
strateginę politiką, klausimus, pri-
mygtinai pabrėžė, kad energetikos
saugumas yra kelias užtikrinant Lie-
tuvos nepriklausomybę. Išsakytas
noras, kad JAV valdžia suprastų Lie-
tuvos strateginę poziciją.

Delegacijoje dalyvavo ALT’o pir-
mininkas Saulius Kuprys, ALT’o įga-
liotinis Centrinės Europos komisijo-
je dr. Stasys Bačkaitis, Lietuvos vy-
čių pirmininkė Bernice Aviža ir jos
padėjėja Debra Miller, ALT’o atstovas
Baltic Institute Bronius Čikotas,
ALT’o reikalų vedėjas ir Šiaurės Ame-
rikos lietuvių studentų sąjungos
(ŠALSS) pirmininkas Paulius Vertel-
ka ir Woodrow Wilson Centre vyres-
nioji mokslininkė Nida Gelažytė.

Susitikimas yra penktadienį Wa-
shington, DC prasidėjusios Joint Bal-
tic American National Committee
(JBANC) konferencijos dalis. Šiais
metais sukanka 50 metų nuo JBANC
įkūrimo 1961 metais. Dviejų dienų
konferencija prasidėjo penktadienį
popiet JAV Kongreso rūmuose. Šešta-
dienį ji vyks ,,Washingotn Court”
viešbutyje. Joje žada dalyvauti LR
Seimo Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas Emanuelis Zingeris, taip
pat Latvijos prezidentas Valdis Zal-
ters. Suvažiavime dalyvauja gausi
ŠALSS delegacija. Šios konferencijos
metu dabartinis JBANC pirminin-
kas Saulius Kuprys perduos pareigas
Amerikos estų tarybos atstovui.

Vilnius (BNS) – Kultūros minis-
tras Arūnas Gelūnas teigia, kad no-
rint rasti tinkamus žmones eiti kul-
tūros atašė pareigas Rusijoje ir
Jungtinėse Valstijose, reikia paša-
linti biurokratines kliūtis, nelei-
džiančias rinktis iš daugiau kandi-
datų. Anot ministro, valstybės tar-
nyboje nėra tinkamo kandidato pa-
keisti buvusį kultūros atašė Rusijoje
garsų aktorių Juozą Budraitį, todėl
šis klausimas kol kas yra įstrigęs.

,,Susiduriame su sudėtinga pa-
dėtimi, kad specialiųjų atašė nuosta-
tai yra netaikomi kultūros atašė. Tai
reiškia, kad mes galime siųsti į ata-
šė vietą žmones tik iš vidinio valsty-
bės aparato. Tokio žmogaus, kuris
tiktų Maskvai ar Washington, šiuo
metu mes neturime”, – sakė kultū-
ros ministras.

Anot jo, vyksta diskusijos apie
specialiųjų atašė nuostatų pakeiti-
mą kultūros sričiai, nes siekiama,
kad kandidatai į šias pareigas galėtų

varžytis viešame konkurse. ,,Nori-
me atviro viešo konkurso į šias pa-
reigas, kad galėtų žmonės iš viso
kultūros ir politinio lauko kandida-
tuoti, ir mes atsirinktume geriau-
sias kandidatūras, nes kultūros ata-
šė vieta tiek Rusijoje, tiek Jungti-
nėse Valstijose yra nepaprastai
reikšminga”, – dėstė Kultūros min-
isterijos vadovas.

A. Gelūno teigimu, J. Budraitį
Maskvoje turėtų pakeisti ,,panašaus
kalibro ir panašių gabumų žmo-
gus”. ,,Turėjome fantastinį kultūros
atašė Juozą Budraitį ilgus metus.
(...) Svarstant šioms pareigoms ten-
kančią atsakomybę, tokio žmogaus
nei Kultūros ministerijoje, nei kito-
se ministerijose nematome”, – sakė
ministras.

Jis teigė aptaręs šį klausimą su
užsienio reikalų ministru Audro-
niumi Ažubaliu ir vylėsi, kad arti-
miausiu metu iškilusią problemą
ims spręsti Vyriausybė. A. Gelūnas

tikisi, kad norint sudaryti galimy-
bes plėsti kandidatų ratą, užteks
Vyriausybės nutarimo.

J. Budraitis darbą kultūros ata-
šė pareigose Maskvoje baigė 2010 m.
spalio pradžioje.
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Krista Bard – naujai paskirta Lietuvos Res-
publikos garbės konsulė JAV, Philadelp-
hia mieste – 4 psl.

Washington, DC (ALT info) –
Penktadienį, balandžio 1 d., Lietuvos
Respublikos ambasadoje Washing-
ton, DC Amerikos lietuvių tarybos
(ALT’o) delegacija susitiko su LR Sei-
mo Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninku Emanueliu Zingeriu, LR am-
basadoriumi JAV Žygimantu Pavi-
lioniu bei ambasados darbuotojais:
ambasadoriaus pavaduotoju Simonu
Šatūnu ir įgaliotuoju ministru Ro-
landu Kačinsku. Pokalbio metu buvo
išsakyti užsienio lietuvių rūpesčiai
bei siūlymai Lietuvos energetikos,
įvaizdžio klausimais, aptarti santy-
kiai tarp išeivijos ir Lietuvos. ALT’o
atstovai kėlė energetikos saugumo ir
išeivijos vaidmens, vystant Lietuvos

Kultūros atašė Rusijoje ir JAV dar teks palaukti

LR Kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
EEllttaa  nuotr.

ALT’o delegacija priimta ambasadoje (iš k.): Ambasadorius Žygimantas Pavilionis, Debra Miller, Rolandas Kačinskas, Paulius Vertelka,
Nida Gelažytė, Henri Gaidis, Emanuelis Zingeris, Bernice Aviža, Saulius Kuprys, Stasys Bačkaitis, Bronius Čikotas ir Simonas Šatūnas.           

IInnggooss  LLuukkaavviiččiiūūttėėss nuotr.
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LLAAIIŠŠKKAAII  

kUnIGO PAMOkSLAS SU
HUMORU

Atostogaujant St. Maarten Kari -
bų saloje dalyvavau sekmadienio
Mišiose vietinėje Philipsburg (olan -
dų pusės sostinės) šventovėje. Kita
salos pusė administruojama Prancū -
zijos. Kadangi, pagal katalikiškąjį
kalendorių, ši sala buvo Kristupo
Kolumbo atrasta 1493 metais Šv. Mar -
tyno de Tours dieną, tai ji jo ir buvo
pavadinta šio šventojo vardu. Taigi
sala turi du pavadinimus: St. Maar -
ten (olandiškai) ir St. Martin (pran -
cūziškai). Tuo pačiu tiek parapija
olandų pusėje, tiek prancūzų pusės
sostinėje Marigot – abi pavadintos to
paties šventojo vardu. Marigot šven-
tovėje Mišios vedamos kartu ir pran -
cūzų, ir anglų kalbomis, olandų pusė-
je – vien anglų kalba.

Per vieninteles sekmadienio ryto
Mišias Philipsburg bažnytėlė buvo
pilnutėlė – dalis dalyvių, netelpančių
viduje, stovėjo tarpduryje, šventoriu-
je. Visų dalyvių prisijungimas prie
liturgijos buvo gyvas ir nuoširdus.
Choras – didžiulis, išjudino visus;
visi dalyviai prisijungė vienbalsiai
prie giedojimo. Kalbant ,,Tėve mū -
sų”, visi be išimčių meldėsi susika -
binę rankomis. Prie altoriaus patar-
navo jaunimas: du berniukai ir dvi
mergaitės. Per visą evangelijos skai -
tymą viena iš mergaičių siūbavo
smilkalus aplink kunigą, po to nu -
kreipė ir į maldininkus.

Per pamokslą kunigas pasakė

rimtą pamokslą, tačiau į rimtąją te -
mą įpynė ir porą juokų. Pateiksiu
vie ną iš jų.

Pas Šv. Petrą prisistato du nauji
kandidatai: vienas taksi vairuotojas,
kitas – kunigas. Šv. Petras paaiš  kina
jiems, kad dabar nurodys kiek vie-
nam jo buveinę. Pirmiausiai nu sive-
da taksi vairuotoją ir jį apgy vendina
labai puošnioje, ištaigingoje vietoje.
Po to nusiveda kunigą ir jį patalpina į
žymiai kuklesnę aplinką. Kunigas
užprotestuoja ir aiškina Šv. Petrui,
kad jis apsiriko – turėtų būti atvirkš-
čiai. O Šv. Petras šiam paaiš ki na, kad
viskas atlikta teisingai: ,,Kai pats sa-
kei pamokslus, žmonės užmigdavo iš
nuobodumo… O kai šis vai ruo tuojas
vairuodavo, visi žmonės melsdavosi
su didžiausiu įsijautimu…” 

Irena Ross
Toronto, Canada

kOLEGIŠkOS PATAISOS
Bendruomeninės veiklos kolega

prof. dr. Vytautas Bieliauskas ,,Drau-
ge” 2011 m. kovo 29 d. trumpai, turbūt
iš atminties, pamini PLB atstovybės
Vilniuje istoriją. Kad ta istorija būtų
teisinga, pasirėmęs „Pasaulio lietu-
vio” informacija, siūlau šias pataisas
ir pastabas.

1. Tiesa, kad pirmasis PLB valdy-
bos atstovas buvo dr. Petras Lukoše-
vičius, Kanados lietuvis. Reikėtų pri-
durti, kad jis taip pat buvęs Kanados
LB Krašto valdybos pirmininkas,
panašiai kaip antrasis atstovas Juo-
zas Gaila, kuris buvo JAV LB Krašto

valdybos pirmininkas.
2. Tiesa, kad PLB atstovybė buvo

iškilmingai atidaryta Lietuvos Res-
publikos Seimo rūmuose PLB valdy-
bos pirmininko Broniaus Nainio ant-
ros kadencijos (1992–1997) pradžioje,
bet tas įvyko 1992 m. rugsėjo 15 d., o
ne 1990 metais, kada PLB valdybai
dar pirmininkavo pats dr. V. Bie-
liauskas. 

3. Tiesa, kad dr. P. Lukoševičius
savo darbą baigė 1993 m. ir tas pa-
reigas perėmė J. Gaila. Reikia patiks-
linti, kad J. Gaila jas ėjo iki 1997 m.
pabaigos, bet ne iki 2009 m. 

4. Tiesa, kad po J. Gailos PLB val-
dybos atstovo pareigas ėjo Australi-
jos lietuvis (reikėtų pridėti – ir PLB
seimų narys) Gabrielius Žemkalnis,
bet jis tas pareigas pradėjo 1998 m.
pradžioje, o ne nuo 2009 m. Jis sava-
noriškai gyveno ir dirbo Vilniuje
kaip atstovas net apie 12 metų (ne 10
mėnesių) iki 2009 m. rudens, trejus
metus (2003–2006) pats būdamas PLB
valdybos pirmininku.

5. Tiesa, kad prie Atstovybės
išlaikymo daug prisidėjo Lietuvių
Fondas, kai kurių kraštų Bendruo-
menės (ypač JAV LB ir Kanados). Rei-
kėtų pridurti, kad Atstovybę labai
daug rėmė iki 2009 m. pavasario
veikęs PLB fondas.

6. Pabaigai mažas patikslinimas,
kad prof. dr. V. Bieliauskas buvo JAV
LB Krašto valdybos vicepirminin-
kas, bet ne JAV LB Krašto tarybos
vicepirmininkas.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

Išėjimo knygoje yra
pasakojimas apie
izraelitus, keliau-

jančius per dykumą.
Pietų saulė negailes-
tingai kepino, ir žmo-
nės vos pavilko kojas.
Jie nemąstė nei apie
vergovę Egipte, nei apie
būsimąjį gyvenimą pa-
žadėtoje žemėje – juos kamavo didelis troškulys ir ne-
turėjo kuo jį numalšinti. Ištroškę žmonės piktai priekaiš-
tavo Mozei: „Kurių galų čia mus atvedei iš Egipto? Ar
tam, kad troškuliu numarintumei mus, mūsų vaikus ir
gyvulius?” (Iš 17, 4). Mozė su baime žvelgė į piktus žmo-
nes, kurie bet kuriuo metu galėjo užmėtyti jį akmenimis.
Tuomet jis šaukėsi Dievo pagalbos. Dievui paliepus, Mozė
lazda sudavė per uolą, ir iš jos iš ištryško vanduo. Žmonės
ir gyvuliai atsigėrė ir toliau keliavo į savo tikslą.

Mes nuolat daug ko trokštame. Mums reikia ne tik
duonos ir vandens. Trokštame pinigų, meilės, pramogų,
nevaržomos laisvės, geresnio gyvenimo ir... tampame ne-
laimingi, kai mūsų dideli troškimai neišsipildo. Tuomet
pykstame ir ieškome kaltų. Ieškome kokio nors Mozės,
ant kurio galėtume išlieti savo pyktį. Dvidešimt metų
trunkanti mūsų laisvės kelionė pažymėta dideliais
troškimais, bet ne mažesniais nusivylimais, kai mes ne-
pasiekdavome tikslo. Iš tikrųjų mums daug ko trūksta.
Mes negauname švediškų atlyginimų, amerikietiškų pen-
sijų, o mūsų demokratija be tiesos ir teisingumo panaši į
suklerusį vežimą. Todėl nepasitenkinimas laisvės keliu
yra visai suprantamas. Sunkiausia tiems, kurie turi
didelius ir sunkiai išpildomus troškimus.

