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. 

AAŠŠFF  vvaakkaarriieennėė.. Po metinio susirinkimo, 6 v. v.
— tradicinė kasmetinė Šalpos Fondo vaka rie -
nė Ateitininkų namuose, Le mon te. Malo-
nėkite su kvies ti savo draugus ir smagiai pra-
leisime vakarą. Daugiau žinių suteiks Pra-
nutė Domanskienė tel. 708-246-0049.

AAtteeiittiinniinnkkiijjooss  ššvveennttėė  CClleevveellaanndd
Cleveland ateitininkai rengia Ateitininkijos
ir ,,Ateities” žurnalo 100 m. jubiliejaus šventę
balandžio 9 d., 6:30 val. v. Šv. Kazimiero para-
pijos salėje. Programą atliks Čikagos Daina-
vos choras. Visi kviečiami dalyvauti. Dau-
giau žinių suteiks Nijolė Balčiūnienė el. paš-
tu: nbalciunas@att.net ar tel. 440-944-5741.

RReeggiissttrraacciijjaa  JJAASS  vvaassaarrooss  ssttoovvyykkllaaii
Registracija į Jaunųjų ateitininkų stovyklą (JAS)
prasidėjo kovo 15 d. Iki balandžio 15 d. bus registruo-
jami aktyviai dalyvaujantys ateitininkų veikloje. Po
balandžio 15 d. galės registruotis visi, ir ne ateiti -
ninkai. Registracijos anketą prašome užpildyti inter-
nete www.javjas.org , o per paštą atsiųsti mokestį.
Nors visur kainos kyla, stovyklos kaina šįmet nekils
— ,,Ateities” žurnalo šimtmečio proga stovyklos
mokestis yra paliekamas kaip pereitais metais. Sto -
vykla vyks liepos 3–13 d. ALRKF stovyklavietėje
Dainavoje.

RReeggiissttrraacciijjaa  SSeennddrraauuggiiųų  II  ssttoovvyykkllaaii
Sendraugių ateitininkų stovykla – I ,,Ateitin jauna
dvasia!” vyks  liepos 24 d.–31 d. ALRKF stovyklavie-
tėje Dainavoje. Registracija naujiems stovyklauto-
jams prasidės balandžio 15 d. Norintys dalyvauti
prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau
kaip 12 val. p. p. Čikagos laiku tel. 708-442-4911.

SSeennddrraauuggiiųų  IIII  ssttoovvyykkllooss  iinnffoorrmmaacciijjaa
Sendraugių stovykla II įvyks birželio 26–liepos 2 d.
Dainavoje. Besinaudojantys interneteo socialiniu

tinklu ,,Facebook”,  teįrašo ,,sendraugiai2” — ten ra-
site daugiau žinių apie šią stovyklą.

SSttuuddiijjųų  ssaavvaaiittggaalliiss  DDaaiinnaavvoojjee
Šiaurės Amerikos atetitininkų valdyba ruošia studi-
jų dienas ALRKF stovyklavietėje Dainavoje per
Darbo dienos savaitgalį, š. m. rugsėjo 2–5 d. Savait-
galio metu bus  paminėtas ,,Ateities” žurnalo šimt-
metis.  Pažymėkite šias dienas savo kalendo riuo se ir
visi – nuo jauniausio iki seniausio – planuokime da-
lyvauti. 

SSeennddrraauuggiiųų  ssaavvaaiittėė  KKeennnneebbuunnkkppoorrttee
Sendraugių ateitininkų poilsio ir studijų savaitė
vyks rugpjūčio 6–13 d. Tėvų Pranciškonų vasar vie-
tėje, Kennebunkport, Maine.Galima užsisakyti vie-
tas  tel. 207-967-4865 arba internete http://www.
franciscanguesthouse.com/index.html

MMAASS  vvaassaarrooss  ssttoovvyykkllaa
Moksleivių ateitininkų vasaros stovykla įvyks
liepos 13–24 d. ALRKF stovyklavietėje, Dainavoje.
Registracija prasidės balandžio mėnesį. Pasi žiūrė-
kite į moksleivių tinklalapį mesmas.org

Paroda Ateitininkijos
šimtmečiui paminėti

,,ATEITININKŲ KELIU”
Atidarymas š. m. kovo 24 d. 4 val. p. p.

LGGRTC Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse

Žirmūnų g. 1F,  Vilniuje

Paroda veiks iki gegužės 6 d.

Jei svečiuosite Vilniuje, būtinai aplankykite!

Parodos plakatas. Nuotrauka iš Pe tra pi -
lio dvasinėje akademijoje 1914–1916 m.
leidžiamų ,,Ateities spindulių”. Iš k: Mor-
kus Morkelis, Vincas Mykolaitis-Putinas,
Pijus Dambrauskas (prie vairo) ir My-
kolas Krupavičius. 

Šią vasarą — stovyklaujam!

Panaudota informacija paimta iš tinklalapio
http://www.ateitininkustovykla.lt  
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Nuskintas dar vienas ,,Gintarinis obuoliukas”!

Jau daugelį metų Jungtinėse
Ame rikos Valstijose veikia litu-
anis tinės mokyklos. Boston,

New York Mai ronio bei Los Angeles
Šv. Kazi miero lituanistinės mokyk-
los jau pa minėjo 60-ies metų veiklos
metines, o Lemont Maironio litu-
anistinė mo kykla – 50-metį. Daug
mokyklų jau nąją kartą moko 20, 30 ir
daugiau me tų. Beveik kiekvienais
metais duris atveria naujos litua-
nistinės mokyklos, pvz., šiais mokslo
metais mokytis pakvietė ,,Naujosios
kartos” (Mil wau kee, WI), Vaivos Vėb-
raitės lituanistinė (CT) ir ,,Lietuvė-
lės” (NJ) mo kyklėlės. Jos tik pradeda
savo gyvavimo metus, o kitos jau gali
didžiuotis išleistomis gausiomis abi-
turientų lai domis, sukurtomis tradi-
cijomis, mo kymo, renginių patirtimi
bei patyrusiais mokytojais. Šiais
mokslo metais JAV veikia net 34 litu-
anistinės mo kyklos, kuriose mokosi
arti 2,100 mo kinių. Per visą Ameriką
išsibarsčiusiose lituanistinėse mo-
kyklose iš vi so dirba 411 mokyklos
administrato rių, mokytojų bei jų
padėjėjų. 

JAV Lietuvių Bendruomenės
Švie timo taryba, norėdama atkreipti
dėmesį į ypatingu entuziazmu ir dar -
bu pasižymėjusį JAV lituanistinių
mo kyklų mokytoją, puoselėjantį
veiks mingus dėstymo metodus ir
veikiantį lietuvių bendruomenėje,
įsteigė ,,Gintarinio obuoliuko” pre-
mi ją, kurią daug metų rėmė Lietuvių
Fondas. Švietimo tarybos posėdyje
svarstomi tie kandidatai, kuriuos
šiai premijai pasiūlo JAV lituanis-
tinių mokyklų vedėjai. Pasiūlytieji
mokytojai premijos atrinkimo ko -
misijai raštu atsako į pateiktus klau -
si mus, pristato rašytines rekomenda -
cijas bei dažnai prideda pavyzdinės
pamokos planą ir nurodo pamokos
ruošimui naudotą medžiagą. Iš tiesų
Švie timo tarybos nariams ta diena
nebū na lengva, nes kiekvienas mo-
kytojas, pasiruošęs kovoti dėl ,,Gin-
tari nio obuoliuko” premijos, būna
iš skirtinis žmogus: puikus specialis-
tas, išradingas mokytojas, aktyvus
vi suomenininkas, puikiai rekomen-
duo jamas mokyklų vedėjų, kolegų,
net ir mokinių tėvelių. 

Kiekviena mokytoja išsiskyrė

2010 m. ,,Gintarinio obuoliuko”
premijai gauti buvo pasiūlyti šie litu-
anistinių mokyklų mokytojai: Asta
Alinkevičienė (Maironio lituanistinė
mokykla, Lemont, IL), Taiyda Chia -
pe tta (Maironio lituanistinė mokyk-
la, Lemont, IL), Jovita Čepronienė
(Maironio lituanistinė mokykla, Le -
mont, IL), Reda Dinsmonienė (Mai -
ronio lituanistinė mokykla, Lemont,
IL), Jurita Gonta (Gedimino litu-
anistinė mokykla, IL), Aušra Jasai -
tytė Petry (Maironio lituanistinė mo -
kykla, Lemont, IL), Erika Kunickie -
nė (Maironio lituanistinė mokykla,
Lemont, IL), Jovita Kuznecova (Gedi -
mino lituanistinė mokykla, IL), Bi -
rutė Mockienė (New York Maironio
li tuanistinė mokykla, NY), Giedrė
Savukynienė (Maironio lituanistinė
mokykla, Lemont, IL) ir Rasa Valan -
čiūtė (Maironio lituanistinė mokyk-
la, Lemont, IL).

Kiekviena mokytoja išsiskyrė
pri statytos pamokos originalumu ir
tikslingumu. Lemont Maironio litu-

anistinės mokyklos mokytoja Taiyda
Chiapetta pristatė pamoką, skirtą
supažindinti aukštesniųjų klasių mo -
kinius su lietuvių liaudies menu,
,,Sau lės kryžiai”. Iš mokytojos pa -
teiktų metinių planų matome, jog T.
Chiapetta vaikams Lietuvos kultūros
pažinimo skrynią atveria itin plačiai.
Ji per metus mokinius supažindina
ir su jais atlieka ekslibrių, herbų,
monetų, šiaudinukų, Vėlinių, Sausio
13-osios, Žalgirio mūšio, Čiurlionio,

sau lės kryžių, kalėdinių atvirukų,
kar pinių, verpsčių, raštų siuvimo
projektus. Mokytoja yra ne tik ne-
paprastai kūrybinga, naudojanti
veiksmingus ir naujausius metodus
pristatant mokiniams  medžiagą, ji
taip pat yra aktyvi visuomenininkė
bei Lietuvių skautų sąjungos narė.

Išrinkti geriausiąją – nelengva

Maironio mokyklos Lemont 6-os
klasės mokytoja Giedrė Savukynienė
atsiskleidė kaip entuziastinga lietu-
vybės bei patriotizmo puoselėtoja. Ji
jaunajai kartai dosniai dalija savo
kūrybiškumą, energiją, laiką ir mei -
lę. G. Savukynienės pagrindinė už -
duo tis kuo įvairesniais būdais pa -
teikti mokiniams akademines žinias,
todėl mokytoja naudoja įvairius mo -
kymo metodus: vizualinį, klausos, ki -
nestetikos, diskusijos ir kt.

Gedimino mokyklos 5-tos klasės
mokytoja Jurita Gonta skatina moki -
nius domėtis visais mokomaisiais da -
lykais, siūlydama diskusijas, projek-
tus, moksleivių darbą grupėse, infor-
macijos ieškojimą internete, spaudo-
je ir kt. Švietimo tarybos narei dr.
Mirgai Girniuvienei įspūdį padarė
mokytojos Juritos vedama pamoka
apie liberum veto. Tai viena svarbiau -
sių sąvokų, norint suprasti bajorų
laikus (nuo XVII iki XVIII amžiaus).
Demokratiškame krašte užaugu -
siems penktokams gali būti sunku
suprasti, kodėl liberum veto buvo iš
viso įvestas ir kokios jo pasekmės ga -
li būti. Mokytoja J. Gonta šiai sąvo -
kai paaiškinti pasitelkia žaidimą.
Kiek išradingumo ir profesionalumo!
Parinkta esminė sąvoka ir ji pristaty-
ta labai paveikiu būdu. Tai parodo
mo kytojos ne tik Lietuvos istorijos,
bet ir vaikų pedagogikos aukštą
suvo kimo lygį.