Jėzus Kristus kvietė apvaldyti savo troškimus ir
nebijoti sutinkamų sunkumų. Jis kalbėjo: „Jei kas nori
eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių
ir teseka manimi” (Mk 8, 34). Jei žmogus yra paskendęs
per dideliuose troškimuose, tai ženklas, kad jis elgiasi,
kaip netikintis į Dievą. Šiuos žmones iš dalies galima
suprasti. Žmonės, neturėdami amžinybės perspektyvos ir
save laikydami tik labiau išsivysčiusiais gyviais, yra
gundomi iš gyvenimo griebti visa, kas tik įmanoma pa-
griebti. Griebti bet kokia kaina, net nesiskaitant su sąži-
ne. Suprantama, kad taip elgtis negarbinga, nes sava-
naudiškas elgesys tinka tik neprotingam gyviui, bet paže-
mina tiek tikintį, tiek netikintį žmogų.

Kristus atėjusiai pasisemti vandens samarietei paža-

dėjo duoti gyvojo
vandens, kuris ga-
lės numalšinti visus
troškimus. Jis kal-
bėjo: „Kiekvienas,
kas geria šitą van-
denį, ir vėl trokš. O
kas gers vandenį,
kurį aš duosiu, tas
nebetrokš per am-

žius” (Jn 4). Moteris nesuprato, kas yra tas gyvasis van-
duo, apie kurį kalbėjo Kristus, tik nulėkusi į kaimą pa-
skleidė žinią, kad prie šulinio sutiko pranašą, pasakiusį
visą tiesą apie jos gyvenimą. Gyvasis vanduo, kurį Kristus
žadėjo duoti samarietei, yra Dievo malonė, suteikianti žmo-
gui tikėjimą į amžinąjį gyvenimą su Dievu ir lenkianti jo
valią siekti šio tikslo. Dievo malonė padeda žmogui nepa-
simesti savo troškimuose ir nepamesti kelio dėl takelio. 

Kai žiniasklaida paskelbia apie kokio nors garsaus
žmogaus savižudybę, pradedama ieškoti atsakymo, kas
galėjo pastūmėti žmogų pakelti prieš save ranką? Suran-
dama daug atsakymų: kaltas alkoholis, liga, nepavykusi
santuoka, artimųjų meilės stoka, bet retai susimąstoma,
kad dažniausiai žmogų pražudo sudužę, per dideli žemiš-
ki troškimai ir prarastas tikėjimas į Dievą bei amžinąjį
gyvenimą. Prarasta svarbiausioji atrama. Nelaimė, kai,
ištikus kokiai nors bėdai, nebeturima to gyvojo vandens,
apie kurį Kristus pasakojo samarietei.

Pati didžiausia daugelio žmonių nelaimė – tai praras-
ta Dievo malonė, prarastas meilės santykis su Viešpačiu.
O gal net niekuomet neturėtas. Atėjome iš prievartinio
ateizmo laikų, kai valstybė siekė tautoje sunaikinti
tikėjimą ir iškart patekome į vakarietišką sekuliarizmą,
kuris tiki į pinigus, krepšinį, alų, bet nesivargina ieškoti
aukštesnių dalykų. Dėl to daugelis žmonių yra dvasiškai
sužeisti ir pasimetę tarp daugybės sunkiai išpildomų
troškimų ir dėl to pikti ant viso pasaulio, kuris neduoda
ir net negali duoti to, ko geidžia širdis.

Gavėnios metas yra ne tik atgailos, bet ir ieškojimų
bei atradimų metas. Bažnyčia neša Kristaus gyvąjį van-
denį, bet ji negali tikėjimą ir meilę Dievui nei primesti,
nei įsiūlyti tam, kuris neieško ir kurio lobis yra tik akių
bei kūno geismas. Gyvąjį Kristaus vandenį gali pasisemti
tik ieškantis žmogus. Kartais žmogui reikia daug kuo nu-
sivilti, net sudužti, kol jis supranta, kad tik vienas Dievas
gali patenkinti jo troškimus. Tik Kristus gali duoti van-
dens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą (plg Jn 4).

Gyvasis vanduo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Vos pradėjęs eiti Lietuvos Res-
publikos ambasadoriaus JAV parei-
gas Žygimantas Pavilionis išsakė viltį
netrukus sulaukti kultūros atašė
Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Ir
nors šios pareigos ne taip seniai Lie-
tuvos vyriausybės buvo oficialiai pa-
tvirtintos, tikrojo kultūros atašė am-
basadai Washington, DC, atrodo, dar
teks palaukti. Naujienų agentūra
„Baltic News Service“ rašo, jog rasti
tinkamą kandidatą kultūros atašė
pareigoms eiti JAV (ir Rusijoje) truk-
do biurokratinės kliūtys. Pasak Lie-
tuvos kultūros ministro Arūno Gelū-
no, šiuo metu valstybės tarnyboje
nėra tinkamo kandidato(ės) pakeisti
buvusį kultūros atašė Rusijoje garsų
aktorių Juozą Budraitį, kaip ir kandi-
dato į naujai sukurtą vietą Lietuvos
ambasadoje JAV. Gelūnas tikisi šią
problemą išspręsti pakeičiant specia-
liųjų atašė nuostatus kultūros sričiai
– kad norintys į šias pareigas galėtų
ateiti viešo konkurso keliu. Kultūros
ministras atašė kultūros pareigoms
tiek JAV, tiek Rusijoje norėtų matyti
parinktus geriausius kandidatus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis



Pagal kokius kriterijus vertina-
mas poezijos ar prozos kūri-
nys? Pa gal literatūrinius. Ar

kūrėjas/kūrėja vertinamas taip pat?
Paprastai, ne. Ypatingais atvejais –
taip. Bet ne pa gal literatūrinius kri-
terijus. Pagal mo ralinius, etinius ar
kitokius žmo giškus kriterijus, pagal
kuriuos esa me vertinami visi. Kaip
apspren džiama rašytojo/rašytojos
vieta literatū ros istorijoje? Tokie vertinimai priva-
lo, pagal galimybes, būti nešališki. 

Viena vertus, pagal kūrinio svorį galima nu-
statyti kūrėjo/kūrėjos vie tą literatūros istorijoje.
Kita vertus, jo/jos poelgiai ar charakteris ir to ap -
sprendžiami veiksmai nustato vertę tautos ar ša-
lies istorijoje. Ką daryti, kai pasitaiko atvejis, jog
moraliai žlu gęs asmuo, sakykime, rašytojas ar po -
etas, gerai rašo? Ar galima žudikui suteikti vietą
šalies literatūros istorijoje? 

Klausimas – ne teorinis. Salomė ja Nėris para-
šė įtaigių, žavių eilėraš čių, kuriuos vertino to meto
skaitytojai ir kritikai. Kadangi jos poelgis (va žia -
vimas į Maskvą parvežti Lietu vai Stalino saulės)
buvo nepriimtinas ir išdavikiškas, ar tai turėtų
paveikti  jos eilių vertinimą? 

Kosto Kubilinsko atvejis. 1959 m. jam buvo
paskirta LTSR nacionalinė premija už vaikų lite-
ratūrą. Po karo jis išdavė emgėbistams du bunke-
rius su 15 partizanų, išdavė tėvynę, nušo vė mie-

gantį laisvės gynėją. Visą soviet metį K. Kubilins-
ko, Antano Venc lovos, Petro Cvirkos kūrinius
skaitė Lietuvos moksleiviai. Ne vieną vertė minti-
nai mokytis eilių. Kiti tai darė sa vanoriškai. Pa-
lyginimui įsivaizduo kime, kad Gebels (Goebbels)
būtų kūręs puikią muziką fortepijonui. Ar žydai
džiaugtųsi ja, kviestų atlikėjus ir ruoštų koncer-
tus? 

Praeitą pavasarį mačiau vaikų ar gimnazistų
viktoriną, rodytą per televizijos programą Lietu-
voje praeitą pa vasarį. Dalyviai (tarp jų buvo politi -
kas ir kiti nemokiniai) buvo paklausti apie K. Ku-
bilinską. Teisingas at sakymas taip būtų skambė-
jęs: ,,Kos tas Kubilinskas, poetas, tėvynės išdavi-
kas, partizanų žudikas”. Politi kas mintinai atpylė
prieš 30 ar 40 me tų išmoktą jo eilėraštuką.

Leidinio ,,XXI amžius” straipsnyje 2001 metais
Kazys Blaževičius at skleidžia poeto ,,pasigėrėtiną”
biog ra fi ją: „Čekistų agentas nuo 1946 me tų, pra-
varde Varnas, 1948 metų vasa rą buvo infiltruotas į
Dainavos partizanų štabą, slapyvardžiu Kapsas.

Jam buvo patikėta pogrindžio litera -
tūros leidyba. Saugumas jam ir jo
bend rui poetui A. Skinkiui, pravarde
Rytas ir partizanų slapyvardžiu Vil -
nis, buvo pavedęs sunaikinti Daina -
vos partizanų štabą. Šią užduotį
jiems pavyko įvykdyti. 1949 metų ko-
vo pradžioje jie bunkeryje nušovė
miegantį poetą partizaną B. Labėną-
Kariūną ir iš Alytaus atvedė enkavė -

distų kariuomenę, kuri sunaikino šta bo bunke-
rius.” K. Blaževičius, baig damas straipsnį ,,Če-
kistų klasto tės okupuotoje Lietuvoje” pažymi: ,,O
idealistai ir tada, ir šiandien mano, kad visad bū-
tina priešintis smurtui, prievartai ir pavergėjų
pastangoms parklupdyti tautą. Dešimt metų idea-
listai begalę kartų kartojo Pilėnų gy nėjų žygdarbį,
gerai žinodami, kad per galės nebus. Jie kovojo, nes
buvo gi liai įsitikinę, kad prieš bolševikus gali
nekovoti tik tas, kuris pats yra niekšas. Tie, kurie
ėjo ranka rankon su okupantais, yra amžina tautos
gė da.”

Pernai ar užpernai pavasarį ,,Li teratūroje ir
mene” skaičiau skelbi mą apie naujas knygas.
,,Vagos” leidyk la vėl išleido K. Kubilinsko eiles. Ar
yra vietos lietuvių literatūroje K. Kubilinskui?

Apie 1950-tuosius Maskvoje buvo išleista
Stalino knyga ,,Marksizmas ir kalbotyros proble-
mos”. Stalinas se niai mirė. Ar ne laikas vėl išleisti
jo knygą? Kalbotyrininkai turbūt įvertintų.
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Ar yra vietos lietuvių 
literatūroje K. Kubilinskui?

EGLĖ JUODVALKĖ

Šįmet sueina lygiai 50 metų, kai
buvo pastatyta ir pašventinta
menininko Viktoro Veselkos

suprojektuota ir jo paties rankomis
apipavidalinta koplytėlė, sutinkanti
visus, atvykstančius į Dainavos jau-
nimo stovyklą, esančią netoli Man-
chester, Michigan. Tai išties pras-
mingas Dainavos stovyklos simbolis,
jungiąs katalikiškas ir tautiškas
tradicijas. 

Apie šią sukaktį sužinojau iš dr.
Mariaus Laniausko el. laiško. Jame
jis rašo, kad pats apie šią sukaktį su-
žinojęs iš menininko dukters Kristi-
nos Veselkaitės Bandžiulienės. Ši
sukaktis neliko nepastebėta Daina-
vos fondo tarybos, besirūpinančios
Fondo augimu ir norinčios stam-
biems aukotojams išskirtinai atsidė-
koti visiems žinomu Dainavos sim-
boliu – rūpintojėliu, įrėžtu stiklan.

Jau kuris laikas gana ramiai
vyksta Dainavos fondo vajus. Žino-
miems Dainavos rėmėjams metų pa-
baigoje buvo išsiuntinėtas bendra-
laiškis ir ,,Dainava 2011” metų kalen-
dorius, pavadintas ,,Grįžki tu pas
mus”, kurį paruošė Paulius Jurgis
Jankus. Kalendoriuje yra 26 spalvo-
tos nuotraukos iš šios jaunimo sto-
vyklos. Tai meniški gamtos vaizdai,
pritaikyti kiekvienam metų laikui.
Nuotraukų autoriai – Lidija A. Mit-
riūtė Fremeau, Paulius J. Jankus ir
Juozas Vaičiūnas. Didžioji dalis ka-
lendoriaus teksto yra lietuvių ir ang-
lų kalbomis. Pastebėjau įvairavimą
švenčių surašyme. Dauguma jų yra
abiem kalbomis, bet nemažai jų iš-
vardinta tik lietuvių kalba, o bent
pora kitų – tik anglų kalba. Atsisa-
kyta kalendoriams įprastų dienai
skirtų vardų paminėjimo. Gal norėta
palikti daugiau vietos kalendoriaus
savininkui pieštuku pasižymėti įsi-
pareigojimus ir įvykius jo ar jos gy-
venime? Kiekvieno mėnesio puslapio
žemutiniame kampe yra kvietimas
tik anglų kalba ,,Ensure Camp Dai-
nava’s Future!” (,,Užtikrinkime Dai-
navos stovyklos ateitį!”).