Taip pat įsiminė J. Gontos pa -
rengta pamoka apie Sausio 13-tąją.
Mo kytoja naudoja internete randa -

mas vaizdines priemones (nuotrau -
kas bei filmukus), gyvai perteikiant
dramatiškus tų laikų įvykius. Džiu -
gu, kad naudojamos priemonės, ku -
rios jaunimui yra artimos ir labai pa -
veikios. Medžiagos apie Sausio 13-tą -
ją apstu ir Švietimo tarybos interne-
ti niame laikraštėlyje ,,Laikai vai -
kams” bei Švietimo tarybos ,,Kom -
pakti nėje Lietuvos istorijoje”. Be to,
šie šaltiniai pritaikyti išeivijos vaikų
kalbiniam lygiui.

Malonų įspūdį paliko ir Mairo-
nio mokyklos Lemont 5b klasės
mokytoja Rasa Valančiūtė. Jos atsi-
dėjimas ir meilė savo profesijai ir
mokiniams at sispindi jos dėstyme.
Mokytojos Ra sos klasės ramios ir
tvarkingos, o jos pačios mokymo
gairės  – aiškios ir tiks lios. Tokioje
aplinkoje mokinys yra im lesnis ir
daugiau išmoksta. 

Maironio mokyklos Lemont 1-os
klasės mokytoja Jovita Čeponienė
ne stokoja idėjų savo darbe, noriai
patirtimi dalijasi su kolegomis. J.
Čepo nienė stengiasi pamokas paį-
vairinti, vaikus sudominti, kad jie
dirbtų darniai ir su noru, taip pat
jiems padeda pa milti lietuvišką mo-
kyklą bei kul tūrą.

New York Maironio mokyklos 2-
os klasės mokytoja Birutė Mockienė,
dirbdama su vaikais, stengiasi jiems
įskiepyti meilę Lietuvai ir lietuviš -
kam žodžiui. Nuostabi dovana, kai
mo kytoja ieško būdų, kaip paveikiau
išmokyti vaikus, atsižvelgiant į kiek -
vieno gebėjimus bei individualybę.
B. Mockienė pamokoms naudoja
daug iš Lietuvos parsivežtos papildo-

mos mo komosios medžiagos. Ji taip
pat dide lį dėmesį skiria ir vaikų
muzikiniam lavinimui. Mokytojos
paruošti vaikai puikiai atlieka pro-
gramas švenčių me tu ne tik mokyk-
loje, bet ir New York Lietuvių Bend-
ruomenės ren giniuose. Mokinių
kolektyvai dalyvauja Dainų šventėse,
atstovauja Lie tuvai vykstančiuose
,,Travel show” renginiuose (NY).

Lemont Maironio mokyklos 5–10
klasės mokytojai Aušrai Jasaitytei
Pet ry yra svarbu, kad mokiniai su -
prastų, kokia brangi yra Lietuva, ko -
dėl tiek daug žmonių žuvo dėl jos
laisvės. Mokytoja yra įsitikinusi, jog
mokiniai greičiau išmoksta žaisdami
žaidimus. A. Jasaitytė Petry daug
dėmesio skiria, ieškodama stipriųjų
mo kinio savybių, kurios padeda mo -
ki niui greičiau pradėti kalbėti lietu-
viškai. Mokytoja Aušra taip pat yra
ak tyvi Lietuvių skautų sąjungos na -
rė.

Maironio mokyklos 5-os klasės
mokytoja Asta Alinkevičienė sten-
gia si pamokas vesti kuo įdomiau,
dažnai vaikus suskirsto grupėmis,
kad vieni kitiems galėtų padėti, daug
laiko pra leidžia darant projektus, pa-
mokos metu naudoja kūrybos-vaidy-
bos me to dą, žaidžia žaidimus, rengia
kon kursus. Jos pamokos yra labai
įdo mios ir apgalvotos. Mokytoja Asta
veiksmingai naudoja papildomus šal-
tinius, taip paįvairindama pamoką
bei sudomindama mokinius. 

Maironio mokyklos 6-os klasės
mokytojos Redos Dinsmonienės tiks -
las yra vaikuose ugdyti meilę Lietu -
vai, jos žodžiui ir istorijai, didžiuotis,
kad esi lietuvis, brandinti norą lan-
kyti lituanistinę mokyklą ir įsitrauk-
ti į Lietuvių Bendruomenės veiklą.
Mokytoja Reda pamokoms nau doja
daug papildomos mokomosios-meto-
dinės medžiagos iš Lietu vos, naudo-
jasi MLM, į pamokas kvie čia įdomių,
žymių žmonių, su vaikais lankosi
muziejuose.

Gedimino lituanistinės mokyk-
los darželio grupės mokytoja Jovita
Kuznecova pagrindiniu savo darbo
tikslu laiko prakalbinti mokinukus
lie tuviškai, padėti jiems pamilti mo-
kyklą, lietuvių kalbą, uždegti pa -
žinimo noru, kad mažieji mokinukai
įgautų drąsos klausti, išliktų smal-
sūs, susirastų draugą ir prakalbintų
jį lietuviškai. Ši mokytoja vertinama
ne tik už energingumą, atsakingumą
ir draugiškumą. J. Kuznecova yra kū -
rybinga, įdomių sumanymų turinti
asmenybė, puiki savo mažųjų auklė-
tinių pedagogė. 

Nukelta į 13 psl.

DANA VAINAUSKIENĖ

Erikos ir Žilvino Kunickų šeimoje auga keturi vaikai: Tadas, Elina ir Emi lia jau lanko
Maironio lituanis tinę mokyklą, o mažasis Tomas prisijungs prie jų jau kitais metais. 

Mokytoja Erika Kunickienė su gau siu būriu Maironio lituanistinės mo kyklos (Lemont,
IL) mokinukų, 2010 m. gruodis.                                  Nuotraukos iš E. Kunickienės archyvo
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Čikagos lietuvių sportinė veikla
nenutrūksta ir žiemos metu. Nese-
niai baigėsi stalo teniso varžybos, o
šiuo metu daug dėmesio ro doma
krepšinio ir tinklinio varžyboms.

Daugiausia susidomėjimo susi-
laukia krepšininkai, kurie, susibūrę
į Čikagos lietuvių krepšinio lygą
(ČLKL), jau ne pirmi metai labai ak-
ty viai (dažniausiai kiek vieną savait-
galį) rungtyniauja.

Šioje lygoje yra dvi grupės: „eli -
tinė” (stipresni) ir antroji – silpnes-
nė, žai džian ti dėl taip vadinamos „iš-
šūkio taurės”. Abi jos turi po 7 ko-
mandas. Žinant, kad kiekvienai iš jų
priklauso po 10 krepšininkų, lengvai
galima suskaičiuoti, kad krepšinio
kamuolį vaikosi 70 entuziastų.

Įdomu, kad abiejose grupėse pir-
mauja to paties klubo – „Litua nicos”
– komandos. Kovo 5 d. „Li tua nica”
nugalėjo triskart ČLKL čempionus
„Alytaus” krepšinin kus 83:77 ir dar
labiau sustiprino savo padėtį lentelė-
je. Dabar ji atrodo taip:

Komanda,      pergalės, pralaimėjimai
1. „Lituanica” 16 1
2. „Kunigaikščiai” 15 2
3. „Radviliškis” 14 3
4. „Alytus” 11 7
5. „Atletas” 10 8
6. „Lietuvėlė” 9 9
7. „Lietkabelis” 8 8

Žemesnėje grupėje pirmauja
„Lituanica 2” (11 pergalių, 7 pralai -
mėjimai), pralenkę „Stumbrą” (9:9),
„Lokius” (5:13), „Lietuvą” (5:13),
„Švyturį” (3:15), „Jaunimą” (3:10) ir
„Aukštaitiją” (2:16).

Įdomu, kad komandos nežai džia

vien tik tarpusavyje. Kovo 4 d. buvę
ČLKL nugalėtojai „Kuni gaikščiai”
lankėsi South Holland mieste, kur
rungtyniavo su ,,American Basket-
ball Association” priklausančia Či-
kagos „Steam” komanda. Lietuviai
amerikiečiams pralaimėjo tik 4
taškų skirtumu  – 103:104.

Kitas ČLKL ratas bus žaidžiamas
kovo 19–20 dienomis sporto salėje
prie Pasaulio lietuvių centro, Le-
mont, IL.

Tinklinio (ALTL) lygoje jau įvy-
ko pusfinaliai, į baigiamąjį ratą pa -
teko „Gubernijos” ir „Jėgos” ko man-
dos. Dėl nugalėtojų taurės bus  žai-
džiama kovo 20 d. 6 val. v. Prieš tai
bus išaiškinti kitų vietų laimėtojai.
Bus rungtyniaujama toje pačioje sa-
lėje prie PL centro.

Čikagos lietuviai sportuoja įvairiose
sporto šakose

EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš prasidedant viešajai 2011
m. Europos vyrų krepšinio čempio -
na to („EuroBasket 2011”) bilietų pre -
kybai, galimybė juos įsigyti anksčiau
suteikiama krepšinio aistruoliams,
už siregistravusiems į „EuroBasket
Fan Club”. „EuroBasket 2011” bilietų
klubo nariai jau gali įsigyti nuo kovo
14 d. 10 val. ryto visose „Tiketos” ka -
sose ir interneto svetainėje. Viešoji
pre kyba bilietais jau prasidėjo kovo
17 d.

Tapti „EuroBasket 2011 Fan
Club” nariu galima per oficialų čem-
pio nato puslapį www.eurobasket-
2011. com ir oficialios bilietų platin -
tojos – bendrovės „Tiketa” – interne -
to svetainę.

Kaip praneša Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungos (ŠALFASS) Centro valdybos
pirmininkas Laurynas R. Misevi-
čius, patekti į varžybas gali ir JAV
lietuviai krepšinio aistruoliai. Tokiu
atveju turite užpildyti EC savano-
riams skirtą anketą, kuri yra šiuo ad -
resu: http://www.eurodesk.lt/euro -
bas ket/1, įrašant, jog turite sava no  -
rystės veiklos patirties su ŠALFASS
(www.salfass.org) ir JAV LB (www.
lietuviu-bendruomene.org). Anketos
privalo būti užpildytos iki ko vo mėn.
vidurio.

„EuroBasket 2011” yra didžiau-
sias krepšinio renginys Europoje per
visą istoriją. Pirmą kartą jame daly-
vaus 24 stipriausios Senojo žemyno
komandos, kurios iš viso žais 90
rungtynių. Europos vyrų krepšinio
čempionatas vyks rugpjūčio 31–rug-
sėjo 18 dieno mis šešiuose Lietuvos
miestuo se: Vilniuje, Kaune, Šiauliuo-
se, Klai pė do je, Panevėžyje ir Alytu-
je. 

Parengta pagal Sportas.info

Pirmieji bilietai – krepšinio 
aistruoliams

Šiomis dienomis ne tik po visą
Ameriką, bet ir visame lengvąja atle -
tika besidominčiame pasaulyje nu-
vilnijo žinia, kad praėjusį savaitgalį
Čikagos priemiestyje gyvenantis 18
metų amžiaus Lukas Verzbicas (Verž -
bickas), kaip amerikiečių spauda
rašo, „Lithuanian born’’, pasiekė tai,
ko iki šiol nepavyko padaryti jokiam
kitam moksleiviško amžiaus jaunuo -
liui Amerikoje. 

Praėjusį penktadienį jis rekordi-
niu rezultatu New York „Track Field
Center” ir rekordiniu greičiu per 14
min. 05 sek. nubėgo 5,000 metrų nuo-
tolį, pagerindamas savo paties prieš
dvejus metus pasiektą laimė jimą
11.64 sekundėmis. 

Šis dvejus metus iš eilės buvęs
,,Gatorade’’ jaunimo kroso čempio -
nas aplenkė daugiau negu 43 sekun -
dėmis antroje vietoje likusį Eddie
Owens iš Packer Collegiate mokyklos
Brooklyn, NY. 

Negana to, šis geriausias visos
Amerikos bėgikas po dviejų dienų
dalyvavo dar dviejuose bėgimuose. 

Pradžioje jis beveik pagerino
Gerry Lindgren 47 metus išsilaikiusį
rekordą. Lietuvio laikas – 8 min.
40.70 sek. Antroje vietoje likusio Ed-
ward Cheserock rezultatas buvo
gerokai prastesnis – 8:42.66. 

Paskutiniame sekmadienio 1 my -
lios bėgime Lukas lengvai pralenkė
kitus geriausius Amerikos bėgikus,
pasiekęs 4:10.67 rezultatą. 

Po šių bėgimų Lukas spaudai
kalbėjo, jog tas pergales jis skyrė ne
sau, bet tėvams ir žiūrovams, kurie
jį palaikė. ,,Aš čia neturėjau daug
gerbėjų, besidžiaugiančių mano per-
ga le”, – teigė spaudos atstovams
Lukas. 

Lengvosios atletikos žinovai ge -
rai įvertino Luko iš Sandburg gim-
nazijos Orland Park, IL pasiekimus –
jis yra pirmasis jaunuolis, tapęs čem-
pionu visuose trijuose bėgimuose. 

Kadangi Illinois valstijos vid.
mokyklų įstatymai neleidžia daly-
vauti ne jų rengiamose lenktynėse,
Lukas jose nebėgs, o pasitenkins tik
aukšto lygio visos Amerikos bėgi-
mais. Rudeniop vaikinas išmėgins
savo jėgas pasaulio jaunimo triatlono
varžybose Beijing, Kinijoje. 

Jis taip pat netrukus pradės stu -
dijuoti ir treniruotis bene geriausia -
me Amerikoje, Eugene, OR esančia -
me University of  Oregon, kur dirba
geriausi treneriai. 

Linkime jaunajam lietuvaičiui
geros sėkmės ir ateityje.

Per vieną savaitgalį – trys pergalės
EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

Lukas Veržbickas.
http://rise.espn.go.com

R. Berankis pralaimėjo F. Verdasco

Praėjusios savaitės pabaigoje Ri -
čardas Berankis dėl traumos ne baigė
antrojo rato susitikimo su Fer nando
Verdasco. JAV vykstančiose var žy-
bose, antrojo rato susitikime R. Be -
rankis pralaimėjo pirmąjį setą 7–5, o
antrajame atsilikdamas 2–0, nus-
prendė pasitraukti dėl nugaros trau-

mos. Trauma iš esmės yra dėl nuo-
vargio, nes „Davis Cup” varžybose
prieš Estiją R. Berankis žaidė ilgai
penkių setų rungtynes, po kurių tu -
rėjo iš kart skristi į California. Ne -
spėjęs atsigauti, lietuvis nesugebėjo
tinkamai pasiruošti turnyrui.

Pirmajame rate jis 1–6, 6–3, 6–4
įveikė amerikietį Alex Bogomo-
lov, Jr.

PAUL TRIUKAS

LKL visų žvaigždžių rungtynėse 
naudingiausias J. Valančiūnas

Praėjusios savaitės pabaigoje
Šiau liuose įvyko šio sezono „Lietu -
vos krepšinio lygos’’ (LKL) visų
žvaigž džių rungtynės. Rungtynes
122:114 laimėjo lietuviai, įveikę užsie-
niečių „Time Team” komandą. Nau -
dingiausiu žaidėju buvo pripažintas
Vilniaus „Lietuvos ryto” aukštaūgis
Jonas Valančiūnas, pelnęs 18 taškų ir
atlikęs 10 sėkmingų perdavimų.

„Oro karaliaus’’ (dėjimų į krep-
šį) konkurso laureatu tapo studentų
krepšinio lygoje žaidžiantis Algirdas
Palaima. Pastarasis „Lietuvos stu-
dentų krepšinio lygoje” (LSKL) atsto -
vauja Vilniaus pedago giniam univer-
sitetui. Jis surinko 135 taškus ir gero-
kai aplenkė antroje vietoje li kusį Pau-

lių Parachomiką, surinkusį 96 taškus.
Tritaškių konkurso nugalėtoju

tapo Šiaulių „Šiaulių’’ komandos žai -
dėjas Edvinas Ruzgas.

PAUL TRIUKAS

www.clkl.net

Jonas Valančiūnas.
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Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus maloniai kviečia į renginių ciklą
,,Ne palaužta dvasia”, skirtą 1941 me-
tų birželio trėmimų 70-osioms meti-
nėms atminti šeštadienį, birželio 18
d. 2 val. p. p.

Bus atidaryta vaikų meno darbų
pa roda ,,Ką man papasakojo tėvai
apie tremtį ir tremtinių gyvenimą
Sibire”.

Prašoma vaikus piešti piešinius,
ku riuo se atsispindėtų tai, ką jiems
apie tremtį ir sunkų lietuvių trem-
tinių gyvenimą Sibire papasakojo jų
tėvai ar seneliai. Išgyventi atšiau-
riomis sąlygomis tremtiniams padėjo
tik jų pačių dvasinė stiprybė, drąsa ir
neblėstanti viltis.

Parodoje rodomus kūrinius ver-
tins komisija. Apdovanojimams skir-
ta 500 dol. Ši paroda Balzeko lietuvių
kultūros mu ziejaus Meno galerijoje
veiks iki rugp jūčio 31 d. Kūrinius
prašoma pateikti iki 2011 m. balan-
džio 15 d. 

Tuo pat metu pradės veikti ir
jungti nė Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus ir Genocido aukų muzie-

jaus istorinė paroda ,,Smurto kroni-
ka”, skirta, 1941 metų bir želio trėmi-
mų 70-osioms metinėms at minti. Bus
rodomi dokumentai ir nuot raukos,
supažindinantys su Lietuvos ne pri-
klausomybės praradimo aplinkybė -
mis, skaudžia pirmosios sovietinės
oku pa cijos patirtimi – represijų pra-
džia, krašto sovietizavimu ir Juodojo
Birželio tragedija, kai per keletą
dienų į gyvuli nius vagonus buvo su-
grūsta ir iš Tėvynės išvežta apie
18,000 Lietuvos žmonių, tarp kurių
buvo daug senelių ir vaikų.

Maloniai prašoma prisidėti prie
is torinės parodos ir paaukoti muzie-
jui nuotraukų, dokumentų ir daiktų,
kurie liu dy tų apie represijas prieš
taikius gyventojus. Muziejuje šie
daiktai bus rodomi pa rodoje, tinka-
mai laikomi ir saugomi.  Muziejaus
Geneologijos skyrius  renka tremti-
nių, politinių kalinių atsiminimus
apie kalinimo sąlygas bei režimą ka -
lė jimuose. 

Atvykę į renginį žiūrovai matys
ir režisieriaus Daliaus Ramanausko
dokumentinį filmą ,,Evangelijos ži-
nia tūkstan tmetei Lietuvai” (2009 m.,
trukmė 45 min.), specialiai sukurtą
parodai ,,Smur to kronika.”

Daugiau informacijos galima
gauti tel. 773-582-6500 arba rasti mu-
ziejaus svetainėje: www.balzekasmu-
seum.org. 

Muziejaus adresas 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL. Muziejus ati-
darytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4
val. p. p.

This project is partially suppor-
ted by Grants from the Illinois Arts
Council, City Arts from the Chicago
Department of  Cultural Affairs and
Special Events, the ECPC.

Rita Janz 

Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) bibliotekos Vaclovo Biržiškos
skaitykloje rodoma ekonomisto, dip-
lomato, visuo menės veikėjo bei ko-
lekcininko Jono Norkaičio XV–XVIII
amžiaus pabaigos žemėlapių rinki-
nys.

„Iki šių metų pradžios su senųjų
žemėlapių rinkiniu buvo galima susi-
pa žinti Bibliotekos virtualių parodų
ar chyve, o nuo šiol su XV–XVIII am-
žiaus pabaigos žemėlapių originaliu
rinkiniu iš arti galės susipažinti
kiekvienas universiteto bendruome-
nės narys ir svečias”, – VDU praneši-
me cituojama bibliotekos Rankraš-
čių ir specialiųjų kolekcijų sekto-
riaus vedėja Laima Bucevičiūtė.

J. Norkaičio žemėlapių rinkinyje
yra vieno iš žymiausių Renesanso
epochos kartografų – vokiečių ir fla-
mandų moksli ninko Gerard Merca-
tor (tikr. Gerhard Kremer) 1595 me-
tais išleisti Lietuvos žemėlapiai,
XVII amžiaus pirmos pusės karto-
grafo Peter Van Kireso žemėlapis, ku-
ris vertintinas kaip 1595 metų Lie-
tuvos žemėlapio perdirbinys.

Anot pranešimo, Lietuvos karto -
grafijos istorijai itin svarbus 1613
metais Vilniaus vaivados Mikalojaus
Kristupo Radvilos-Našlaitėlio pas-
tangomis ir lėšomis išleistas Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikš tystės žemė-

lapis. Šio žemėlapio vėlesnę laidą ir
įvairius XVII amžiaus pabaigos –
XVIII amžiaus vidurio šio žemėlapio
per dirbinius taip pat galima rasti J.
Nor kai čio rinkinyje.

Be kita ko, rinkinyje saugomi ir
vo kie čių leidėjo Johann Baptist Ho-
mann XVIII amžiaus pradžios Len-
kijai ir Lie tuvai skirti žemėlapiai,
prancūzų karto grafo Robert de Vau-
gondy, vokiečių kartografo ir rašyto-
jo Franz Johann Joseph von Reilly ir
kitų autorių žemėlapiai bei iko nog-
rafinė medžiaga.

Senosios kartografijos rinkinį J.
Nor kaitis pradėjo kaupti 1965 metais,
kai Vokietijoje, Stuttgart, vykusioje
grafikos mugėje įsigijo pirmą Lietu-
vos senąjį že mėlapį.

2004-ųjų vasarą 50-osios Europos
lietuviškųjų studijų savaitės Hiutten-
feld (Vokietija) metu sukauptą senų-
jų že mėlapių ir miestų vaizdų rin-
kinį J. Norkaitis padovanojo VDU.
2005 metų pradžioje jis pirmą kartą
buvo rodomas VDU Išeivijos studijų
centre, kur saugomas ir asmeninis J.
Norkaičio archyvas.

BNS

Renginių ciklas ,,Nepalaužta dvasia”

ALGIS VAŠKEVIČIUS

,,Tai, ką kuriu, galima vadinti
eksperimentine elektronine muzika,
nors ji turi ir daug kitokių pavadi -
nimų. Tai muzika, kuri yra kuriama
ir atliekama dažniausiai kompiute -
riais maždaug nuo 1995 metų”, – sako
šios muzikos kūrėjas, daugelyje pa -
saulio šalių koncertavęs marijampo -
lietis Gintas Kraptavičius, muzikos
pasaulyje žinomas kaip Gintas K.  Jis
yra išleidęs jau dvylika šios muzikos
solinių albumų, o leidėjais tapo ne
tik Europos, bet ir Jungtinių Ame -
rikos Valstijų muzikos kompanijos.

42-ejų metų kūrėjas yra baigęs
Vil niaus J. Tallat-Kelpšos aukštes-
niąją muzikos mokyklą ir Vilniaus
muzikos akademijos Klaipėdos fakul-
tetą. Čia jis įgijo saksofonisto spe-
cialybę, šios disciplinos moko vaikus
Marijampolės muzikos mokykloje.
Be to, jis dar dainuoja Marijampolės
Č. Sasnausko chore, groja šio miesto
pučiamųjų instrumentų orkestre. Vi -
sa tai kūrėjas vadina darbu, iš kurio
pragyvena, nes iš eksperimentinės
elektroninės muzikos kūrimo vargu
ar išgyventų.