Kalendoriaus datos tinka tik
šiems metams, bet ten sukauptos
nuotraukos, atspausdintos storame,
kalkiniame popieriuje, liks gražios ir

atsiminimus kels dar daugelį metų.
Reikia paminėti, kad tai jau antras P.
J. Jankaus rankų meno kūrinys Dai-
navai. 2007 m. vasarą jis paruošė ir
atspausdino menišką albumą ,,Daina-
va 50”, Dainavai minint savo auksinę
sukaktį. Aprašydamas jo pasirodymą
(,,Draugas”, 2007 m. birželio 9 d.) tada
pastebėjau, kad šis tūkstančio egzem-
pliorių albumas turėtų būti graib-
styte išgraibstytas šimtų Dainavoje
stovyklavusių ir ten brendusių sto-
vyklautojų. Kiek suprantu, mano
numatyto išgraibstymo nebuvo – šį
istorinį albumą dar galima įsigyti
Dainavos administracijoje.

Dainavos jaunimo stovyklai
švenčiant 50 metų sukaktį buvo
įsteigtas Dainavos fondas (Camp Dai-
nava Foundation), kurio kapitalas
yra ilgalaikė investicija, o palūkanos
yra pastoviai investuojamos, taip di-
dinant pagrindinį kapitalą. ,,Tokiu
būdu už 5, 10, 20 ar 40 metų, jei ‘Dai-
navai’ reikėtų didelio kapitalinio re-
monto ar naujos statybos, Fondas
galėtų tokiems reikalams paskirti
reikšmingą sumą”, – rašiau  „Drauge”
2006 m. rugpjūčio 23 d. Fondo įsteigi-
mo proga surengtame vajuje buvo
numatyti įvairūs rėmėjų laipsniai –
bronzinis, sidabrinis, auksinis ir pla-
tininis. Paskutinių trijų laipsnių
rėmėjai gavo auksiniam jubiliejui
specialiai sukurtą dovanėlę. Ta dova-
nėlė iš tikrųjų buvo puošnus ir pras-
mingas meno kūrinys iš kokybiško
stiklo. Tai – apvalus indas, kurio išo-
rinėse sienelėse išgraviruotas lietu-
viškas kryžius, o kitoje pusėje mato-
ma ,,Dainavos” iškaba. Indo dugne –
Spyglio ežeras, apsuptas dvylikos
eglaičių ar pušaičių. Tai aptardamas
tada pastebėjau, kad Dainavą jau
pamilusiems tai yra gražus prisimi-
nimas tos neužmirštamos stovyklos

romantikos, o jos dar nemačiusiems
tas meniškas indas turėtų sukelti
smalsumą ir norą tą Dainavą – mažą-
ją Lietuvą Amerikoje – surasti. Iki
2010 metų pabaigos Dainavos fonde
jau buvo sutelkta apie 100,000 dole-
rių. Tai gal ir graži, bet dar labai kuk-
li suma, žinant šių dienų kainas.

50-mečio indą sukūrė Raimondas
Lapšys. Jo svetainėje www.lapsys.
com rašoma, kad jis gimė Lietuvoje,
mokėsi Italijoje ir Austrijoje. Specia-
lizuojasi krikštolo ir stiklo gravira-
vime ir raižyme. Dabar vykstančiam
Dainavos fondo vajui tas pats meni-
ninkas sukūrė graviruotą paveikslą,

kurio centre – jau minėtas Viktoro
Veselkos koplytėlės atvaizdas, apsup-
tas pušaičių. Kūrinio dydis: 10 colių
aukščio, 6 coliai pločio ir 4 coliai gy-
lio. Šiuo metu vykstančio fondo va-
jaus metu Dainavos fondui paauko-
jusiems tūkstantį ar daugiau dolerių
bus įteiktas būtent šis graviruotas
paveikslas. Dr. M. Laniauskas savo
laiške rašo, kad iki šiol ,,Dainava
2011” kalendorius atnešė beveik
12,500 dol. aukų. Tarp jų yra penki,
paaukoję po 1,000 dolerių. Jų laukia
staigmena – stiklo rėžinys. Asmenys,
kurie platinamo kalendoriaus nega-
vo, jį gali užsisakyti pas dr. Laniaus-
ką el. paštu mmldds@gmail.com.
Aukas galima siųsti Dainava Founda-
tion c/o Dr. Marius Laniauskas, 6604
Ivana Court, Mentor, OH 44060.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žinias-
klaidoje.

Dainavos istorija, 
įrėžta stiklan
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Krista Bard – naujausioji Lietu-
vos Respublikos garbės kon-
sulė Jungtinėse Amerikos

Valstijose, papildžiusi jau gana gau-
sų būrį Šiaurės Amerikoje Lietuvos
labui besidarbuojančių konsulų.
Naujosios garbės konsulės darbo ir
gyvenamoji vieta yra Philadelphia
miestas – Jungtinių Valstijų neprik-
lausomybės lopšys, kuriame 1776
metais buvo pasirašyta Nepriklauso-
mybės deklaracija. LR Užsienio rei-
kalų ministerija garbės konsulus ski-
ria į vietoves, kuriose gyvena nema-
žai lietuvių. Atrodo, kad Philadelp-
hia miesto lietuvių bendruomenė yra
gana aktyvi. Čia veikia ir lituanis-
tinė mokykla, ir tautinių šokių gru-
pė, ir Jaunimo sąjunga, choras, baž-
nyčia. 

Krista Bard – ne naujokė ryšių,
apsikeitimo programomis bei idėjo-
mis srityse. Šiuo metu ji dirba net
keliose srityse: yra ,,Applied Intelli-
gence Technology LLC’’ bendrovės
prezidentė, ,,Bard Advisors’’ prezi-
dentė, taip pat – menininkė, sukūrusi
darbų, kurie pasirodė parodose Pa-
ryžiuje, Palm Beach, Miami ir Phila-
delphia. Praeityje Bard yra dirbusi
viceprezidente ,,Raymond Halde-
man’’ bendrovėje, Philadelphia mies-
to specialiųjų projektų koordinatore,
Meno ir reklamos skyriaus direktore
,,Boehm Porcelain’’, draugijos ,,Vic-
torian Society in America’’ vykdo-
mąja direktore, JAV Vidaus reikalų
departamento politikos analitike,
Nacionalinių parkų tarnybos patarė-
ja. Visų darbų neišvardinsi, užtat
patirtis – milžiniška. Mokyklos,
kuriose Bard mokėsi, tai Cafe Gra-
titude, University of  Pennsylvania –
The Wharton School, US Department
of  Agriculture Graduate School,
Columbia University – Graduate
School of  Architecture, Planning and
Preservation bei Tufts University. 

Krista Butvydaitė Bard gimė
1953 metų balandžio 1 dieną New Jer-
sey valstijoje. Jos tėvai buvo mokyto-
ja Viltis Garunkštytė Butvydienė ir
Lietuvos kavalerijos karininkas Vin-
cas Butvydas. Krista turi dvi vyres-
nes seseris – Audrey Gruss ir Lee
Childs. 2009 metais ,,Kronta” leidyk-
loje seserys išleido savo motinos
eilėraščių knygą ,,Vilties kelionė’’,
kurioje atsispindi visų emigrantų
dalia. 

– Jūsų tėvai – pokarinių imi-
grantų karta, režimo iš savo tėvy-
nės išvyti žmonės. Jūs jau gimėte
Jungtinėse Valstijose. Kuo jaučia-
tės esanti – lietuve ar amerikiete?
Ką lietuviškiausio atsimenate iš
vaikystės? Ar nesuskaldė Jūsų ta-
patybės dvigubas – amerikietiš-
kas-lietuviškas  – gyvenimas? Ar
turėjote sunkumų dėl savo tauty-
bės?

– Pirmoji mano kalba buvo lietu-
vių. Lankiau lietuvišką šeštadieninę
mokyklėlę. Vasaras leidau lietuvių
stovykloje Putnam. Lankiau Putnam
internatinę mokyklą. Kūčių vakaras
visuomet buvo ir iki šiol išlieka ma-
no mėgstamiausia metų šventė. Man
labai pasisekė, kad augau Amerikoje
tuo metu ir tokioje aplinkoje, kada
etniniai skirtumai buvo ne tik tole-
ruojami, bet daugumoje atvejų ir šil-
tai priimami. Vieną vienintelį kartą
savo gyvenime man teko pajusti, ką

reiškia būti diskriminuojamai. Tai
atsitiko profesinėje srityje. Diskrimi-
naciją pajutau iš asmens, kuris buvo
iš taip vadinamų ,,mėlynojo kraujo’’
žmonių, kurių protėviai į Jungtines
Valstijas atplaukė ,,Mayflower’’ lai-
vu. Tuomet nusprendžiau: nenoriu
dirbti tik siaurai mąstyti tesugeban-
tiems žmonėms. Ir susiradau geresnį
darbą kitur. Ir tik po daugelio metų
atradau savyje sugebėjimą užjausti
tokius žmones, kaip tas vyras, nes
supratau, kad jo išankstiniai nusista-
tymai ar prietarai iš tikrųjų kenkia
jam pačiam, o ne man, varžo jį patį, o
ne mane. Dar viena skaudi patirtis
manęs laukė Lietuvoje, kai ten lan-
kiausi pirmą kartą 1988 metais. Kai

kurie iš mano draugų lietuvių man
tada pasakė, kad esu ,,per daug ame-
rikietiška’’ ir niekuomet nesugebė-
čiau gyventi Lietuvoje. Niekada
anksčiau nebuvau pagalvojusi, kad
Lietuvoje gyvenantys lietuviai galvo-
ja apie Amerikos lietuvius kaip apie
,,kitokius lietuvius’’. Taigi buvo atve-
jų mano gyvenime, kai jaučiausi
nevisiškai iki galo priimta ameri-
kiečių ir ne visiškai iki galo priimta
lietuvių. Tačiau manau, kad tie atve-
jai buvo išimtis, o ne taisyklė. Man
atrodo, kad tokia jau yra žmogaus
prigimtis: visuomet, kiekvienoje gru-
pėje atsiras žmonių, kurie ieškos
skirtumų, tačiau atsiras ir tokių,
kurie visuomet ieškos panašumų. Aš
pati esu linkusi ieškoti tų dalykų,
kurie vienija žmones. Man visuomet
norisi įtraukti, o ne išskirti, priimti,
o ne atmesti. 

– O vis dėlto kokie tie Ame-
rikos lietuviai? Ar galėtumėte api-
būdinti visą Jūsų tėvų ar Jūsų pa-
čios kartą, išvesdama bendrą var-
diklį? 

– Man atrodo, kad yra tikrai
nuostabu, kad Amerikoje gyvenantys
lietuviai sugebėjo prisitaikyti, įsilie-
ti į amerikietišką kultūrą ir joje su-
klestėti, tuo pačiu metu ne tik nepa-
miršdami savo lietuviško paveldo,
bet ir jį išlaikydami ir puoselėdami.
Tai įrodo, kad demokratijos princi-
pai, kurie leidžia klestėti skirtybėms,
veikia. Tai taip pat įrodo, kad mūsų

tėvai nuostabiai išmintingai pasi-
naudojo šioje šalyje teikiama pasirin-
kimo laisve ir užaugino savo vaikus
taip, kad šie pažintų ne vieną, o ke-
lias kultūras ir būtų gerai pasiruošę
spręsti įvairias globalines proble-
mas. Pagalvokite, kiek pastangų ir
lėšų įdeda pasiturintys amerikiečiai
tėvai į tai, kad jų vaikai galėtų lan-
kyti įvairias tarptautines pasikeiti-
mų programas! Tuo tarpu mes, Ame-
rikos lietuviai, gimėme ir augome pa-
sikeitimo programoje, kuri vadinasi
,,imigracija’’. Mūsų tėvams buvo
sunku palikti savo tėvynę, tačiau jų
negandos tapo mūsų – jų vaikų – pa-
laima. O ir abiems mūsų šalims tai
išėjo į naudą. Tikrai nuostabu yra

tai, kad tiek daug Amerikos lietuvių
ne tik supranta, kaip svarbu yra
išlaikyti stiprius ryšius tarp abiejų
šalių, bet ir stengiasi tuos ryšius
išlaikyti. Kaip nuostabu, kad tiek
daug Amerikos lietuvių įvairiausiais
būdais yra įsitraukę į veiklą, kurios
dėka pasaulis tampa geresne vieta
mums visiems gyventi. 

– Jūsų biografija mirgėte mir-
ga ne tik įvairiomis darbo vieto-
mis ir pareigomis, bet ir, regis,
visai priešingomis viena kitai spe-
cialybėmis. Kaip rinkotės savo
darbus? Kuo labiausiai savo dar-
buose džiaugiatės? 