Ginto K albumus yra išleidusios
Vokietijos, Portugalijos, Australijos,
Meksikos, taip pat JAV įrašų bendro-
vės. Šioje šalyje įrašų bendrovė „Per-
ceps” 2007 metais išleido jo albumą
„13 TRACKS”, o 2009 metais JAV bu-
vo išleistas dar vienas albumas „Fro-
zen Time”. 2010 metų spalį Ginto K
kuriama muzika skambėjo Califor-
nia valstijoje, Long Beach mieste

surengtame septintajame „Sound-
Walk” festivalyje. 

Pasaulyje tokia muzika vis popu-
liarėja, ir vis daugiau dėmesio išsi -
kovoja vadinamieji „field recording”
– garso įtvirtinimas, apdorojant jį
vėliau skaitmeniniu būdu. Toks Gin -
to K darbas, pavadintas „Invite round
for a cup of  tea” buvo įdėtas į JAV
išleistą rinkinį „phonography.org.5”

Pats jis yra grojęs įvairiose Eu -
ropos šalyse, o praėjusį rudenį tarp-
tautiniame garso meno konkurse
„Broadcasting Art”, kuris vyko Ispa -

Gintas K – vienas garsiausių elektroninės
muzikos kūrėjų Lietuvoje.

www.mic.lt nuotr.

Traukinys į nežinią.

Lietuvos kūrėjams pasaulio ribos jau neegzistuoja

Vytauto Didžiojo universitete – senosios
kartografijos rinkinys

Žymus Vokietijos ekonomistas, diplo-
matas, visuo menės veikėjas bei kolek -
cininkas dr. Jonas Norkaitis 2009 m. 

wwwwww..xxxxiiaammzziiuuss..lltt  nuotr.

Bendromis Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM), Archyvų departamento
ir Centrinio valstybės archyvo pastango-
mis į Lietuvą sugrąžintas prieškario diplo-
mato Jono Norkaičio asmeninis archyvas.

wwwwww..ddiieennaa..lltt nuotr.

nijoje,  kūrėjas sugebėjo įveikti dau-
gybę konkurentų – jo kūrinys „Blind
man 2” pripažintas vienu iš trijų ge -
riausių tarp 350 pateiktų kūrinių.
Kitų dviejų kūrinių autoriai – ispa -
nas ir japonas. Ginto K muzika buvo
įvertinta už originalius naujųjų gar -
so apdorojimo technologijų pa nau -
dojimo būdus, individualią estetinę
raišką.

Kūrėjas teigia, kad šiais interne-
to laikais geografinės sąvokos pra -
randa savo prasmę – su bendramin -
čiais užsienyje galima bendrauti
klausant šios muzikos, ir nėra jokio
skirtumo, ar jie gyvena Europoje, ar
tolimojoje Australijoje. Įvairių fo -
rumų, radijo laidų, interneto pagalba
gali dalyvauti renginiuose ar festi-
valiuose net neišeidamas iš savo
kam bario.  

Paklaustas, kaip kuria savo mu -
ziką, iš kur semiasi įkvėpimo, kūrė-
jas atsako, kad viskas yra labai
paprasta – atsisėdi prie kompiuterio,
kuris yra jo muzikinis instrumentas,
atsidarai programą ir spaudai vir -

tualius mygtukus, sukinėji ranke -
nėles, kol kažkas tinkamo suskamba.
Ir tokiai muzikai kurti svarbu ne
tiek įkvėpimas, kiek nuolatinis tin-
kamos formos palaikymas. 

Tai, kad susidomėjimas šia muzi-
ka auga, rodo ir planai mokyti jos
stu dentus Vytauto Didžiojo universi -
tete Kaune – tam jau ruošiasi Gintas
K. Be to, laukia nemažai įvairių ren -
ginių, festivalių. Kol kas didžiausias
įspūdis – iš Berlyne vykusio festi-
valio „Transmediale”, kur jo kūrinys
buvo pristatytas kaip garso instalia -
cija. Be to, jis yra sukūręs muziką
dviem lietuviškiems trumpo metražo
filmams.

„Aš nežinau, kokie mano albu-
mai labiausiai pavykę, aš ir pats iš -
leistos savo muzikos klausausi retai.
Albumo išleidžiama nuo 50 iki 1,000
kopijų, mano kūriniai yra ir interne -
te, nežinau, kiek žmonės jų iš ten par-
sisiunčia. Nelabai ką žinau ir apie
savo planus – tiesiog darau tą, kas
man patinka”, – aiškina Gintas Krap -
tavičius.
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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

Ar Tekančios saulės šalis dar pakils? 

Tai, kas atsitiko Japonijoje, įspė-
ja visą pasaulį: net stipriau-
sios ir labiausiai pažengusių

technologijų šalys negali atsilaikyti
prieš gamtos siautulį. Antžeminis,
požeminis ar povandeninis gaivalas
paverčia žmogų ir jo veiklos vaisius
žaisliukais, o žmonijos likimą – ne-
nuspėjamu. Bet ar galima pasiduoti
bejėgiškumui ir išgąsčiui? Japonai
visą laiką tam priešinasi.

Kaip pasipriešinti žūčiai?

„Japonijos žūtis” – tipiškas sep-
tintame dešimtmetyje ir pas mus ro-
dytas japonų baisių nelaimių filmas,
kurio veiksmas, kaip ir juostų „Le-
genda apie dinozaurą” ar „Godzila”,
vyksta Fudzijamos papėdėje. Žino-
mas kino kritikas Saulius Macaitis
dar prieš 32 metus rašė (http://www.
lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=7847),
kad 1954 m. Japonijos meistrai, pra-
dėję kurti siaubo ir baisių nelaimių
filmus, turėjo ir humaniškų toli įžvel-
giančių užmačių: perspėti visuomenę,
kas jos laukia, jei gyvosios ir negyvo-
sios gamtos gaivalai vieną kartą pa-
bus ir ims keršyti už jai padarytus
nuostolius bei piktadarybes. Mes per-
nelyg nutolome nuo savo ištakų ir da-
bar jau kasame duobę patys sau, nio-
kodami ir teršdami gamtą, siutinda-
mi mistines gamtos jėgas, tarsi teigia
„Japonijos žūties” autoriai.

Rusijos radijo „Vesti FM” tinkla-
lapyje (http://radio.vesti.ru/fm/)
Mokslų akademijos Šmidto Žemės fi-
zikos instituto laboratorijos vedėjas
Aleksej Zavjalov perspėja, kad žemės
drebėjimai Japoniją apskritai gali iš-
trinti nuo mūsų planetos veido. Juk
kas penktas iki 6 balų žemės drebėji-
mas vyksta Japonijoje. Paskutinį, su-
krėtusį Tekančios saulės šalį šių me-
tų kovo 11 d., pagal mastą galima pa-
lyginti nebent su 1923 m. Tokiją su-
griovusiu gaivalu. Praėjo beveik 80
metų, ir viskas pasikartojo.

Iš tikrųjų Japonijoje kasmet
įvyksta šimtai, net tūkstančiai dides-
nių ar mažesnių požeminių ir povan-
deninių smūgių. Rusų rašytojas Bo-
ris Pilniak dar praėjusio amžiaus ant-

rame dešimtmetyje rašė: „Visas japo-
nų gyvenimas remiasi į žemės drebė-
jimus. Iš tikrųjų jie išlaisvino japonų
tautą nuo daiktų priklausomybės ir
iš viso daiktą tarsi pašalino iš kas-
dienio gyvenimo...” Tai reiškia, kad
japonai tiki dvasiniu atsinaujinimu.

Milžiniškų nelaimių žemė

Pasak japonų mitologijos, žemės
drebėjimus sukelia į katžuvę (katę-
žuvį) panaši būtybė Namazu. Gerasis
dievas Kašima ją nuolat daužo akme-

niu, tačiau, kai jis pavargsta, Nama-
zu sukelia žemės drebėjimus ir kitas
nelaimes.  University of  Pennsylva-
nia prof. Gregory Smith, remdamasis
šia legenda, aprašė 1855 m. lapkričio
11 d. įvykusį galingą žemės drebėji-
mą, kuris sugriovė Edo miestą (da-
bartinį Tokiją; http://www.personal.
psu.edu/faculty/g/j/gjs4/Shaking_
Up_Japan.pdf). Šią legendą, žinoma,
pagimdė nenuspėjamos gamtos nelai-
mės, kurioms pasipriešinti žmogus
neturėjo jėgų.

Taigi, be 1855 m. žemės drebėjimo,
mokslininkai išskiria dar keletą.

1707 m. vandenyne įvyko 8,6 balo
drebėjimas, po jo kilo cunamis. Dar
po pusantro mėnesio išsiveržė Fudzi-
jama, žuvo 5,000 žmonių.

1896 m. drebėjimo epicentras bu-
vo vandenyno dugne prie Honsiu sa-
los. Milžiniški cunamiai, kurių ban-
gos siekė 30–35 metrus, salą nusiaubė 7

kartus, į jūrą nunešė 27,000 žmonių.
1923 m. rugsėjo 1 d. salą sukrėtė

didysis žemės drebėjimas Kanto re-
gione. Pasaulyje jis vadinamas Toki-
jo, arba Jokohamos, nelaime. Miestai
virto griuvėsiais, cunamiai ir gaisrai
sunaikino šimtus tūkstančių žmo-
nių. Japonijos vyriausybė ruošėsi ša-
lies sostinę perkelti iš seisminės zo-
nos.

1995 m. sausio 17 d. rytą įvyko že-
mės drebėjimas Koboje. Per keletą se-
kundžių miestas virto griuvėsiais,
žuvo apie 6,000 žmonių.

Visa gamta prieš japonus?

Tirdami tokių nelaimių kilmę,
japonų mokslininkai sudarė duome-
nų bazę, kurioje stebėjimai praside-
da XVI a. pabaigoje. Joje matyti, kad
įvairiose Japonijos vietose virpesių
galingumas keletą kartų per metus
vidutiniškai siekia nuo 4 iki 6–7 balų,
kartais būna dvejų trejų metų per-
trauka. Žinovai apskaičiavo, kad la-
bai stiprūs žemės drebėjimai toje pa-
čioje vietoje būna kartą per 80–200
metų, todėl pastarųjų dienų nelaimė
tapo dėsningu 1923 m. tęsiniu. Dau-
geliu atveju juos galima numatyti,
nes keliamas ne klausimas, tai įvyks
ar ne, o kada tai atsitiks. Rusijos
mokslų akademijos geografijos tar-
nybos Kamčiatkos padalinio direkto-
rius Viktor Čebrov sako, kad drebėji-
mo Honsiu rajone buvo laukiama se-
niai, tikėtasi 7,5 balo stiprumo, o nu-
statytas labai stiprus – beveik 9 balų.

Kažin ar japonus galima kaltinti,
kad jie nesiruošė tokiai baisiai ne-
laimei. Jie turi šiuolaikinius prietai-
sus žemės virpesiams nustatyti, o jų
statybininkai stato vienus geriausių
pasaulyje pagal seisminį atsparumą
statinius. Gal dėl to dauguma drebė-
jimų išvengia baisesnių padarinių.
Naujieji namai slopina žemės pavir-
šiaus svyravimus, kad net didesni
smūgiai paverčiami vos juntamu vir-
pesiu ir indų skambčiojimu. Bet dėl
to, kad kartais įvyksta labai stiprus
žemės drebėjimas, kaltas nestabilus
regiono tektoninis pagrindas: vienas
sluoksnis labai giliai žemėje palenda
po kitu.

Japonijai nelemta būti ant tvirto
pagrindo, sako prof. A. Zavjalov. Jis
tvirtina, kad didžioji Japonijos sala
visiškai gali išnykti nuo paviršiaus,
nes pastebėta, kad Kurilai, Kamčiat-
ka, Japonijos salos tarsi slenka po
Eurazijos žemynu. Kokiu greičiu tai
vyksta, dar reikia tirti. Niekam neži-

nomas laikas, kurį Žemė skyrė Japo-
nijai. Štai kodėl japonams belieka iš-
pažinti dvasinę savo būtį, nes prie to-
kio gyvenimo jie prisitaikė per tūks-
tantmečius.

Gal tam įtakos turi dar vienas
įdomus klimato reiškinys šiame re-
gione? Kasmet balandį ir gegužę ja-
me pučia vasaros musonas (vėjas, su-
sidarantis ties žemyno ir jūros riba ir
keičiantis savo kryptį du kartus per
metus į priešingas puses). Jis apima
visą Tolimųjų Rytų pakrantę, taip
pat Primorę ir apsiaučia pienišku rū-
ku. Iš subtropikų atslinkęs šiltas vė-
jas susimaišo su atšalusiu oru virš
Japonų jūros, greitai atvėsta, prisi-
sotina drėgmės, kondensuojasi ir vi-
są akvatoriją iki liepos ar rugpjūčio
mėnesio, kol vandenyno vanduo ne-
sušyla, įvelka į drėgnos vėsos rūbą.
Palydovo „Terra” nuotraukoje aiš-
kiai matyti, kaip šiaurinę Japonų jū-
ros dalį apima šaltas debesuotas at-
mosferos frontas, o pietinę – tirštas
rūkas.

Ar pakils Feniksas?

Šiaip ar taip, pasaulio spaudoje
daug įspėjimų, kad Japonijos „Te-
kanti saulė” jau leidžiasi. Japonų se-
noliai, rašo kinų leidinys „Global
Geographic Times”, dar prisimena,
kai 1937 m. liepos 7 d. ant Ligou tilto
Beijing plevėsavo balta Japonijos im-
peratoriškoji vėliava arba kai tokia
pat vėliava plaikstėsi 1941 m. JAV ba-
zėje Perl Harbore po netikėto japonų
aviacijos antskrydžio. Tais laikais
Tokijas šventė dvi didžiules pergales
ir tik gailėjosi, kad neužėmė visos Ki-
nijos. Dabartiniai Japonijos vadovai
taip ir nesuprato, kad jų saulė lei-
džiasi. Trečioji pasaulio ekonomika,
kuriai lemiamą smūgį sudavė negai-
lestinga gamta, užleidžia vietą kinų
suklestėjimui – į pirmą vietą, aplen-
kusi JAV rinką, iškyla Kinija.

Nelaimės Japoniją užklupo ne
geriausios ekonominės būklės. Be-
veik 20 metų ji buvo sąstingyje. Tie-
sa, pernai ekonomika išaugo 3,9
proc., palyginti su 2009 m., bet pasta-
raisiais mėnesiais vėl krito. Dabar
tiesiog sutriuškinta Japonijos infra-
struktūra vargu ar greitai atsigaus.
Manoma, kad šiemet jos ekonomika
smuks 1,5 ar 2 proc., o gal ir daugiau.
„Lenktynėse dėl pirmaujančios vie-
tos Azijoje Japonija galutinai pralai-
mėjo Kinijai”, – laikraštyje „Izves-
tia” rašo Rusijos analitinio centro
„VTB Kapital” vadovo pavaduotojas
Aleksej Moisejev.

„Mes dar pažiūrėsim”, – kantriai
sako nukentėję japonai. Jų nepapras-
tas darbštumas, tikėjimas pakilimo –
lyg Tekančios saulės – dvasia leidžia
manyti, kad ši šalis išsiverš iš cuna-
mio užpiltos klampynės, nusivalys
baisios nelaimės dulkes, lyg Feniksas
nusipurtys pažeistų atominių elekt-
rinių radioaktyviąsias medžiagas
(juk taip įvyko po Hirosimos ir Na-
gasakio), ir visas pasaulis vėl pavy-
džiai stebės ir gėrėsis rytietiškos dva-
sios skrydžiu.

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas. Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

EPA nuotr.

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Tripolis (ELTA) – Libijos val-
džia skelbia paliaubas, norėdama
,,apsaugoti civilius”. Praėjus ke-
lioms valandoms po to, kai Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Taryba pritarė
karinei operacijai, Libijos užsienio
reikalų ministras Mussa Kussa pa-
reiškė, kad skelbiamos paliaubos, o
visi kariniai veiksmai nutraukiami. 

JT Saugumo Tarybos priimtoje
rezoliucijoje numatytos ,,visos rei-
kiamos priemonės”, norint apsaugoti
Libijos civilius. Tripolyje Libijos dip-
lomatijos vadovas sakė, kad šalies
valdžia ,,paisys JT Saugumo Tarybos

rezoliucijos”, kuria virš šalies pa-
skelbta neskraidymo zona.

Europos Sąjunga (ES) santūriai
reaguoja į paliaubų paskelbimą iš
Tripolio. Yra didelis klaustukas, ką
iš tikrųjų nusprendė Muammar al
Gaddafi, Briuselyje pareiškė ES už-
sienio reikalų ministrė Catherine
Ashton.

Nepaisant Libijos vadovybės pa-
reiškimų, bendra nuostata yra ta,
kad M. al Gaddafi ir jo režimas turi
pasitraukti, pabrėžė C. Ashton. 

ES spaudimą M. al Gaddafi nori
daryti griežtindama apribojimus.

Seattle bus teikiamos konsulinės 
paslaugos Lietuvos piliečiams 

Maskva (ELTA) – Lietuvos am-
basadoje Maskvoje surengtas šių me-
tų Europos vyrų krepšinio čempio-
nato pristatymas sulaukė didžiulio
Rusijos žiniasklaidos ir krepšinio
gerbėjų susidomėjimo. 

Pristatyme dalyvavo daugiau nei
100 žiniasklaidos atstovų. Pilnoje am-
basados salėje atvykti į Lietuvoje
vyksiančias didžiausias iki šiol Eu-
ropos krepšinio pirmenybes kvietė
,,Eurobasket 2011” ambasadorius Ar-
vydas Sabonis ir Lietuvos ambasa-
dorius Rusijoje Antanas Vinkus. 

,,Atvykite pas mus ir pamatysite,
kokia tai bus šventė”, – kvietė į Lietu-
vą A. Sabonis.

Čempionato organizacinio komi-
teto atstovai Mindaugas Špokas ir
Rytis Sabas supažindino su pasiren-

gimu pirmenybėms, pristatė pirme-
nybių organizavimo detales. Rengi-
nyje koncertavo Lietuvos dainininkė
ir muzikos kūrėja Jurga Šeduikytė.

Gausiame ambasados svečių rate
buvo Maskvos CSKA treneris Jonas
Kazlauskas, Liubercų ,,Triumf ”
krepšininkus treniruojantis Valde-
maras Chomičius, Rusijos krepšinio
federacijos, didžiųjų Rusijos krepši-
nio klubų atstovai. 

Europos vyrų krepšinio čempio-
natas vyks rugpjūčio 31–rugsėjo 18
dienomis šešiuose Lietuvos miestuo-
se. Senojo žemyno pirmenybėse pir-
mą kartą dalyvaus 24 komandos.
Grupių varžybos bus rengiamos Aly-
tuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiau-
liuose, antrasis etapas – Vilniuje, o
baigiamosios varžybos – Kaune.

Europos vyrų krepšinio čempionatas 
pristatytas Maskvoje

Europos vyrų krepšinio čempionatas pristatytas Maskvoje. ELTA nuotr.

Washington, DC (ELTA) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
neketina dirbti su nauja prezidento
Barack Obama administracija, jei šis
2012 m. bus išrinktas antrajai kaden-
cijai, sakė politikė. 

Be to, JAV diplomatijos vadovė
dar kartą patikino, kad neketina
siekti prezidento pareigų nei 2012,
nei 2016 m. Anot 63 metų H. Clinton,

kuri 2008 m. norėjo siekti prezidento
pareigų, šiuo metu ji planuoja, kaip
,,per ateinančius dvejus metus dera-
mai atlikti savo darbą”. 

Paklausta, ar B. Obama pergalės
rinkimuose atveju ji sutiktų tapti vi-
ceprezidente, valstybės sekretore ar
gynybos sekretore, H. Clinton atsakė
trimis konkrečiais ,,ne”. 

Vilnius (ELTA) – Naujasis ūkio
ministras Rimantas Žylius žada tęsti
ankstesniojo ministro pradėtas per-
tvarkas, o premjeras atsistatydinusį
Dainių Kreivį vadino vienu iš ge-
riausių ūkio ministru.

,,Viešųjų pirkimų skaidrinimas,
valstybės valdomų įmonių pertvar-

ka, verslo sąlygų gerinimas, investi-
cijų, eksporto skatinimas, inovaty-
vios ekonomikos kūrimas – mano
darbo svarbiausi uždaviniai”, – tei-
gia naujasis ministras R. Žylius, iki
šiol dirbęs viceministru. Didžiąją da-
lį Ūkio ministerijos vadovybės R.
Žylius planuoja kviesti dirbti toliau. 

Vilnius (URM info) – Lietuvos
ambasados Danijoje ir Argentinoje,
generalinis konsulatas New York
kartu su Užsienio reikalų ministerija
(URM) ir Lietuvos garbės konsulais
kovo ir balandžio mėnesiais rengia
išvažiuojamąsias konsulines misijas
į Reikjaviką  (Islandija), Seattle (Wa-
shington valstija, JAV) ir San Paulą
(Brazilija). 

Išvažiuojamoji konsulinė misija
į Seattle rengiama balandžio 2–3 d.
Jos metu bus priimami Lietuvos pi-
liečių prašymai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, asmens grįžimo pažymėji-
mų, užsienyje registruotų civilinės
būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lie-
tuvoje ir gyvenamosios vietos dekla-
ravimo. Washington valstijoje gyve-
nantys JAV piliečiai galės pateikti

prašymus dėl Lietuvos pilietybės.
Daugiau informacijos apie misiją
skelbiama Lietuvos generalinio kon-
sulato New York tinklalapyje http://
ny.mfa.lt , tel. pasiteirauti +1-212-354-
7840 arba el. paštu ny@urm.lt. 

Išvažiuojamąsias misijas orga-
nizuoti būtina nuo 2009 m. birželio 29
d., kai į Lietuvos pasą papildomai
elektroniniu būdu pradėti įrašyti as-
mens biometriniai duomenys ir pirš-
tų atspaudai. Konsuliniai pareigūnai
vyksta į tuos regionus, kur yra dide-
lės lietuvių bendruomenės ir nėra
Lietuvos diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos.

2011 metais numatyta rengti kon-
sulines misijas į Miami ir Houston
(JAV), Meksiką, Venesuelą ir Urug-
vajų.

R. Žylius žada tęsti ankstesnio ministro darbus

Tarptautinė bendruomenė ketina imtis karinių veiksmų prieš Libiją.      
EPA nuotr.

Libija skelbia nutraukianti karo veiksmus

H. Clinton neketina dirbti su B. Obama 
jo pergalės 2012 m. atveju

Vyskupai nepritaria privalomam 
tikybos dėstymui

Vilnius (DELFI.lt) – Statistikos
departamentas praneša, kad kovo
1–16 d. vykusiame elektroniniame
surašyme dalyvavo 1.038,700 gyvento-
jų, tai sudaro apie 32 proc. Lietuvos
gyventojų (Išankstiniais duomeni-
mis, 2011 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo
3.235,200 gyventojų). Internetu buvo
pateikti duomenys apie 403,300 būstų. 

Aktyviausiai elektroniniame gy-
ventojų ir būstų surašyme dalyvavo
didžiųjų miestų gyventojai. Elektro-
niniu būdu susirašė 472,000 vyrų ir
566,700 moterų.  Elektroniniame su-

rašyme dalyvavusių gyventojų akty-
vumas buvo gerokai didesnis, nei ti-
kėtasi. 