– Šiuo metu dirbu net keturiose
srityse: esu ir Lietuvos garbės kon-
sulė Jungtinėse Valstijose, ir versli-
ninkė, ir menininkė, ir patarėja. Ma-
ne lydėjo sėkmė: teko dirbti įvairiose
puikiose bendrovėse įvairiose pasau-
lio šalyse ir išmokti visko, ką jos
siūlė geriausio. Mano karjera augo ir
keitėsi labai organiškai ir, galima
sakyti, ji judėjo apskritimu, ratu, o
ne tiese. 

Man labiausiai patinka suvesti
žmones ir sugebėti padaryti taip, kad
būtų keičiamasi idėjomis. Tai, ką iš-
mokau neuropsichologijos srityje,
panaudojau komercijos srityje. Tai,
ką išmokau religijos srityje, panau-
dojau mene. Tai, ką išmokau ben-
drovių marketingo srityje, panaudo-
jau pelno nesiekiančių organizacijų
vadyboje. 

– Kuo labiausiai didžiuojatės
savo profesinėje karjeroje?

– Prisimenu keletą įvykių. Vie-
nas iš ryškiausių mano ankstyvojoje
karjeroje buvo vieno įvykio Baltuo-
siuose rūmuose organizavimas. Dar
vienas įsimintinas įvykis buvo tai,
kad 1988 metais suorganizavau pir-
mąją JAV žurnalistų, rašančių apie
kulinariją, kelionę į SSSR. Tai pa-
dariau vien todėl, kad pati norėjau
aplankyti Lietuvą. Dar vienas dar-
bas, kuriuo džiaugiuosi, yra, kad per
pastaruosius dešimtį metų buvau
vienos mažos verslo asociacijos Phi-
ladelphia mieste prezidentė ir padė-
jau šiai bendrovei užaugti ir sustip-
rėti. Visi šie projektai buvo tokie,
kuriuose dirbau kaip savanorė talki-
ninkė, be užmokesčio. Kai ėmiau si
šių darbų, nežinojau, ar sulauksiu
atpildo, nežinojau, koks jis bus. Tie-
siog pasiklioviau savo intuicija. Ma-
niau, kad tiesiog turiu tuos darbus
atlikti ir dirbau. O vėliau paaiškėjo,
kad šie projektai man tikrai atnešė
daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. 

– Neseniai buvote paskirta
Lietuvos Respublikos garbės kon-
sule. Kas, jūsų nuomone, bus svar-
biausia šiame jūsų darbe?

– Konsulų tikslas yra skatinti
apsikeitimų projektus švietimo, kul-
tūros ir ekonomikos srityse tarp Lie-
tuvos ir Jungtinių Valstijų bei teikti
pagalbą Lietuvos piliečiams. Man
yra labai džiugu ir aš tikrai labai
didžiuojuosi tuo, kad galiu panaudoti
visą savo patirtį ir savo ryšius, kad
atneščiau naudos abiems šalims, nes
jas abi be galo myliu. Tiesą sakant, aš
nedarau nieko naujo – visą gyenimą
būtent tai ir dirbau, tik dabar turiu
oficialų titulą, oficialias pareigas. 

– Ką manote apie šiandieninę
Lietuvą? Kokios yra svarbiausios
jos bėdos?

– Lietuvą galima pavadinti pir-
maujančia pasaulyje ekonominių
reformų srityje. Lietuvos prezidentė
ir ministras pirmininkas dirba kaip
gera, vieninga komanda, o ministrai
yra be galo gabūs, protingi ir savo
darbą išmanantys žmonės. Dabartinė
Lietuvos valdžia man iš tikrųjų daro
labai didelį įspūdį ir aš tikrai di-
džiuojuosi, kad jie taip dirba. Manau,
kad rimčiausią Lietuvos problemą
dabartiniu metu gerai savo garsiai-
siais žodžiais apibūdino didis valsty-
bės veikėjas Benjamin Disraeli pa-
sakęs: ,,Daug lengviau yra kritikuoti,
nei būti teisiu.’’ Jei tik galėtume pa-
imti kiekvieno žmogaus, kuris skun-
džiasi ir kritikuoja, neigiamybes, ir
tą energiją nukreipti į teigiamą prob-
lemų sprendimą, daug kas pasikeis-
tų. Taip pat, atrodo, egzistuoja kita
su tuo susijusi problema: nenoras
pripažinti kitų darbo arba prašyti
pagalbos. Žinoma, tai nėra visuotinė
problema. Tie, kurie yra pakankamai
išmintingi, išlieka susikaupę, moko-
si dirbti komandoje ir ieško priemo-
nių kelių ir būdų. 

– Ar turite šūkį, kuriuo vado-
vaujatės?

– Kiekviena diena yra puiki die-
na. 

Kalbėjosi 
Karilė Vaitkutė

Naujoji LR garbės konsulė 
JAV nepriklausomybės lopšyje

U.S.-Baltic Foundation vakarienės metu Krista Bard įteikė apdovanojimą seselei Ignei
už Nekalto Prasidėjimo Švč. M.  Marijos vienuolyno seselių nuopelnus, 2007 metai.

RRiimmoo  GGeeddeeiikkooss  nuotr.
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Drabužių kolekcija 
iš Lietuvos

Pianisto E. Minkštimo 
koncertas Lietuvių klube

Sekmadienį, kovo 20 d., 4 val. p.
p. St. Petersburg Lietuvių klube
įvyko pianisto Edvino Minkšti-

mo koncertas. Koncertas vyko po Lie-
tu vių klube įprastų sekmadienio pie-
tų, tad svečiai jau buvo susėdę prie
stalų, ant kurių buvo padėtos gražiai
anglų kalba paruoštos koncerto pro-
gramėlės. 

Programėlėje radome aprašytą
ne tik koncerto eigą, bet ir Edvino
Minkštimo biogra fiją. E. Minkštimas
yra laikomas vienu iš pirmaujančių,
Europoje kylančių jaunų pianistų su
plačiu repertuaru. Jis pasižymi ge ru
pasiruošimu, tvirta technika ir įsi-
jautimu į muzikinį kūrinį. Šios E.
Minkštimo savybės leido jam apke -
liau ti Europos šalis, taip pat ir Šiau-
rės Ameriką. Gimęs Kaune, būdamas
16-os metų jis jau debiutavo Vilniuje
su Lietuvos Nacionaline filharmoni-
ja. Šiuo metu studijuoja The Julliard
School. 

Programoje paminėti ir šio
jauno pianisto įvertinimai, pasieki-
mai ir laimejimai kaip ,,Belz-Parker
Young Artist Award’’ Memphis, Ten -
nessee, 2007 m. jam paskirta pirmoji
vieta Penktame Čiurlionio tarptau-
tiniame pianino konkurse Vilniuje.
Pianistas taip pat pagerbtas pir-
mame Čaikovskio tarptautiniame
konkurse Maskvoje (Rusija), Kana-

doje, Prancūzijoje ir kitur. Yra lai-
mėjęs įvairių stipendijų ir apdovano-
jimų.

Perskaičius gražiai paruoštą
programėlę ir išklausius keleto pra-
nešimų, su nekantrumu laukėme šio
jauno pianisto pasirodymo. Lietuvių
klubo pirmininkei Vidai Meiluvienei
pia nis tą E. Minkštimą pakvietus į
sceną koncertas prasidėjo. 

Pirmoje dalyje išgirdome F. Men-
 delssohn ,,Variations serieuses D Mi -
nor’’ ir F. Chopin ,,Nocturne op 15,
Op. 1, F Major’’, ,,Nocturne op. 32, Op.
1 B Major’’, ,,Nocturne op. 48, Op. 1, C
Major’’ir M. K. Čiurlionio ,,Preliudą
D Mol’’. Lietuvių klubą apgaubė
nuosta būs muzikos garsai, o pianis-
tas su įsijautimu, nuostabia ir nepa-
prastai gera technika sužavėjo klau-
sytojus. Jis, atrodė, lyg būtų suaugęs
su pianinu, išgavo tai ugningus, tai
švelniai ir subtiliai skambančius
garsus. Buvo labai įdomu, kad prieš
kiekvieną atliekamą kūrinį pianis-
tas trumpai ir įdomiai supažindino
sve čius su kompozitoriumi. 

Po keleto minučių pertraukos
sekė antroji dalis, kurioje pianistas
atliko Johannes Brahms ,,Rhapsody
op. 79, Op. 1 B Minor’’, ,,Rhapsody op.
79 no. 2 G Minor’’, Astor Piazzolla
,,Two tangos’’ iš ,,Midsummer Night’s
Dream’’, Ferenc Liszt ,,Soirees de
Vienna, no. 7’’ ir to paties kompozito-
riaus ,,Re miniscences De Don Juan
(Don Juan Fantasy)’’. Ir šioje dalyje
buvo galima gėrėtis E. Minkštimo
skambinimu, jo įsijautimu į kiekvie-
ną kompoziciją, svajingai ir grakš-
čiai liečiant klavia tūrą. Tai buvo ne-
pakartotina popietė, kurios metu
Lietuvių klubo salė buvo užpildyta
klasikinės muzikos garsų. Kaip pa-
dėką, Lietuvių klubo vardu Rima
Kilbauskienė įteikė pia nistui gėlių
puokštę. Pirmininkė V. Meilu vienė,
padėkojusi pianistui E. Minkš timui
ir visiems atsilankiu siems, pa kvietė
visus vaišėms, kurias paruošė Lietu-
vių klubo šeimininkė Angelė Strau-
kienė. 

Žavu, kad ruošiamos tokios
nuos tabios sekmadieninės popietės.
Ačiū pirmininkei V. Meiluvienei ir
visai Lietuvių klubo valdybai. Ačiū
ir sėkmės nuostabiam, talentingam,
jaunam pianistui E. Minkštimui.

Santa Monica, CA

Iš Lietuvos atvykusi drabužių kū -
rėja Aistė Anaitė šių metų vasa-
rio 18 d. San ta Monica, CA parodė

savo naujausių darbų rinkinį. Labai
gaila, kad tą po pietę pradėjo lyti, dėl
ko Pietų California, ypač tamsiu
paros laiku, greitkeliai ir miestų
gatvės tampa sunkiai pravažiuojami.
Daugelis žmo  nių dėl užkištų kelių
buvo priversti pasukti atgal. Tačiau
nemažas būrys santamoni kiečių,
lietuvių ir kitų tautybių žmo nių,
atvyko pasigrožėti elegantiškais ir
puoš  niais A. Anaitės drabužiais.

Renginio pradžioje Aistė papasa -
kojo apie save, savo kūrybą ir naująją
kolekciją. Ji sakė esanti laimingas
žmogus, atradusi savo paskirtį. O jos
paskirtis, pačiai esant laimingai, –
dalinti tą laimę kitiems. Baigusi Vil -
niaus universitete ekonomiką, Aistė
pasuko visai kita kryptimi – ji  pra  -
dėjo kurti drabužius, ir ilgainiui šis
darbas tapo jos gyvenimo būdu.
,,Drabužiai – tai tarytum mano kalba
apie grožį, meilę, moteriškumą, –
sakė Aistė. – Ti kiu grožio, meilės,
džiaugsmo ga lia. Taip pat manau,
kad šiame technikos amžiuje labai
svarbu mylėti ir puošti savo kūną.”

A. Anaitė į JAV atvežė trisdešim -
ties įspūdingų moteriškų modelių
rinkinį, sukurtą daugiausia iš natū -
ralių audinių: lino, vilnos, viskozės
ir medvilnės. Šie audiniai leidžia
kūnui kvėpuoti, jie yra patikrinti lai-
ko. Aistės nuomone, pasaulis turėtų
eiti link na tūralumo. Užklausus, kaip
bus su jos drabužiams kurti naudoja-
ma pagrin dine medžiaga linu, Lietu-
voje labai sumažėjus linų pasėlių
plotams, ji atsakė, kad linų dar yra, ir
pora fabrikų Lietuvoje gamina labai
gražius audinius. Be to, kad lininis
audinys nesiglamžytų ir elegantiškai
atrody tų, kūrėja atrado medžiagos
teks tūravimą. Ji perka lygų audinį ir
siū lių pagalba pakeičia jo išvaizdą ir
sa vybes. Audinys kitaip krenta,
tampa puošnus ir įspūdingas. 

Aistės rinkinyje daug originalių
sprendimų, įdomių kirpimų. Kiek-
vienas modelis – tarsi atskiras meno
kūrinys. Aistė siekia, kad moterys
būtų gražios, moteriš kos, bet tuo pat
metu, kad rūbą galima būtų dėvėti
kasdien. Ypač įdomios jos su kurtos
kelnės – jos panašios ir į kel nes, ir į

sijoną. Nemažai švarkų su didelėmis
apykaklėmis ir atlapais. Įmantrūs
švarkų kirpimai. Juos galima dėvėti
iš abiejų pusių, daugelis jų pašiltinti.
Pirmoje kolekcijos dalyje vy rauja
neryškios spalvos – pilka, melsva,
antroje – tik raudona ir juoda.

Drabužius žiūrovams rodė ne-
profesionalės. Visos devynios mergi-
nos ir moterys, tą vakarą tapusios
manekenėmis, išėjo ant ,,podiumo”
pirmą kartą. Joms tai buvo savotiš-
kas žaidimas, mat tapo pasirodymo
dalyvėmis. Aistė taip pat džiaugėsi.
Pasak jos, jai labai patinka pasirody-
mai, kurių metu rūbus rodo tie žmo-
nės, kuriems ji kuria.