Nesusirašiusius arba iš dalies
duomenis pateikusius internetu gy-
ventojus surašinėtojai lankys nuo ba-
landžio 5 d. iki gegužės 9 d. Taip pat
gyventojai gali surašymo lapą užpil-
dyti Statistikos departamente ar teri-
torinių statistikos valdybų surašymo
skyriuose. Šiemet visuotiniam gy-
ventojų ir būstų surašymui iš biudže-
to skirta 29.575,000 Lt, 88 proc. šių lė-
šų skirta surašinėtojų algoms.

Elektroniniame surašyme dalyvavo
daugiau kaip milijonas Lietuvos gyventojų

Vilnius (ELTA) – Katalikų Baž-
nyčios vadovybė nepritaria siūly-
mams į naujos redakcijos Švietimo
įstatymą įrašyti tikybos pamokų dės-
tymo privalomumą valstybinėse mo-
kymo įstaigose.

,,Seime svarstant naujos redakci-
jos Švietimo įstatymo projektą, pasi-
girdo balsų ir raginimų į šį įstatymą
įrašyti tikybos pamokų dėstymo pri-
valomumą valstybinėse mokymo įs-
taigose. Tai sukėlė nemažą nuostabą
ir visiškai nereikalingą pasipiktini-
mo bangą visuomenėje, neva Bažny-
čia vėl kažko tikisi ar siekia. Nu-
skambėję siūlymai nebuvo derinami
su Katalikų Bažnyčios vadovybe. Su-
prantame, kad privalomos tikybos
pamokos turėtų būti tik privačiose
katalikiškose mokymo įstaigose, bet
ne valstybinėse mokymo įstaigose.

Šiuo metu valstybinėse mokymo įs-
taigose esama dorinio ugdymo pa-
mokų pasirinkimo ir jų įgyvendini-
mo praktika tinkamai pasitarnauja
visiems norintiems pasirinkti tiky-
bos arba etikos pamokas bei nepažei-
džia niekieno laisvės laisvai apsi-
spręsti dėl savo dorinio ir/ar religi-
nio ugdymo. Katalikų Bažnyčia ger-
bia žmogaus teisę laisvai pasirinkti,
kokį dalyką mokytis mokykloje. Baž-
nyčia primena, kad iki vaiko pilna-
metystės tikintiems tėvams tenka pa-
reiga, atsakomybė bei jų krikščio-
niškas pašaukimas pasirūpinti, kad
jų vaikas įgytų reikiamų tikėjimo ži-
nių, augtų ir formuotųsi katalikiško
ugdymo dvasioje”, – rašoma Vyskupų
konferencijos pirmininko arkivys-
kupo Sigito Tamkevičiaus pranešime
spaudai.



IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali
išleisti atostogų. Tel. 773-808-0011.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slau-
gos darbo su gyvenimu. Didelė patirtis,
legalūs dokumentai. Gali išleisti atostogų
nuo balandžio mėnesio (bet kurioje valsti-
joje). Siūlyti įvairius variantus. Tel. Lie-
tuvoje +370-647-65077 arba 630-730-
2132.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis, rekomendacijos. Ga-
li pakeisti bet kurią savaitės dieną. (Gali
dirbti vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-
4619.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmonių
priežiūros  darbą su gyvenimu kartu bet
kuriame Amerikos mieste. Tel. 708-244-
5398.
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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.

Lietuviškos taisyklės
grįžimui į Lietuvą
Atkelta iš 4 psl.  tikslas, skati-
nantis grįžti”, – teigia mokslininkas. 

Idėjas lietuvis bandys 
įgyvendinti ne Lietuvoje

Fizikos mokslų daktaro nuomo-
ne, daugelis užsienyje dirbančių
mokslininkų pasvarstytų apie grįži-
mą į Lietuvą, jei būtų pasiūlytos ge-
ros sąlygos, o ne tik kova už būvį ir
kasdienį išlikimą. „Visuotinės dota-
cijos priemonė” žadino viltį, kad Lie-
tuvos mokslas bus ta sritis, kurioje
pirmiausia bus įgyvendinti aiškūs ir
skaidrūs konkurencijos principai.
Tačiau visas P. Grivicko įdėtas triū-
sas nuėjo veltui. ,,Liko tik rimtos
idėjos, kurias bandysiu įgyvendinti
jau ne Lietuvoje, – apgailestauja
mokslininkas. – Nors tai man buvo
skaudi pamoka, toliau aktyviai tęsiu
savo karjerą, deja, ne Lietuvoje.” 

Kadangi P. Grivickas mokėsi Lie-
tuvoje, vėliau studijas tęsė užsienyje,
buvo įdomu sužinoti, ar labai ski-
riasi mūsų šalies, Europos ir Jung-
tinių Valstijų studijos. ,,Skiriasi mo-
kymosi tikslas. Lietuvoje vyrauja
nuomonė, kad studijų tikslas – dip-
lomas, padėsiantis įsidarbinti ir
gauti didesnį atlyginimą.  Mūsų ša-
lyje mažai specialybių, kur karjerą
lemtų gebėjimai, inovatyvumas, ži-
nių kokybė”, – įsitikinęs mokslinin-
kas. Jo nuomone, Lietuva pagal gy-
ventojų skaičių turi per daug uni-
versitetų, o juose – per daug stu-
dentų, jei lygintume su Vakarų ša-
limis. ,,Reikėtų pertvarkos, kuri
išskirtų svarbiausias sritis, didintų
motyvaciją, kilstelėtų studentų ren-
gimą iki pasaulinio lygio”, – tvirtina

P. Grivickas.   
Deja, apie švietimo ir mokslo

pertvarką kalbama jau trečią dešimt-
metį, bet trūkumų čia labai daug. Ap-
maudu, kad dėl biurokratinių spren-
dimų kenčia mūsų šalies mokslas ir
ekonomika. Baigdama noriu paci-
tuoti ištrauką iš Finansų ministeri-
jos oficialaus ,,Visuotinės dotacijos”
įgyvendinimo paaiškinimo, kuris
vadinasi ,,Dėl mokslinių tyrimų
programos įgyvendinimo” (visą teks-
tą galima rasti tinklalapyje Espara-
ma.lt): ,,Paskelbtas kvietimas yra
pirmasis žingsnis Europos socialinio
fondo finansavimą Lietuvoje panau-
dojant mokslininkų ir kitų tyrėjų
vykdomiems moksliniams projek-
tams, todėl, deja, buvo nepakanka-
mai įvertintas žmogiškųjų išteklių ir
specifinių administracinių gebėjimų
poreikis siekiant užtikrinti visų ES
reikalavimų tinkamą įgyvendinimą.
Finansų ministerija, apgailestau-
dama dėl užtrukusio vertinimo, už-
tikrina, kad ateityje imsis griežtes-
nių prevencinių priemonių (...), kad
iš anksto užkirstų kelią galimiems
neatitikimams ir tokioms proble-
moms. (...) Tikimės, kad šis užsitęsęs
vertinimas nesumenkins ES finansa-
vimo teikiamų galimybių ir naudos
mokslininkų ir kitų tyrėjų projektų
įgyvendinimui.” Toliau bandoma
aiškinti, kas atsakingas už visą šią
painiavą, kuri P. Grivickui primena
trilerį. 

Kas toliau? Šioje istorijoje dar
nepadėtas taškas, tačiau, kad ir kaip
ji baigtųsi, sunku tikėtis, jog  šis jau-
nas gabus mokslininkas ryžtųsi savo
ateitį sieti su Lietuva. Būtų gerai, jei
klysčiau.
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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

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Kryñiañodñio Draugas Nr. 074 atsakymai
Vertikaliai:
1. Ruduo. 2. Vėplys. 3. Saule. 4. Laimi. 5. Sostas. 6. Drobė. 9. Virvė. 11. Ali-

bi. 15. Lūšna. 16. Ministras. 17. Galijotas. 18. Klasika. 19. Gydykla. 20. Tribūna.
21. Išdaiga. 23. Torpeda. 24. Spiralė. 31. Praha. 35. Meilė. 37. Rikša. 38. Morzės.
39. Druska. 40. Žvakė. 42. Maiše. 43. Raito. 44. Proza.

Horizontaliai:
2. Vasalas. 7. Tulpė. 8. Ochra. 10. Paulius. 12. Midus. 13. Obels. 14. Dyze-

linas. 18. Kėglis. 22. Jautis. 25. Pranašu. 26. Andai. 27. Ikrai. 28. Samba. 29. Ma-
noj. 30. Imkit. 32. Odena. 33. Intriga. 34. Amalas. 36. Padarė. 41. Monmartro.
45. Slyva. 46. Trąša. 47. Zuikius. 48. Eketė. 49. Krizė. 50. Smetona.

Kryžiažodžio atsakymas: Ateities planai.

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

* Moteris, arba vyras ir žmona ieško pagy-
venusių žmonių priežiūros darbo lietuvių
šeimoje. Turi dokumentus, automobilį, re-

komendacijas. Buitinė anglų kalba. Gali
būti bet kurioje valstijoje. Tel. 773-610-
5413.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 073 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@
draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Reikalingas sponsorius 
šeimos susijungimui. 

Telefonas – 262-716-5333

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

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis.
Tel. 773-550-1867.

Nuskintas dar vienas 
,,Gintarinis obuoliukas”!
Atkelta iš 7 psl.

Mokytoja, dėl kurios abejonių
nebuvo

Daugumai komisijos narių iš
karto į akis krito Maironio mokyklos
Lemont 3-ios klasės mokytojos Eri-
kos Kunickienės profesionalumas,
min čių aiškumas, logiškumas, sis-
temiš kumas. E. Kunickienė yra smal-
si, da lyvauja mokytojų tobulinimosi
kursuose, ieško naujų mokymo me-
todų, kuriuos galėtų pritaikyti dir-
bant su moksleiviais. Mokytoja ne-
sistengia pakeisti mokinių, o pati
bando būti lanksti, prisitaikyti prie
kiekvieno mo kinio, ieškoti ir surasti
tam moki niui priimtiną mokymo
metodą, ne bi jo naujovių. Mokytoja
Eri ka siekia sudominti mokinius
įvairia veikla, naudoja įvairiausius
mokymo metodus, atsižvelgia į visus
mokymosi būdus ir intelektus (lo-
ginį, ki nes  tetinį, vaizdinį, žodinį ir
kt.). Visiems komisijos nariams įsi-
gilinus į E. Kunickienės pateiktą
pamokos planą, darbo metodų apra-
šymą, re komendacijas, neliko abejo-
nių – tai 2010 m. ,,Gintarinio obuo-
liuko” premijos nugalėtoja.

Kaune augusi E. Kunickienė jau
nuo pat mažens susidūrė su dvikal -
byste: mama buvo estė, o tėvelis – lie -
tuvis. Mokytoja įsitikinusi, jog ši as -
meninė patirtis leidžia gerai suprasti
lituanistinės mokyklos mokinius ir
iškylančias problemas. Erika, bai-
gusi Šiaulių pedagoginį institutą, pa -
noro pasižvalgyti po pasaulį ir 1996
m. atvyko į Ameriką. Čia sukūrė šei -
mą ir nuo 2000 m. pradėjo dirbti Mai -
ronio lituanistinėje mokykloje. Erika
neprarado domėjimosi pedagogika ir
jos naujovėmis. Mokyklos direktorės
Audronės Elvikienės paskatinta, taip
pat mokytojų tobulinimosi kursų
dėka mokytoja Erika vis labiau ėmė
gilintis į amerikietišką pedagoginę
sistemą, kuri savo teigiamu požiūriu,
gilinimusi į vaiko individualumą bei
metodų įvairumu Erikai atrodė daug
patrauklesnė nei sovietinė sistema,
kurioje jai pačiai teko mokytis. E.
Kunickienė pradėjo lankyti pedago-
gi nes paskaitas Dominican Universi-
ty, River Forest, IL ir prieš metus įgi-
jo matematikos mokytojos specialy-
bę. Ateityje E. Kunickienė planuoja
dirb ti pagal specialybę amerikietiš-
kose mokyklose, o dabar visą savo dė-

mesį skiria mokytojavimui Maironio
lituanistinėje mokykloje bei savo
didelei šeimai. 