Kažkada svajojusi pamatyti pa -
saulį, Aistė dabar keliauja po jį su
savo sukurtais drabužiais. Ji savo
dra bužius yra rodžiusi ne tik Lietu -
voje, bet ir Čekijoje, Kroatijoje, Vo -
kietijoje, Prancūzijoje. Kuriant vieną
tarptautinį projektą, Aistė sutiko
choreografę Agniją Šeiko. Joms pa -
tiko dirbti kartu, pajuto, kad jas sieja
bendras grožio supratimas. Atvykusi
kartu į JAV, Agnija pagyvino renginį
savo šokiu. Ji parodė keletą savo
kūrybos kompozicijų, vieną iš jų
šoko su vyru Arūnu Ša ruliu.

Agnija Šeiko šokio mokėsi Klai-
 p ė dos universitete ir Olandijos Ro -
terdamo šokio akademijoje. Ji, šiuo-
laikinio modernaus šokio specia-
listė, Lietuvoje dalyvauja įvairiuose
projektuose. Su režisieriumi Jonu
Vait kumi Klaipėdos muzi kiniame
teatre statė Giedriaus Kuprevičiaus
miuziklą ,,Veronika”, su Gyčiu Pade-
gimu – Jono Tamulionio operą
,,Bruknelė” Vilniaus operos ir baleto
teatre. Agnija dalyvauja organizuo-
jant kasmetinį šiuolaikinio meno fes-
tivalį ,,Plartforma” Klaipėdoje, kuris
vyksta ne teatre, bet uoste, pramo-
ninėse, netradicinėse patalpose. Ja-
me dalyvauja nemažai šiuolaikinį
meną pri statančių ne tik Lietuvos,
bet ir Euro pos menininkų.

Drabužių kūrėjos A. Anaitės ar-
timiausi planai – parodyti šią puoš-
nią ir elegantišką kolekciją Austri-
joje ir Vokietijoje. Aistės drabužius
galima pamatyti internete

www.aistefashion.com

Paruošė Irena Arienė

Pianistas Edvinas Minkštimas po koncerto su St. Petersburg Kultūros būrelio pir-
mininke Angele Karniene ir Albinu Karniumi.

ELVYRA VODOPOLIENĖ

St. Petersburg, FL

Renginio dalyviai po pasirodymo. Pirmoje eilėje: Indraja, drabužių kūrėja Aistė,
Daiva, choreografė Ag ni ja, Jokūbėlis; antroje eilėje: Eleonor, Viltė, Ingrida, Vaiva, Ire-
na, Giedrė, Irena ir Arūnas.

Pianistas Edvinas Minkštimas su St. Pe-
tersburg Lietuvių klubo pirmininke Vida
Meiluviene.
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Kovo mėnuo yra geras laikas lankytis Lie -
tuvoje – skrydžiai pigesni nei va sa ros metu,
galima pamatyti Lietuvoje šven čiamas Už -

gavėnes ir Gavėnios prad žią, žinoma, ga lima už -
sukti ir į  Kaziuko muges, ypač didžiausiąją Vil niu -
je. Reikia tik būti pasi ruošusiai – gali snigti, ga li
būti šalta, gali atšilti…

Būnant Lietuvoje taip pat yra smagu pa ben -
drau ti su ateitininkais. Šių metų kovo mėnesį buvo
puiki proga ne tik užsukti į Ateitininkų federa -
cijos (AF) raštinę Kaune, pastate, kur kadaise
prieš karą jauna ateitininkų karta gyveno bend -
rabutyje, lankė suvažiavimus ir šokius. Nuostabą
kelia, pamačius Lietuvos žemėlapį ant AF būstinės

sie nos, ant kurio taškiukai pažymi, kur veikia Lie -
tu vos ateitininkų kuopos… Šiemet taip pat turėjau
pro gų dalyvauti įvairiuose ateitininkų rengi -
niuose Vilniuje  – Vilniaus krašto ateitininkų kas -
met ren gia mame šv. Kazimiero savaitgalyje, kas -
mė ne si nia me Vilniaus ateitininkų sendraugių su -
sirinkime, ir „Ateities” žurnalo šimtmečio rengi -
niuose – parodos atidaryme ir minėjime.

Šv. Kazimiero savaitgalis
Vilniaus krašto ateitininkų nedidelė valdyba

koordinuoja kelis kasmetinius renginius, tarp jų –
šv. Kazimiero savaitgalį, į kurį kviečiami Vilniaus

miesto ir krašto JAS/
MAS kuopų globėjai ir
5–12 klasių moks leiviai
ateitininkai. Šį met sa -
vait galyje, kurio te ma
„Karūna ir gailes tin gu -
mas”, daly vavo ir Garg -
ž dų ateiti ninkai, jų su -
ma  niai globėjai Kazi -
mie  rai Si pie nei ga vus
iš savi valdybės paramą
kuo pos narių kelionei į
Vil nių. Jau keleri metai
jau ni sa vaitgalio da ly -
viai ne tik lankė savo
se si jas, bet ir nakvojo
bei valgė sve tingose Vil -
niaus jė zuitų gimna zi -
jos pa tal pose. Jie buvo
pa s kirs tyti į amžiaus
grupės bū re lius, kiek -
vie nas su savo vado vu
ar vadove, sava noriai

studentai iš Vil niaus ir Kauno, ypač iš naujai at -
sikūrusios „Grandies” korporacijos. Vado vus su -
kvie tė ir koordinavo sumanios stu dentės Martyna
Bi kul čiū tė ir  Simo na Paurazaitė. Kiekvieną dieną
būreliai su savo vadovais rinkosi aptarti, disku tuo -
ti tos dienos  mintis.

Dalyvaujant net tik keliuose renginiuose, susi -
darė vaizdas, kad savaitgalis ne tik jaunatviškas,
bet ir dvasingas – šv. Mišios, šlovinimas, pasako -
jimas apie gailestingumą ir s. Faustiną, gailestin -
gu mo vainikėlį. Savaitgalis prasidėjo penkta die -
nį Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur buvo švenčiamas
jos atšventinimo 20 metų jubiliejus ir šv. Mišios,
atnašaujamos vysk. Jono Borutos, SJ.  Šeštadienio
paskaita su skaidrėmis ,,Šv. Kazimieras: karys ar
pamaldus karalaitis?”, kurią skaitė dr. Sigutė Mas -
lauskaitė, vyko pačioje Vilniaus Arkikatedroje. Po
to – vysk. Arūno Poniškaičio ir kitų kunigų konce -
leb ruotos šv. Mišios, kurių metu 2 mokslei viai iš
Ignalinos davė įžodį. Šv. Mišių metu grojo ir daina-
vo Kalvarijos bažnyčios muzikantai.  Tačiau ne
viskas buvo rimta. Po šv. Mišių – liaudies vakaro -
nė, palydint akordeonams. Moksleiviai šoko ir
links  minosi Katedros pašonėje, o kas norė jo, ga -
lėjo už kąs ti bandelę ir atsigerti karštos arbatos
(įdomu, ką praeinantys Kaziuko mugės turistai
gal vojo?). Šeštadienio vakarą – linksmas savaitga -
lio užbaigimas – dainavimas, humoristiniai vaidi -
nimėliai apie gailestingumą ir kitas temas. Vakarą
už bai gėme Š. Amerikos ateitininkams pažįstama
gies me ,,Kaip grįžtančius namo paukščius” (P. Jur -
kaus žodžiai, J. Strolios muzika), tik su keliais rit -
mo skirtumais.

Gailestingumo tema Vilniaus sendraugių
susirinkime

Kovo 6 d. kartu su šv. Kazimiero sa vait galio
dalyviais Vilniaus sendraugiai dalyvavo šv. Mi šio -
se šv. Kazimiero bažnyčioje, o po jų nuėjo trum pą
ke lią pėsčiomis iki Vilniaus krašto atei tininkų
būs tinės (Pilies g. 8). 

Vilniaus sendraugių susirinkime Petras Plumpa, ketvirtas iš dešinės, gvildena gailestingumo temą. Šalia sėdi Saulius Girnius.                          Visos nuotraukos Ramunės Kubiliūtės. 

Svečiuose pas
ateitininkus Vilniuje

„Ateities“ žurnalo šimtmečio parodos atidaryme, Lie tu -
vos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vil niu -
je.

Ramunė Kubiliūtė Vilniuje dalyvavo ,,Ateities”  žurnalo šimtmečio minėjime, kur rado virte ver-
dančią ateitininkų veiklą. Šiandien ji dalijasi savo įspūdžiais iš viešnagės Lietuvoje. 

Ateitininkų šalpos fondo metinis
susirinkimas ir vakarienė – bal. 9 d.
AŠF susirinkimas. Ateitininkų Šalpos fondo narių metinis su -
sirinkimas įvyks šeštadienį, ba landžio  9 d., 4 val. p. p.  Ateiti nin  -
kų namuose, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. 

AŠF vakarienė. Po metinio susirinkimo 6 val. v. – tradicinė kas-
metinė Šalpos fondo vakarienė Ateitininkų namuose, Lemont. Kviečiame pasi kvies ti savo
draugus ir smagiai praleisti vakarą. Daugiau žinių suteiks Pranutė Domanskienė tel. 708-246-
0049. 

Remkime AŠF, nes jis remia mus. Ateitininkų šalpos fondas neseniai stambia auka parėmė
Cleveland ateitininkų balandžio 9 d. rengiamą Ateitininkijos ir ,,Ateities” žurnalo 100 m. ju bi -
lie jaus šventę. Jūsų aukos užtikrina ateitininkų veiklą išeivijoje.

AŠF
,,Ateities” žurnalo bendradarbės susitiko  žurnalo šimtmečio minėjime Vilniuje. Iš k:
,,Atei ties” žurnalo korespondentė Ramunė Kubiliūtė, buv. red. Živilė Šeporaitytė, da -
bar tinė red. Reda Sopranaitė ir buv. red. Ieva Elzbutaitė.
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Ten pasivaišinta karšta arbata,
suneštiniais Ka ziuko gardumynais bei
pasiklausyta ateitinin ko Petro Plumpos
įžvalgų Viešpaties gailestingumo metų
tema. Paminėtas Gai les tingumo paveik-
las, katalikų gailestingumas (o kitų
konfesijų griežtas teisingumas), prim-
inta apie vysk. kanki nio Mečislovo
Reinio Gailes tingumo paskelbimą per
Atvelykį ir s. Faustinos dienoraštyje
surašytas mintys apie Gailes tin gu mą.
Sibire daug sunkumų patyręs kalbėto-
jas parodė iš tų laikų išsaugotą už rašų
knygelę: ant viršelio – fizikos formulės,
viduje – filosofinės mintys. Po susi-
rinkimo – įvairūs pra nešimai. Pasi-
džiaugta nauja http://www.ber nar di-
nai.lt/tv svetaine, pasidalinta informa-
cija apie veiklios šv. Juozapo parapijos
narius, kurie aplankė 22 bendravardes
Lietuvos parapijas ir kovo 19 d. pakvietė
atvykti į savo parapiją. 

„Ateities” žurnalo šimtmečio minėjimas ir
paroda 

Jau nuo vasario mėn. pabaigos ateitininkų
elektroninėje konferencijoje pasirodė priminimų
iš dabartinės ,,Ateities” žurnalo redaktorės Redos
Sopranaitės, kuri pasirašo  – ,,REDAktore”. Ji pa -
kar totinai kvietė į „Ateities” žurnalo šimtmečio
šventę.

Kovo 10 d. 7:50 val. r. per Lietuvos televizijos
,,Labas rytas” laidą buvo pristatyta ,,Ateitis”. Re -
daktorės buvo klausiama, ar Lietuvoje dar rei kia
ka talikiškos spaudos, o žurnalo bendradarbės Ra -
mu nės Kubiliūtės – ar išeivijoje žurnalas skaito-
mas.

Tą pačią dieną 2 val. p. p. Lietuvos mokslų aka -
demijos Vrublevskių bibliotekoje, prieangyje,
buvo atidaryta paroda „Krikščioniškojo jaunimo
žurnalui ‘Ateitis’ – 100”. Susirinkusius sveikino
bib  liotekos direktorius. Parodai rodinius ir paski -
rus numerius bei nuotraukas atrinko ir sudėliojo
Periodikos skyriaus vedėja. (Reikėtų akademijos
bib liotekai parūpinti kai kuriuos „Ateities” nu -
merius, pvz., Lietuvoje leidžiamus 1999–2000 m. ir
Kanadoje 1972–1974 m. leidimo laikotarpio.)

Įdomu, kad akademijos bibliotekai ,,Ateities”
žurnalo komplektus padovanojo lietuviai marijo -
nai, gyvenantys Romoje, o parodos atidarymo me -
tu buvo pasveikintas savo devyniasdešimtmetį
šven čiantis raštingasis kun. Vaclovas Aliulis,
MIC.  Sužinota, kad akademijos biblioteka kas mė -
ne sį ruošia  įvairaus  pobūdžio parodas ir parodė-
l es. Kai kurie parodų rodiniai  būna išstatyti skai -
tyklose kitame aukšte, šalia tankiai sustatytų sta -
lų, prie kurių sėdi bibliotekos retenybių ir ar chy -
vų tyrinėtojai.

Vakare vyko ,,Ateities” žurnalo šimtmečio mi -
nėjimas iškilmingoje salėje Vilniaus rotušės ant -
rame aukšte. Žurnalistas Vidmantas Valiu šaitis
pa įvairino savo paskelbtą temą, „‘Ateities’ istori -
nė, visuo me ni nė, kultūrinė reikš mė”, api bū din da -
mas isto ri nį laikotarpį ir ap linką, kurio metu žur-
nalas gimė. Jis taip pat sustojo ties ateiti ninko,
pirmo Lie tuvos socio lo go, ,,XX amžiaus” įkūrėjo
Pra   no Dieli nin kai čio, kuris įgy  vendino Bažnyčios
socialinio teistingumo mo kymus ir sakydavo ,,Nė -
ra blogų pulkų, yra tik blo gų pul ki nin kų”, savo as -
me nybe rodydamas gero vado privalumus. ,,Atei -

ties” bendra -
darbė R. Ku -
bi liūtė pasi-
dalijo min ti -
mis ir cita to -
mis iš pen-
kiasdešimt

me   tų ,,Keliaujančios Ateities”. Kelionė buvo ne
vien geografinė, už Lie tuvos ribų, ,,bet žurnalas, jo
skaitytojai bei bendradarbiai keliavo istoriniais ir
besikeičiančių temų keliais”. Klierikas Gabrielius
Satkauskas pasidalino savo mintimis tema ,,Jau -
nimas ir spauda”, pamąstydamas apie begalinę
spau dos jūrą, apie klaidinančios spaudos žalą.
Reikia nelikti apatiškais, įvertinti, skatinti, būti
šviesa jaunimui. Interneto dienraščio ,,Bernar di -
nai.lt” vy riau siasis redaktorius Andrius Na vickas
savo temą ,,Ar šiandien reikia jaunimui žinias -
klaidos?” pristatė su humoru ir iššūkiais,  kelda -
mas įvadinį klausimą: ,,Ar išleisti Ateitį į praeitį”?
Jis priminė, kad organizacijai reikia erdvės dis -
kusijoms (ne atributikos)… Scenarijus priklauso
nuo mūsų, per Gavėnią užprenumeruokime ,,Atei -
tį” sau, kitam ir pareklamuokime žurnalą.

Vakaras užsibaigė Mstislavo Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietu vos vai -

kams” globojamų talentų koncertu, kuriame  pui -
kiai pasirodė jaunieji Ignas Maknickas (fortepijo -
nas) ir Artūras Šukys (klarnetas) su akompaniato -
re, koncertmeistere Daiva Stulgytė (fortepijo nas).

Visi „Ateities” žurnalo šimtmečio renginiai
susilaukė gražaus dėmesio. Dalyvavo AF Dvasios
va das vysk. Gintaras Grušas, AF pirmininkė Roz -
vita Vareikienė,  buvę AF pirmininkai, Vidas Ab -
rai tis, Vygantas Malinauskas. Šimtmečio šventėje
taip pat dalyvavo buvusios žurnalo redaktorės Ie -
va Elzbutaitė ir Živilė Šeporaitytė, buvę ir da -
bartiniai žurnalo bendradarbiai... Pabendravimo
metu teko sutikti ateitininkus iš Alytaus, kurie
Čikagoje lankėsi prieš dvidešimt metų, ir ateiti -
nin kus iš Vilniaus, kurie ketino dalyvauti įvai rio -
se stovyklose Dainavoje 2011 m. vasarą. Su visais
bu vo rasta bendra kalba…

2011 metais abipus Atlanto teks dar ne kartą
švęsti „Ateities” žurnalo šimtmetį ir, reikia tikė -
tis, bus progų gvildenti įvairius dvasinius ir giles -
nius gyvenimo klausimus, iš praeities semtis jėgų
ateičiai. Ateitininkų veikla rieda pirmyn ir atsiras
daugiau progų, ne vien kovo mėnesį, Lietuvos ir
už sienio ateitininkams pabendrauti – ar „virtua -
liai”, ar viens kitam paspaudus ranką. Reikia to -
kių progų tik paieškoti.

Ateitininkų Šv. Kazimiero savaitgalio vadovai ir dalyviai. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

,,Ateities”  žurnalo šimtmečio minėjimas  Vilniaus rotušėje. Dešinėje – redaktorė Reda Sopranaitė.
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Turbūt iki šiol niekas nesukėlė
tiek daug kalbų ir ginčų prieš futbolo
žaidimą, kiek jų būta prieš rung-
tynes su pasaulio čempionais ispa-
nais, ku rie į Kauną atvyko parsivežti
3 lengvai pasiektus taškus ir dar la-
biau su stiprinti savo vietą pirmau-
jant at rankos grupėje dėl patekimo į
2012 m. Europos pirmenybes. 

Daugiausia ginčų 
dėl aikštės

Daugiausia ginčų kėlė prasta S.
Dariaus ir S. Girėno aikštė Kaune,
kuri didžiules algas gaunantiems
Ispanijos žaidėjams atrodė lyg bulvių
laukas. Tačiau tokia liūdna Kauno
aikštės būklė neturėjo būti jokia
paslaptis nei ispanams (juk tai buvo
ankstyvas pavasaris, kada Lietuvoje
orai ir aikštės būna blogi), o ypač
lietuviams, kurie keturias dienas
prieš susitikimą leido prastą aikštę
dar labiau sudarkyti rungtynėse tarp
Lietuvos ir  Lenkijos. 

Keista, kad daugiausia triukšmo
dėl blogos Kauno aikštės kėlė Vil -
niuje leidžiamas „Lietuvos ryto’’
dien raštis, kuris antradienio laidos
pagrindine antrašte drėbė: „Kara -
liams – lietuvių bėdžių purvo vo -
nios’’. Įdomu, kodėl Lietuvos sostinė-
je Vilniuje neįstengiama pastatyti
geresnio stadiono? Toks kyla klausi-
mas Kauno „Žalgirio” krepšinio ko -
mandą kaltinti įpratusiems „Lietu -
vos ryto’’ vadovams.

Lietuvos rinktinės atstovų
nuomonės

Įvartį įmušęs Marius Stankevi -
čius po rungtynių sakė: „Stengėmės,
jėgas atidavėme, bet jie laimėjo.
Aikštėje buvo labai sunku. Jų klasė
aukštesnė, nors iki lygiųjų nedaug
trūko. Turime žaisti su škotais, če -
kais, reikia kitus nugalėti. Ispanų
lygio kol kas mes nesiekiame. Aist -
ruolių palaikymas buvo labai malo -
nus.’’ 

Lietuvos rinktinės treneris Rai -
mondas Žutautas pareiškė: „Vyrai
padarė viską, ką galėjo. Praleidome
du įvarčius ir pralaimėjome, nors aš
čia nematau nieko blogo. Ispanai
išleido mažesnius, greitesnius žaidė -
jus, todėl mūsų gynėjai nesusitvarkė.
Žaidėme labai gerai, stengėmės. Rei -
kėjo tik kiek sėkmingiau žaisti. Iš -
vengėme kortelių, tad galėsime žaisti
ta pačia sudėtimi. Liko dar dvi leng -
vesnės varžybos, o paskui – škotai ir
čekai, kurie yra didžiausi varžovai.’’ 

Nė vienas iš abiejų komandų
žaidėjų negavo traumų, kuo labai
gąsdino nežinia kieno interesams
tarnau jantis „Lietuvos rytas’’ prieš
rungtynes. 

Vieną įvartį lietuviai 
įmušė patys sau

Pirmieji kovo 29 d., antradienio
vėlyvą vakarą jau 19 minutę pasižy-
mėjo ispanų žvaigždė, žinomas tik
vardu Xabi, kuris laimingu būdu
sugebėjo perkelti kamuolį per toli iš
savo vartų išbėgusį Žydrū ną Kače-
rauską. 

Tada 57 minutę gerai sužaidęs M.
Stankevičius iš toli pasiuntė sviedinį
į ispano Iker Casillas saugojamų var -
tų tinklą, išlygindamas rezultatą 1:1. 

Lietuvos rinktinės juodžiausia
akimirka buvo 70-oji žaidimo minutė,
kai ,,savižudį’’ įvartį į savo vartus
įmu šė Tadas Kijanskas ir taip pa -
saulio čempionus išvedė į priekį 2:1. 

Lietuvos rinktinės žaidėjams
pradingo ūpas, ir tuo pasinaudojo 83-
ją minutę ispanas Juan Mata pridėjo
dar vieną įvartį ir padidino persvarą
iki 3:1. 

Beje, tokiu pačiu rezultatu Ispa -
nijos galiūnai laimėjo ir žaisdami sa-
vo aikštėje pirmojo rato varžybose.

Prieš pasaulio čempionus 
lietuviai neatsilaikė

ŠALFASS slidinėjimo pirmenybės 2011

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

,,Žalgiris” vėl įveikė ,,Lietuvos rytą”

Trečią kartą šį sezoną susitikus
stipriausiems „Lietuvos krepšinio
lygos” (LKL) klubams – Kauno „Žal-

giriui’’ ir Vilniaus „Lietuvos ry tui’’,
– pergalę vėl šventė kauniečiai.

Šį sezoną „Žalgiris” laimėjo vi -
sus tris susitikimus. Pastarosios
rung tynės baigėsi 74:57 (11:12, 19:7,
22:24, 20:16). Lapkričio mėnsesį žal-
giriečiai Kaune laimėjo 85:60, o Lie -
tuvos krepšinio federacijos (LKF)
baigiamosiose varžybose Alytuje
81:69.

Daugiausiai taškų paskutinėse
rungtynėse kauniečiams pelnė Ma -
rius Brown – 14 (4/4 tritaškiai, 2/2
baudos), Mantas Kalnietis ir De Juan
Collins – po 11, Tadas Klimavičius ir
Paulius Jankūnas – po 9, Martynas
Pocius – 8. Vilniečių komandoje 13
taškų pelnė Martynas Gecevičius. 12
pridėjo Simas Jasaitis, 7 – Steponas
Babrauskas.

PAUL TRIUKAS

2011 m. ŠALFASS slidinėjimo
var žybų pirmenybės įvyko Telluri de,
Colorado kovo 23 d. Jose dalyvavo
dalyviai iš Čikagos, Los Ange les,
Washington, DC, Atlanta, Telluri de
bei Toronto (Kanada) miestų. 

Po varžybų visi dalyviai susirin -
ko jaukiuose daktarų Jono ir Terri
Prunskių namuose apdovanojimų
įteikimo šven tei. Apdovanojimo me-
dalius var žybų nugalėtojams įteikė
garbingas svečias – Telluride Moun-
tain Village meras (pro tem) Jonat-
han Greens pan. Lietuviškos trispal-
vės fone aptartos varžybos, jų rezul-
tatai, planai ateinantiems me tams,
valgomi ką tik iškepti bulvi niai bly-
nai. Buvo renkamos piniginės aukos,

skirtos Lietuvos jaunimo slidinėjimo
komandai ,,Kalnų ereliai”. 

Absoliučios laimėtojos tarp mo -
te  rų buvo Kristina Prunskytė (55.99),
Gailė Oslapas (61.55) ir Audra Stukas
(63.55). Absoliutūs laimėtojai tarp vy  -
rų – Vytas Prunskis (50.04), Jonas
Prunskis (53.14) ir Edvardas Mickus
(58.31). 

Dėkojame ŠALFASS vadovybei:
dr. Jonui Prunskiui, Edvardui Mic -
kui ir dr. Vytui Sauliui, kurie suorga-
nizavo nuostabią slidinėjimo savaitę
ir varžybas. Jos ilgai neišblės iš mū-
sų at minties. 

Parengė Vytautas Prunskis ir
Vesta Valuckaitė

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos futbolo rinktinės susitikimas su
Ispanijos rinktine Kaune. 

AAlliiaauuss  KKoorroolliioovvoo (ELTA) nuotr.

Dalis dalyvių: pirmoje eilėje (iš k. į d.): Indrė Biskis, gyd. Paulius Sla vėnas, Vesta Valuc-
kaitė, gyd. Roma Kli čius, Gailė Oslapas, Amanda Bal sys ir Vanda Balsys; antroje eilėje:
Vy tau tas Prunskis, gyd. Terri Prunskis, Edvardas Mickus, Algis Kličius, gyd. Jonas Pruns-
kis, gyd. Aras Balsys, Kris tina Prunskytė, T. D. Smith, Aud ra Stukas ir Aušrinė Kličius.

EEddvvaarrddoo  MMiicckkaauuss nuotraukos

Iš kairės į dešinę: Telluride Moun  tain Village miesto meras Jonathan Greenspan sveiki-
na 2011 ŠALFASS absoliučias moterų slidinėjimo varžybų laimėtojas: Aud rą Stukas (3
vieta), Kristiną Prunskytę (1) ir Gailę Oslapas (2).

Telluride Mountain Village mies to meras Jonathan Greens pan sveikina šių metų
ŠALFASS  absoliu čius vyrų slidinėjimo varžybų laimėtojus: gyd.  Joną Prunskį (2 vieta),
Vytautą Prunskį (1) ir Edvardą Mickų (3).
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SSPPAAUUDDOOSS  AAPPŽŽVVAALLGGAA

Knygos autorius Juozas Jankauskas.                                                                  LLrryyttaass..lltt nuotr.