Vis daugiau mokytojų –
profesionalūs pedagogai

Švietimo tarybos narės Gaila
Narkevičienė ir Eglė Šležienė paste-
bėjo, kad visos pasiūlytos mokytojos
padarė labai gerą įspūdį. Ypač sma -
gu, kad mūsų lituanistinėse mokyk-
lose, išsibarsčiusiose po visą plačią
Ameriką, darbuojasi tiek kūrybingų
asmenybių, puikių pedagogų, garbių
ir gabių lietuvių kalbos ir kultūros
puoselėtojų. Nuoširdžiai sveikiname
visas kandidates, o ypač šių metų nu-
galėtoją – E. Kunickienę!

Švietimo tarybos narys dr. E.
Bub nys įsitikinęs, jog ypač reikšmin-
gas faktas yra tai, kad vis daugiau ir
daugiau mokytojų, kurie dirba litu-
anistinėse mokyklose, yra profesio-
nalūs pedagogai. Vieni jų profesiona -
lių žinių įgijo Lietuvoje, kiti peda-
gogikos žinių sėmėsi jau čia. Tokia
pa tirtis padeda klasėje sukurti mo-
kymuisi tinkamą tvarką bei nuotai-
ką, be kurių neįmanoma mokyti vai-
kų. Todėl būtent Švietimo taryba or-
ganizuoja ir remia mokytojų tobuli-
nimosi seminarus bei konferenci -
jas. Dar vienas svarbus dalykas – vis
dau giau mokytojų pamokoms pri-
taiko technologijas bei naujausias
informacijos gavimo priemones. Pa -
mo kų metų naudojami ne tik vado -
vėliai, vaikai žiūri filmus, dokumen -
tinę medžiagą, filmuoja, klausosi bei
daro garso įrašus, informacijos se-
mia si iš internetinių svetainių ir pan. 

JAV LB Švietimo tarybos pir -
mininkė Daiva Navickienė džiaugėsi,
jog dauguma lituanistinių mokyklų
mokytojų yra užsidegę puoselėti mei -
lę Lietuvai, jos kalbai ir kultūrai. To -
kie mokytojai įkvepia Švietimo tary-
bos narius dar uoliau dirbti remiant
lietuvišką švietimą išeivijoje. Be galo
įvertiname visų aukotojų bei švieti-
mo rėmėjų paramą, kuri leidžia pre-
mijuoti geriausią metų mokytoją. Tai
iš tiesų didelis paskatinimas švieti-
mo darbuotojams už jų svarbų bei
atsakingą darbą, už energiją, kūry-
bišku mą ir rodomą didelį dėmesį bei
rūpi ni mąsi augančia jaunąja karta.

Dana Vainauskienė – JAV LB
Švie timo tarybos narė.

SIŪLO DARBĄ

High Quality Seamstress 
wanted. $15/hour to Start.

Chicago residents only. 
Please call 847-924-8808.

Help Wanted
Seamstress (Sewing), Little English,
Draperies & Valances. Full or Part-

time. Paid Benefits, Vertidrapes Mfg.
(773) 478-9272
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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  

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIŪLO DARBĄ

PASLAUgOS

Atsisveikinimas 
su a. a. E. A. Bartkumi

Amerikos lietuvių tarybos (ALT)
vardu reiškiu gilią užuojautą  Bart -
kaus žmonai Danguolei, dukrai dr.
Vivai, sūnui dr. Dariui, šeimos na -
riams, giminėms ir draugams.

Eugenijus išeivijoje buvo svari
lietuviškos veiklos atrama. Po to, kai
ALT’o veikla buvo atnaujinta 1940
metais, jis buvo trečiasis jos pirmi -
ninkas. Su entuziazmu  ir inžinie  -
riaus praktiškumu dirbo lietuviškos
veiklos baruose. Galime pacituoti jo
paties žodžius, tartus Lietuvos žinia -
sklaidoje: „Pagrindinė mūsų kova
buvo kova dėl Lietuvos laisvės. Rei-
kėjo atstovauti Lietuvai tada, kai Lie-
tuva pati negalėjo savęs apginti tarp-
tautiniu mastu. Mes labai aktyviai
dirbom ALT’e – Amerikos lietuvių
taryboje, kuri susidėjo  iš patriotinių
organizacijų. Man pačiam teko susi-
tikti su penkiais JAV prezidentais.
Labai dažnai lankydavomės Se nate,
Kongrese, informuodavome apie pa-
dėtį Lietuvoje. Mums buvo svarbu,
kad neužmigtų Lietuvos byla.”

Toliau jis aiškino Lietuvos vi suo -
menei: „ALT’as iš JAV prezidento
Roosevelto buvo išgavęs pareiškimą,
kad JAV valstybė Lietuvos okupaci-
jos nepripažįsta. Ta nepripažinimo
politika išsilaikė iki pat galo – kol bu-
vo atkurta Lietuvos nepriklausomy-
bė.”

Eugenijaus ir jo bendražygių
pastangų dėka tas Lietuvos laisvės
vilties švyturys buvo išsaugotas. Išei -
vija dirbo vieningai.  E.  Bartkus dir -
bo kartu su Leonardu Šimučiu, An-
tanu Rudžiu, Miku Vaidila, Kaziu
Karpiumi, Antanu Oliu, kartu su
Tau tinės sąjungos nariais dr. Stasiu
Biežiu, Juozu Bačiūnu, Antanu La -
pinsku, su artimu draugu Jonu Jur -
kūnu ir su savo tėvu Juozu Bartku-
mi.

E. Bartkus paliko gilią žymę mū -
sų visuomeninėje veikloje. Jis buvo
atkaklus tiesos siekėjas ir lietuviškų
vertybių gynėjas. Jo darbai ir auka,
siekiant Lietuvai laisvės ir nepri-
klausomybės, prisidėjo prie šių kil-
nių siekių įgyvendinimo. Jis lieka
mums šviečiančiu pavyzdžiu, kaip
turime sergėti lietuviško gyvenimo
vertybes ir prasmingai gyventi.

Sudiev, Eugenijau, amžiną atilsį.

• • •
Eugenijus Algimantas Bartkus,

JAV lietuvių politikos ir visuomenės
veikėjas, statybos inžinierius, gimė
1925 metais kovo 4 d. tuometinėje
Trakų apskrityje, Zubiškėse. Mokėsi
Ukmergės, Šiaulių ir Joniškio gim-
nazijose. Studijavo Vytauto Didžiojo
universiteto Statybos fakultete, per
karą su šeima pasitraukė į Vokietiją
ir ten tęsė studijas.

1949 metais su šeima iš Vokieti-
jos persikėlė gyventi į JAV, Čikagą.
1950 metais baigė Illinois Institute of
Technology, 1955 metais tapo staty-
bos inžinerijos magistru.

E. A. Bartkus buvo aktyvus JAV
lietuvių bendruomenės narys: 1949
metais įstojo į Amerikos lietuvių tau-
tinę sąjungą; 1958–1961 metais buvo
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
pirmininkas; nuo 1959 metų – jos ats-
tovas Amerikos lietuvių taryboje, są-
jungos garbės narys ir valdybos vice-
pirmininkas; 1968–1971 metais – Ame-
rikos lietuvių tarybos pirmininkas;
1980–1992 metais – Lietuvos tautinio
sąjūdžio pirmininkas, vėliau pava-
duotojas.

E. A. Bartkus buvo vienas iš tų,
kurie, susikūrus Lietuvos Sąjūdžiui,
jo veiklai paremti slapta gabeno iš
JAV lietuvių surinktas lėšas.

Saulius Kuprys

Eugenijus Algimantas Bartkus



152011 KOVO 19, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

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

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

A. A. URŠULė BALSKIENė
(Lietuvninkaitė-Lipčienė)

MARGUMYNAI

Mokslininkai: drebėjimas nutolino Japoniją ir Korėją
Šiaurės rytų Japoniją nunioko-

jęs stiprus žemės drebėjimas taip pat
maždaug 2 metrais atitolino šalį nuo
kaimyninio Korėjos pusiasalio, tei-
gia mokslininkai. Korėjos astronomi-
jos ir kosmoso mokslo institutas
(KASSI) teigia, kad Korėjos pusia-
salis pasislinko 5 centimetrus į rytus,
o Japonija į rytus pajudėjo 2,4 metro.
Dėl to atstumas tarp šalių padidėjo
daugiau kaip 2 metrais.

Ginčytinos Dokdo salos, į kurias
taikosi ir Japonija, jas vadinanti Ta-

kešima, persikėlė toliausiai – 5 cen-
timetrais į rytus. Pietvakarių Mokpo
uostas pajudėjo 1,21 centimetro. „Ati-
džiai stebime, ar poslinkis buvo lai-
kinas, ar nuolatinis. Tačiau   nesijau-
dinkite, pokyčio niekada nepajusi-
me”, – naujienų agentūrai AFP teigė
KASSI atstovė spaudai. Pasak NASA,
9 balų stiprumo žemės drebėjimas
Žemės parą sutrumpino šiek tiek
daugiau kaip 1 milijonine sekundės
dalimi, o Žemės ašis pasislinko 16,5
centimetro.                                  Lrt.lt

Gimė 1912 m. spalio 10 d. Vilka -
viškio apskrityje, Viščiakaimio kai -
me, Emilijos Kudirkaitės (iš Paežerių
km.) ir Kazio Lietuvninko šeimoje.

U. Lietuvninkaitė 1929 metais
baigė Vilkaviškio „Žiburio” realinę
gimnaziją. Tų pačių metų rudenį iš -
laikė Švietimo ministerijos nustaty-
tos egzaminų komisijos egzaminus ir
būdama 16 metų amžiaus, įsigijo mo -
kytojos cenzą.

Gimnazijoje priklausė Ateitinin -
kų organizacijai. Buvo uoli aukų
rinkėja ir bilietų platintoja. Kadangi
į gimnaziją reikėdavo eiti iš tolimo
kaimo, sąlygos neleido labai aktyviai
dalyvauti organizacinėje veikloje.

Pirmieji žingsniai mokytojos
dar be buvo žengti Šakių kaimo pra -
džios mokykloje, Pajevonio valsčiuje,
Vilkaviškio apskr. Kitais metais –
Begailių pradžios mokykloje, Pane-
 vė žio apskr.

1932 m. atkelta mokytojos pa -
reigoms į Vilkaviškio miestą. Čia
suorganizuoja jaunesniuosius skau-
tus ir vadovauja visos apskrities jau-
nesniųjų skautų draugovėms. 1933 m.
vyriausio skautininko pulkininko
Šarausko apdovanota ordinu „Už
nuopelnus”.

1933 m. su St. Lipčiumi sukuria
šeimą. Kiek vėliau perkeliama į
Plungę,  kur mokytojauja iki antro-
sios bolševikų okupacijos. Plungėje
beveik visą dešimtmetį, su mažomis
išimtimis sekretoriauja Birutiečių
draugijai. Ypač aktyviai dalyvavo
vajuose bet kokiai labdarai.

Antrajai bolševikų okupacijai
priartėjus 1944 m. su dukrele Nijole
ir tėvais iš tėviškės pasitraukia
Vokietijos link. Čia pateko į bolše-
vikų rankas lenkų teritorijoje, netoli
Dancigo kašūbų žemėje (Kosow)
kaime, Kartuzy apskr.). Po pusantrų
beviltiškų metų, sunkių materialine
ir moraline prasme, po nenuilstamų
pastangų, pagaliau, 1946 m. rudenį
pavyko peržengti geležinę uždangą
kartu išgelbstint dukrą Nijolę ir jos
močiutę Emiliją Lietuvninkienę.
Liubeko pabėgėlių DP stovyklą pa -
siekė rugsėjo 8 d. rytą, kaip tik ke -
liant Lietuvos trispalvę Tautos šven-
tės proga.