EDMUNDAS SIMANAITIS

Neseniai pasirodė 1941 metų bir -
želio sukilimo dalyvio plk. Juozo
Jankausko sūnaus Juozo parašyta
knyga „1941 m. birželio sukilimas
Lie tuvoje’’. Autorius įvade paaiškina
tikslą: „Jaučiu pareigą kuo tiksliau
aprašyti to sukilimo herojus ir svar-
biausius įvykius, juolab kad ir pats
buvau tiesioginis sukilimo stebėtojas
(tada man buvo dešimt metų, gyve-
nau Kaune) ir kai kurie įvykiai išliko
atmintyje. Pagrindinių sukilimo he -
ro jų biografijose stengiuosi atskleisti
iki šiol mažai žinomus ar visai neži-
nomus (neskelbtus) jų gyvenimo fak-
tus, taip pat tolesnę antinacinę ir
antisovietinę rezistencinę jų veiklą
siekiant atkurti Lietuvos nepriklau-
somybę’’. 

Autorius konstatuoja: „1940 m.
bir želio 15 d. Sovietų Sąjungai oku-
pavus Lietuvą, kilo visuotinis lietu-
vių tautos pasipriešinimas okupan-
tams bei jų kolaborantams lietu  -
viams. Iš pradžių tai reiškėsi įvai-
raus pobūdžio antisovietinių atsišau-
kimų platinimu, atskirų asmenų ar
nedide lių grupelių nelegaliais susi-
rinkimais bei pokalbiais. Netrukus
visa tai peraugo į pogrindines orga-
nizacijas. Ir pogrindinius laikraštė-
lius, kurie slapčia nuo sovietinių
saugumiečių buvo platinami ir mie-
lai skai tomi. 1940 m. rudenį visoje
Lietuvoje pradėjo masiškai kurtis
antisovieti nės pogrindinės organi-
zacijos.’’

Daugelis Lietuvos žmonių vei  -
kiai perprato sovietų pasigyrimus
lai mėjimais „komunizmo statyboje
žengiant į šviesų komunizmo ryto-
jų’’. Tokiais tauškalais buvo mėgina-
ma pridengti planinę okupuotos val-
stybės griovimo ir nežmoniškai žiau-
raus genocido politiką. Prasidėję vi -
suomenės veikėjų, valstybės tarnau-
tojų, ūkininkų suėmimai, o ypač ma -
siniai gyventojų trėmimai 1941 m.
birželį perpildė kantrybės taurę. Tai
buvo lyg ir netiesioginis paties oku-
panto paraginimas gelbėtis nuo pra -
žūties visomis įmanomomis priemo -
nėmis.

Sklido žinios apie netrukus kil-
siantį karą tarp dviejų pseudosocia -
listinių sovietų ir nacių imperijų. Tai
žadino viltis, kad, susirėmus dviems
agresoriams tarpusavyje, rasis gali -
mybė atkurti Lietuvos Respublikos
nepriklausomybę.

Knygoje plačiai nušviestas Lietu -
vių aktyvistų fronto (LAF) vaidmuo

rengiant sukilimą. Birželio sukilėliai
ryžosi neįtikėtinai rizikingam, bet
tei siam ir būtinam žygiui – prasi -
dėjus karui išlaisvinti dalį Lietuvos
teritorijos ir iš jos paskelbti pasau -
liui apie Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą. Sukilėliai tai padarė ryž -
tingai ir sėkmingai. Kitose sovietų
užgrobtose valstybėse sukilimų neki-
lo.

Lietuvių sukilėliai išryškino dar
vieną itin svarbią aplinkybę, kuria
nedrįsta pasinaudoti Vakarų pasau -
lio žiniasklaida. Vermachto divizi -
joms veržiantis į Rytus, tiek Stalin,
tiek ir Hitler parodė, kad abu laikosi
nusikalstamo 1939 m. rugpjūčio 23 d.
Kremliuje sudaryto slaptojo suokal -
bio. Pastarajame nebuvo numatyta
ag resorių pavergtoms tautoms leisti
atkurti nepriklausomybę. Naciai ne -
pripažino sukilėlių paskelbto Lietu -
vos Respublikos atkūrimo. Tuometi -
nio Berlyno požiūriu Lietuva tebuvo
tik Ostlando dalis. O Maskva į Lie -
tuvą žiūrėjo kaip į teisėtai sulygtą
gro bį, laikinai išsprūdusį iš narvo.

Knygoje daugiausia dėmesio ski -
riama sukilimo dalyviams: vadams,
kovotojams, ryšininkams, pagalbi -
nin kams. Pateikiamos žinios apie
garsias asmenybes, pvz., filosofą An -
taną Maceiną, publicistą ir literatū -
ros kritiką Bronių Railą, kariuome -
nės vadą gen. Stasį Raštikį, teisinin -
ką Rapolą Skipitį, dr. Adolfą Damušį,
aptariamos knygos autoriaus tėvą
plk. ltn. Juozą Jankauską, plk. Jurgį
Bobelį, plk. Vytautą Bulvičių, teisi -
ninką Vladą Nasevičių ir kt.

Knyga užbaigiama aktualiu pa -
ste bėjimu: „Birželio sukilimas turėjo
ir tebeturi didžiulę reikšmę lietuvių
tautai. (...) Neabejotina, kad šis suki -
limas vėliau paskatino lietuvius bur-
tis į antinacinę rezistenciją. 1944 m.
pabaigoje prasidėjus antrajai sovie -
tinei okupacijai, antinacinė rezisten-
cija peraugo į partizaninį karą su
sovietais, kuris vyko net iki 1953 m.’’

To itin sunkaus meto folklore
dažnai buvo linksniuojamas posakis
apie „vaduotojus’’ – „Viens raudonas
kaip šėtonas, kitas rudas kaip  šuva”.
Vietoje komentaro verta priminti,
kad abu okupantai sutartinai neigė
lietuvių teisę gyventi ir kurti savo
nepriklausomoje valstybėje.

Edmundas Simanaitis – Lietuvos
ir Jonavos rajono politinis bei vi suo-
menės veikėjas, Lietuvos Laisvės ko-
vos sąjūdžio narys, dviejų kartų sa-
vanoris.

Raudonasis ir rudasis – 
abu labu tokiu

Labai jau nereguliariai ,,Drau-
go” redakcija gauna pastaruoju metu
iš gražėjusį ir įdomiais straipsniais
pasi pil džiusį ,,Ateities” žurnalą. Štai
pra ėjusią savaitę mus pasiekė iš
karto 3  šio leidinio numeriai – š. m.
pirmasis ir du paskutinieji 2010 metų
numeriai, o šios sa vaitės pradžioje
jau galėjome vartyti ir antrąjį šių
metų numerį. 

Tad apžvelgdami naujausiąjį
ateitininkijos žurnalo numerį, kuria-
me daug vietos skiriama „Ateities”
žurnalo istorijai, pasikliausime žur-
nalo redaktorės Redos Sopranaitės
žodžiais:

,,1911 m. vasario mėn. kartu su
‘Draugijos’ žurnalo 50-uoju numeriu
pa sirodė ir priedas ‘Ateitis’. Pri s ta-
tydamas ‘Ateitį’ ir jos užda vinius
‘Draugijos’ redaktorius Adomas Jak -
š tas-Dambrauskas rašė: ‘Tan prie dan
dėsime raštus mūsų gabesnės krikš -
čioniškomis pažiūromis jaunuome-
nės, kurios, ačiū Dievui, kasdien vis
daugiau atsiranda. Krikščioniška
jau nuomenė, visada par exellence
idea listė, yra amžina idealų gerbėja,
naujų kelių ieškotoja, ateities tverė-
ja. Bū dama instinktiviška pesimiz-
mo prieši ninkė, ji drąsiai žengia
ateitin, niekados nepasiduoda nusi-
minimui, ne žiūrėdama į jokius da-
barties smūgius, ji visada stipri dva-
sia, nes širdyje turi meilę trijų ab-
soliutiškųjų idealų – vi suaugščiau-
sios tiesos, visuaugščiausio labo ir
visuaugščiausios grožės. Mes, senes-
nioji karta, tų idealų neįstengėm
įvykdyti, taigi mūsų neužbaigtą dar-
bą skuba imti į savo rankas mūsų
jau nuomenė. Be abejo, ir ji to darbo
pilnai nenuveiks, bet tai niekis,
gerai, kad nors bent kiek jį pirmyn
stumtels. O tai ji gali padaryti – nes ji
juk tam ir jau nuomenė, turinti daug
spėkų, didelę energiją, neataušintą

širdį, pilną meilės ir pasišventimo.’
‘Ateičiai’ teko išgyventi įvairius

laikotarpius: pakylėjimo, draudimo,
iš keliavimo, sugrįžimo... Ne kartą
buvo užduoti klausimai: ‘ką daryti?’,
‘kaip išgyventi?’, ‘kur keliauti?’ Iš-
bandymų buvo įvairių, bet žurnalas
visada liko ištikimas savo misijai –
skleisti tiesą, gė rį ir grožį.

Prie prasmingo ‘Ateities’ gyveni-
mo prisidėjo daugybė žmonių. Vien
redaktorių suskaičiuosime beveik
ke tu riasdešimt, o kiek bendradarbių,
au to rių, pagalbininkų, aukotojų,
skai ty tojų... Ačiū visiems, nes visų jų
dėka ‘Ateitis’ jau šimtą metų keliauja
pas skaitytojus.

Gal nėra svarbu kiek metų ‘Atei-
tis’ dar gyvuos, bet svarbu kokius ji
darbus dar nuveiks. Tad kviečiu vi-
sus ‘turinčius spėkų, energijos, ne-
ataušintas širdis’ prisijungti prie
‘Ateities’ pasakos kūrimo, kad galė-
tumėte pa sa kyti ‘ir aš ten buvau...’” 

O mes, skaitytojai, imkim į ran-
gas žurnalą ir skaitykim.

Paruošė L. A. 

Pirmajame 2011 metų Vilniaus
aukcione, kuris įvyko praėjusį penk-
tadienį, buvo parduota meno kūrinių
už 125 tūkst. litų.

Iš viso jau 18 kartą surengtame,
Tolerancijos centre Vilniuje vykusia -
me aukcione buvo parduotas 31 meno
kūrinys. Siūlytų darbų kainos svyra-
vo nuo 280 iki 50,000 litų, pranešė
auk cioną organizuojanti Meno rin -
kos agentūra.

Brangiausiai – už 23,000 litų –
aukcione buvo parduotas dailininko
Ferdinando Ruščico darbas „Kalnų
peizažas”, sukurtas 1896–1905 metais.
Šio pirmą kartą aukcione pristatyto
autoriaus kūrinių yra Lietuvos ir
Len kijos muziejuose.

31,000 litų buvo sumokėta už du
kito pirmą kartą Vilniaus aukcione
pristatyto dailininko Arvydo Šalte-
nio kūrinius. 1991 metais nutapytas
paveikslas „Upė (Justinui Miku čiui)”
buvo nupirktas už daugiau nei 16,000,
o 1975 metų drobė „Pašte” – už dau-
giau nei 14,000 litų.

Labiausiai aukciono dalyviai
varžėsi dėl kelių darbų. Jono Buračo
aliejinis kūrinys „Žemaičių gatvė
Kaune” buvo pasiūlytas už 3,900, o
parduotas už 5,300 litų. Algimanto
Švėgždos litografijos „Autoportre-

tas” kaina nuo 1,600 pakilo iki 2,300
litų. Tą vakarą buvo nupirktas ir ki-
tas A. Švėgždos kūrinys – 1985 metų
portretas „Heike Hansen” už pradinę
1,600 litų kainą.

Kas ketvirtį nuo 2007 metų vyks -
tantis aukcionas šįsyk pristatė kūri -
nių rinkinį, skirtą Vilniui, ir tai,
pasak organizatorių, pasiteisino, nes
iš Vilniaus kūrinių skilties buvo įsi-
gyta 20 meno darbų.

Už 7,400 litų buvo nupirktas Il -
defons Houwalt „Mūrinis namas
Vilniuje”, už 3,900 – Kazimiero Leo -
nardo Petkevičiaus „Bernardinų baž -
nyčia”, už 3,500 – Oktaviano Jast šem -
b skio „Natiurmortas”, už 2,600 – Ha -
linos Bobaryko Modelskos „Ber -
nardinų bažnyčios kiemas”, už 1,200
litų – Vinco Norkaus „Prie Vil nelės”.

Pasak pranešimo, reguliariai
vyk domais viešais meno kūrinių
pristatymo bei pardavimo renginiais
Vilniaus aukcionas siekia formuoti
objektyvią Lietuvos meno rinką,
kurti šalies aukcionų kultūrą ir ska-
tinti gilesnį visuomenės susidomė -
jimą menu.

19-asis Vilniaus aukcionas įvyks
gegužės 27 dieną.