Liubeko stovykloje mokytojavo
pradžios mokykloje. Persikėlus į
„Lituanicos” stovyklą Oldenburge,
dirbo vaikų darželio vedėja. Vėliau,
Unternbergo stovykloje vėl mokė
pradžiamokslio.

Amerikoje nuo 1949 m. daugiau-
sia savo jėgų atidavė Romos katalikų
susivienijimui. Per dešimt metų uo -
liai užrašinėjo naujus narius, laimė-

dama premijas jų vajuose. Keletą
metų ėjo generalinės organizatorės
pareigas, buvo ilgametė 101-os kuo-
pos sekretorė. Nuo 1964 m. kurį laiką
ėjo sekretorės pareigas Birutiečių
draugijoje.

Įsisteigus Lietuvos  Dukterų drau-
 gijai, buvo iždininkė 1966–7 metų val-
dyboje.

Revizijos komisijoje dirbo: 1975,
1976, 1977, 1978... # 10 Seniūnijos se-
niūne nuo 1978 m.

1980 m. ištekėjo už Jono Bals kaus.
Išėjus pensijon, iš Vydūno fondo

pirmininko  Vyt. Mikūno, sužinojo,
kad Fondas leidžia dr. Vinco Kudir-
kos monografiją, tačiau pritrūko lė-
šų. Kadangi monografijos autoriaus
Aleksandro Merkelio sveikata silpnė-
ja ir viskas galėjo baigtis didele ne -
sėkme, U. Balskienė pažada suorga-
nizuoti finansinę pagalbą. Ji nedels-
dama pati paaukojo 1,000 dol. ir iš  -
siun tė laiškus kitiems dr. Vinco Ku -
dirkos giminėms, gyvenantiems Či -
kagoje ir už jos ribų, prašydama pa-
aukoti bent po tūkstantinę. Taip Vy-
dūno fondas sulaukė 7,500 dol. ir mo-
nografija buvo užbaigta 1998 m.
Spaustuvės ir kitais praktiniais rei-
kalais stropiai rūpinosi 3 žmonės:
Vyt. Mikūnas, U. Balskienė ir Jonas
Balskus.

Monografija visuomenei prista -
tyta Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje 1990 m. sausio mėnesį.

Po dvigubo plaučių uždegimo,
ilgokai nesustiprėjusi, su šiuo pasau -
liu atsiskyrė 2011 m. kovo 14 d.

Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, Čikagoje, šalia savo myli -
mo vyro Jono Balskaus.

Šeima

Uršulė Balskienė

Brangiam draugui ir Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo kovos bendradarbiui

A † A
EUGENIJUI BARTKUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą šeimai ir
artimiesiems.

Bobelių šeima

Jonas Miglinas, gyvenantis,  Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.  Labai ačiū.

Vilius A. Trumpjonas, gyvenantis Naperville, IL, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū.

Theresa Vaitkunas, gyvenanti Warren, MI, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Ada Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Irene Lileikis, gyvenanti Omaha, NE, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai Jums dėkingi.

Lietuva – viena ekologiškesnių valstybių 
Yale University ir Columbia Uni-

versity aplinkosaugos žinovai jau
trečią kartą nuo 2006 metų sudarė
Aplinkos priežiūros indeksą (API),
kaip yra sprendžiamos taršos prie-
žiūros ir gamtinių išteklių valdymo
problemos. Šiais metais pasaulyje
pirmauja Islandija, teigiama oficia-
liame pranešime spaudai.

Mokslininkai suskirstė 163 pa-
saulio valstybes pagal šiuos reikala-
vimus: aplinkos padėtį, oro kokybę,
vandens išteklių valdymą, biologinę
įvairovę, miškingumą, žuvininkys-
tės plotus, žemės ūkio ir klimato kai-
tą. 2010 metais pagal šį indeksą pir-
maujanti Islandija pasižymėjo puikia
aplinkos padėtimi. Tarp geriausiai
pasirodžiusių valstybių taip pat buvo
Šveicarija, Kosta Rika, Norvegija ir

Švedija. Tarp blogiausiųjų atsidūrė
Togas, Angola, Mauritanija, Centri-
nė Afrikos Respublika ir Siera Leonė.

JAV 2010 metų API lentelėje liko
61-oje vietoje. JAV pasižymėjo geria-
mo vandens tiekimu ir miškų išsau-
gojimu, tačiau aplinkos tarša ir
kenksmingų gamtai dujų skleidimas
į aplinką neleido jai pakilti aukščiau.
Ji smarkiai atsilieka nuo kitų išsi-
vysčiusių valstybių, tokių kaip Di-
džioji Britanija (14 vieta), Vokietija
(17) ar Japonija (20).

Lietuva pagal 2010 metų API liko
37-oje vietoje, aplenkusi Baltarusiją
(53 vieta) Estiją (57), Lenkiją (63) ir
Rusiją (69). Iš visų Baltijos valstybių
geriausiai pasirodė Latvija, užėmusi
21 vietą.

Ekonomika.lt
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SKELBIMAI

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

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 susitarus

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

��  Kovo 20 d. 3 val. p. p.  Big Cinemas
Golf Glens (9180 Golf Rd. Niles, IL) dar
kartą galėsime pasižiūrėti lenkų režisieriaus
sukurtą filmą ,,Kryžiuočiai”. Po filmo vyks
diskusijos. Auka – 5 dol. Norinčius pa žiū -
rėti filmą ir paremti Gedimino lituanis tinę
mokyklą prašoma skambinti Violetai – tel.
847-244-4943.

��  Maloniai kviečiame dalyvauti Chicago
Cul tural Alliance organizuojamose dis -
ku  sijose ,,Pakalbėkime apie…” (,,Talking
About…”), kurios vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629). Pirmojoje dis -
kusijoje-prista ty me ketvirtadienį, kovo
24 d., 6–8 val. v. vyks pokalbis tema
,,Changing Places: Ide n tity, Community,
& Neighborhoods.” Amerikos arabų
organizacija ,,American Arab Action
Net work” ir Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejaus atstovai kalbės apie imig ra -
cijos bangas, besikeičiančias bendruo -
menes ir apylinkes. Programa – anglų
kalba. Būtina užsiregistruoti tinklalapyje
www.chicagoculturalalliance.org. Re gis -
t ruo jantis pasirinkti ,,Alliance Calendar”
ir paspausti ,,Register”. Bilieto kaina 5
dol. Dalyvių skaičius yra ribotas.

��  ALRK Moterų sąjungos 3-os kuopos
šių metų pirmas susirinkimas įvyks kovo
26 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Kviečiame visas nares dalyvauti.

��  Trečiadienį, kovo 30 d. nuo 9 val. r.
iki 1 val. p. p. Holy Cross Hospital audi-
torijoje (2701 W. 68th Street, Chicago,
IL) vyks Donoro diena. Donorus prašo-
ma registruotis tel. 773-884-4621
(Nan cy). Atvykstant su savimi turėti do -
kumentą su nuotrauka. Turint klau simų
dėl kraujo davimo prašome skambinti
Christy tel. 708-342-9747.  

��  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje balandžio 1 d. 7 val. v. vyks ,,Šlo vi -
nimo vakaras”. Dalyvaus grupė ,,Pacek
Family Cantorum”.

��  Balandžio 3 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro vakarinėje didžio-
sios salės dalyje vyks Lietuvos Dukterų
draugijos metinis narių susirinkimas.
Pirmininkė I. Grigaitienė apžvelgs drau -
gijos veiklą, bus aptariami Draugijos
darbai ir planai ateičiai. Kviečiame visas

nares ir visuomenę dalyvauti susirin -
kime. Pasivaišinsime Draugijos narių
paruoštomis vaišėmis ir kavute.

��  Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
pokylis ,,Vakaras tolimuosiuose rytuose”
vyks sekmadienį, balandžio 10 d., 4
val. p. p. ,,Bodhi Thai Bistro” (6211
Roo  sevelt Rd., Berwyn, IL). Įspūdingas
japonų ,,Daiko” būgnininkų pasirody-
mas, veiks tyliosios varžytinės. Bilietus
užsisakyti galima el. paštu fundraising
@ziburelis.org

��  Pavasarinė madų paroda ,,Paukš -
čiams sugrįžtant” vyks sekmadienį, ba -
landžio 10 d., 12:30 val. p. p. Pasaulio
lie tuvių centro didžiojoje salėje. Da -
lyvauja lietuvių dizainerės Renata Liut -
kienė ir Aušra Kasperiūnienė, lininius
rūbelius vaikams pristatys ,,Sraigė”,
skraisčių kolekciją – ,,Art City 24”, švar -
kus ir paltus  – salonas ,,Christos Fur”.
Bilieto kaina 35 dol. Vietas pra šoma už -
sisakyti tel. 630-257-8787 (PLC admi -
nistracija) arba tel. 708-485-0035
(Dai va Bičkus).

��  Balandžio 2 d. Lenkų kultūros fondo
sa lėje (177 Broadway Clark, NJ) 8 val.
v. koncertuos SEL (Egidijus Dragūnas)
su pritariančiomis dainininkėmis.   Bilie -
tų kaina  – 40  dol. suaugusiems, jauni -
mui iki 15 metų  – 20 dol. Vietų nedaug,
todėl prašoma paskubėti bilietus užsi -
sakyti tel. 732-713-5108 (Žilvinas).

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Sraigė” pristatys drabužėlius vaikams.

Šių metų kovo 5 d. Mažosios Lietuvos lietuvių draugija pakvietė į tradicinį, jau 59-
tąjį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris vyko Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Mažlietuvių
šiupiniu susirinkusius vaišino restoranas ,,Two Rivers”, meninę programą atliko lietu-
vių tautinių šokių grupė ,,Suktinis”, kuris ne tik šoko Mažosios Lietuvos šokius, bet ir
visus pašokdino. Vakaro metu vyko loterija, kurios visas pelnas, kaip ir kiekvienais
metais, bus paskirtas Karaliaučiaus lietuviškai veiklai paremti.

Balandžio 8 d. 7 val. v.  Philadelphia (Wells Fargo Center) vyks  
krepšinio varžybos. Susitiks Toronto ,,Raptors” (Linas Klei za) 

Phila del phia ,,76ers” (Darius Son gaila). Bilietų kaina užsisakant iš anks to tik 
30 dol. Daugiau informacijos gauti ir bilietus užsisakyti galite 

pas Joana Lacey tel. 215-485-1519 arba el. paštu joana.lacy @gmail.com

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) mokiniai-persirengėliai (kairėje) išviję žiemą atvėrė duris pavasariui, džiugesiui, tarpusavio supratimui bei geranoriškam  ben-
dram darbui ir dėkojo Kanapiniui (Vydas Juškelis) už pagalbą įveikiant žiemą. Astos Zimkienės nuotraukos

Maironiečiai išvijo žiemą iš kiemo

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Ro-
mualdas Kriaučiūnas pagerbti savo
mamytę, a. a. Rožę Kriau čiūnienę,
jos 25 m. mirties metinių proga $500;
William Saunders $90 tęsiant mer-
gaitės metinę paramą; padėti  Rokiš-
kio raj. gyvenančiam 17 m. Andriaus

Kulio reabilitacijai po auto avarijos –
Dorotėja Sasnauskienė $10, Genovai-
tė Makarevičienė ir dukra Rasa Ma-
karavičiūtė $50, Rūta Kunca $20. La-
bai ačiū. „Saulutė” (Sun light Orp-
han Aid), 414 Freehauf  St., Le-
mont, IL 60439, tel. (630) 243-7275,
el. paštas: indretijunelis@sbcglo-
bal.net, tinklalapis: sunlightor-
phanaid.org

,,Suktinio” šokėjai su Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininku Viliumi Trum-
pjonu.                                                                                              giedrės Elekšytės nuotr.