BNS

Vilniaus aukcione parduota 
meno kūrinių už 125,000 litų

Naujausias šimtmetį švenčiančios 
„Ateities” numeris
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BALANDIS
Balandžio 3 d., sekmadienį: Pa-

saulio lietuvių centre, prie didžiosios
salės, vyks Lietuvos Dukterų draugijos
metinis visuotinis narių susirinkimas.
Pradžia 12:30 val. p. p.

Balandžio 6 d., trečiadienį: LR
gen. konsulate NY (420 5th Ave., 3rd
Floor, New York, NY 10018) vyks Ievos
Vanagaitytės-Janukėnienės tapybos
darbų parodos ,,Leiskit į Tėvynę...” ati-
darymas. Renginys vyks nuo 6 val. v.
iki 8 val. v.  Apie dalyvavimą prašoma
pranešti el. paštu ny@urm.lt arba tel.
212-354-7840.

Balandžio 7 d., ketvirtadienį:
Lietuvių klubo salėje vyks Lietuvos
Dukterų draugijos St. Petersburg, FL
skyriaus metinis visuotinis narių su-
sirinkimas. Pradžia 2 val. p. p. 

Balandžio 8 d., penktadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, vyks Rū-
tos Šepetytės knygos ,,Shades of  Gray”
pristatymas. Pradžia 7 val. v. Daugiau
informacijos tel. 708-567-9611.  

– Philadelphia (Wells Fargo Cen-
ter) vyks krepšinio varžybos. Susitiks
Toronto ,,Raptors” (Linas Kleiza) ir
Phila del phia ,,76ers” (Darius Songai-
la). Pradžia 7 val. v. Daugiau informaci-
jos galima gauti ir užsisakyti bilietus
pas Joana Lacey tel. 215-485-1519 arba
el. paštu joana.lacy @gmail.com

Balandžio 8–10 d.: 600 Liberty
Hwy, Putnam, CT 06260 vyks rekolekci-
jos, kurias ruošia Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vienuolyno seserys. Rekolek-
cijas ves  pranciš konas kun. Raimun-
das Bukauskas, OFM. Balandžio 8 d.,
penktadienį: Palaiminimas 7:30 val. v.,
po jo – konferencija. Balandžio 9 d.,
šeštadienį: 8:30 val. r. – registracija,
9:30 val. r. – konferencija. Re kolekcijos
baigsis balandžio 10 d., sekmadienį.
Apie dalyvavimą pranešti tel. 860-928-
7955 arba el. paštu sesigne@gmail.com

Balandžio 9 d., šeštadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL, 60629) daili-
ninkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zim-
kienė mokys, kaip išskutinėti meniš-
kus margučius. Po užsiėmimo bus ro-
domas Daivos Bilienskienės filmas
,,Lietuvių tradiciniai valgiai”. Pradžia
10 val. r. Būtina iš anksto registruotis
tel. 773-582-6500.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) – Gavėnios susitelkimas.
2:30 val. p. p. – Atgailos ir sutaikinimo
sakramentas (išpažintys), 4 val. p. p. –
šv. Mišios, pamokslą sakys kun. Ginta-
ras Jonikas.

– Ateitininkų namuose vyks
Ateitininkų šalpos fondo visuotinis
susirinkimas. Pradžia 4 val. p. p., po-
kylis – 6 val. v.

– Šv. Kazimiero parapijos salėje
(Cleve land)  Cleveland ateitininkai ren-
gia Ateitininkijos veiklos 100-mečio ir
žur nalo ,,Ateitis” 100 m. jubiliejaus pa -
minėjimą. Muzikinę programą atliks
lietuvių me no ansamblis ,,Dainava” iš
Čikagos. Pradžia 7 val. v. Daugiau in-
formacijos el. paštu nbalciunas@att.
net  arba tel. 440-944-5741 (Nijolė Balčiū-
nienė).

Ba lan džio 10 d., sekmadienį: Šv.
Andriejaus parapijos salėje (1913 Wal-
lace Str., Philadelphia) vyks JAV LB
Philadelphia apylinkės visuotinis atas-
kaitinis susirinkimas. Pradžia – po
10:30 val. r. lietuviškų šv. Mišių.  

– Čiurlionio  galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chica-
go, IL 60636) vyks metinis Jauni-

mo centro narių, rėmė jų ir aukotojų su-
važiavimas. Pradžia 12 val. p. p. 

– PLC didžiojoje salėje vyks pava-
sarinė madų paroda ,,Paukščiams su-
grįžtant”.  Pradžia 12:30 val. p. p. Vietas
užsisakyti tel. 630-257-8787 (PLC admi-
nistracija) arba tel. 708-485-0035 (Dai va
Bačkus).

– Ma tulaičio namų salėje (10 Thur -
ber Rd., Putnam, CT 06260) vyks Vasa-
rio 16-osios, Kovo 11-osios ir JAV LB Ry-
tinės Connecticut apylinkės gyvavimo
55 metų sukakties minėjimas, kuriame
dalyvaus LR gen. konsulas New York
Valdemaras Sarapinas. Pradžia 2 val. p.
p. (po rekolekcijų).

– ,,Bodhi Thai Bistro” (6211 Roo   se-
velt Rd., Berwyn, IL) vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” pokylis ,,Vaka-
ras tolimuosiuose rytuose”. Pradžia 4
val. p. p.  Bilietus užsisakyti el. paštu
fundraising@ziburelis.org

Balandžio 12 d., antradienį: Lie-
tuvių klubo salėje (4880 46th Ave.
North, St. Petersburg, FL) vyks St. Pe-
tersburg Kultūros būrelio rengiamas
solistės Lijanos Kopūstaitės-Pauletti ir
pianistės Gintės Čepinskaitės-Bistras
koncertas. Vietas užsisakyti ir bilietus
įsigyti pas Danutę Mažeikienę tel. 727-
367-6306 arba Klube sekmadienio pietų
metu. 

Balandžio 15 d., penktadienį: St.
Petersburg Lietuvių klubo valdyba di-
džiojoje klubo salėje rengia Velykinę
mugę. Pradžia 11 val. r.

– PLC posėdžių kambaryje FSS Či-
kagos skyrius savo nariams ruošia reli-
ginio susikaupimo sueigą. Pradžia 6:30
val. v. 

– PLC posėdžių kambaryje vyks
prieš velykinis susikaupimas. Kviečia
Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky rius. Pradžia 7 val. v. Daugiau infor-
macijos tel. 630-257-2558 (fil. Jolanda).

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cen tre, vyks dailininkės Gemos Duo-
baitės Phillips retrospektyvinės darbų
parodos atidarymas. Dalyvaus autorė.
Pradžia 7:30 val. v.  Paroda veiks iki ge -
gužės 15 d. 

Balandžio 16 d., šeštadienį:
Abbott Recital Holl, Joslyn Art Mu-
seum (2200 Dodge St., Omaha, NE
68102) vyks pianisto Rimanto Vingro
koncertas. Pradžia 2 val. p. p. Kon-
certą rengia Omaha-Šiauliai susigi-
miniavusių miestų komitetas.

Balandžio 17 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL) – Palmių-Verbų sekmadie-

nis. 9 val. r. – šv. Mišios, 10:30 val. r. –
įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kan-
čios šv. Mišios, 2:15 val. p. p. –  šv. Mi-
šios (anglų kalba).

– PLC,  didžiosios salės vakarinėje
dalyje, Lietuvos Dukterų draugijos na-
rės pardavinės šventinius pyragus ir
kitokius gardumynus. Prekyba vyks
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

– PLC vyks poeto Vytauto Ma-
černio 90-osioms gimimo metinėms
skirtas minėjimas, kurį rengia ateiti-
ninkių Korp!Giedra. Pradžia 12:30
val. p. p. 

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

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

Balandžio 22 d., penktadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje – Didysis penktadienis. 3 val. p.
p. – šv. Mišios (anglų kalba), 7 val. v. –
Kristaus kančia, šv. Kryžiaus pager-
bimas ir šv. Komunija.

Balandžio 23 d., šeštadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje – Didysis šeštadienis. 1 val. p. p.
– Velykinių valgių/krepšelių palai-
minimas. 7 val. v. – Velykų nakties
budėjimas. Prisikėlimo Vigilijos šv.
Mišios (lietuvių ir anglų kalba).

Balandžio 24 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje – Velykų sekmadienis. 7 val. r. –
Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos su
eisena ir šv. Mišios, 9 val. r. – šv. Mi-
šios (anglų k.), 10:30 val. r. – Kristaus
Prisikėlimo dienos šv. Mišios, 12:15 val.
p. p. – šv. Mišios (anglų k).

– Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
šv. Velykų ryto Mišiose giedos vaikų
choras „Vyturys”. Mišios bus aukoja-
mos Jaunimo rūmuose.

Balandžio 29–gegužės 1 d.  Ne-
ringos stovykloje vyks moterų re ko -
lekcijų, kurias ves dr. Kristina  Mačiū-
naitė ir Kerry Secrest, savaitgalis. Dau-
giau informacijos galima rasti www.
neringa.org 

Balandžio 30 d., šeštadienį: Se-
serų sodyboje (600 Liberty Hwy, Put-
nam, CT 06260) vyks koncertas Nerin-
gos stovyklai paremti. 

GEGUŽĖ
Gegužės 1 d., sekmadienį: Lie-

tuvių klube (St. Petersburg, FL)
,,Saulės” lituanistinė mokykla ren-

gia Motinos dienos paminėjimą, ku-
ris vyks pietų metu.

Ge gužės 6 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, Lietuvių rašytojų draugija rengia
žurnalisto Algio Vaške vičiaus kny-
gos „Ame rika: ir tolima, ir artima”
sutiktuves. Dalyvaus knygos auto-
rius. Pradžia 7 val. v.

Gegužės 7 d., šeštadienį: PLC
Jaunimo rūmų salėje vyks ,,Grandies”
koncertas ,,Kojomis žemės nesiekiau”,
skirtas choreografės a. a. Tamaros Ka -
li bataitės atminimui. Pradžia 6 val. v.

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

– Gedimino lituanistinėje mo-
kykloje (St. Andrews Lutheran
Church, 10 S. Lake St., Mundelein, IL
60060) vyks Mamyčių ir tėvų diena.
Dalyvaus Lietuvos Nepri klausomy-
bės Atkūrimo signatarė, aktorė Nijo-
lė Ože lytė su dukra. Vyks mugė. Dau-
giau informacijos tel. 847-244-4943
(Violeta) ir tel. 847-395-3670 (Beata).  

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

– St. Petersburg Lietuvių klubo
valdyba rengia specialius pietus, ku-
rių metu bus pagerbtos visos moti-
nos ir močiutės. Stalus ir vietas užsi-
sakyti pas Laimutę Alvarado tel. 727-
360-1064. 

Gegužės 15 d., sekmadienį: J.
Sterling Morton High School (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804) salėje
vyks Lietuvių Operos 55-tasis jubilie-
jinis spektaklis – Franz Lehar opere-
tė ,,Grafas Liuksemburgas”. Pradžia
3 val. p. p. Informacija tel. 630-242-
1888 arba tel. 630-833-1893.

Gegužės 21 d., šeštadienį: Ma-
dison Club (5 E. Wilson St., Madison,
WI) Madison-Vilnius susigiminiavu-
sių mies tų komitetas ruošia tradicinę
iškilmingą vakarienę. Pagrindinė va-
karo kalbėtoja – JAV ambasadorė Lie-
tuvoje Anne E. Derse. 5 val. p. p. – kok-
teiliai, 7 val. v. – iškilminga vakarie-
nė. Vietas užsisakyti iki gegužės 2 d.
Daugiau informacijos tel. 708-224-6240
arba el. paštu aksa.milda@gmail.com 

– Lietuvių dailės muziejuje, PLC
vyks labdaros vakaras, skirtas Ku-
piškio etnografinio muziejaus ruo-
šiamam projektui ,,Garsioji Babickų
giminė” paremti. Programoje – Aud-
rės Budrytės monospektaklis ,,Une
Baye”. Rengėjai – Lietuvių meno
draugija. Pradžia 7 val. v. Informaci-
ja tel. 630-971-9730. 

Gegužės 31 d., antradienį: Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje vyks vai-
kų choro „Vyturys” veiklos metų už-
baigimo koncertas. 

BIRŽELIS
Birželio 3–5 d.: Neringos sto-

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

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

,,Draugo” archyvo nuotr.
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Teismas neleido A. Paleckiui vykti į JAV

Lietuva – tarp aktyviausių JAV taktinio
branduolinio ginklo Europoje rėmėjų

Vilnius (BNS) – Lietuvos vyriau-
sybė sako pasiekusi svarbiausius
praėjusių metų tikslus – išsaugojusi
šalies viešųjų finansų sistemos sta-
bilumą ir sudariusi sąlygas augti
ūkiui. 

Vyriausybės ataskaitoje už praė-
jusius metus teigiama, kad 2009 m.
priėmusi sudėtingus, kartais nepo-
puliarius sprendimus, kurie leido iš-
saugoti Lietuvos finansinę ir ekono-
minę būklę, 2010 m. Vyriausybė to-
liau tęsė krizės įveikimo darbus. 

,,Galima drąsiai tvirtinti, kad
pagrindinis tikslas pasiektas – šalies
viešųjų finansų sistema nebuvo su-

trikdyta”, – rašoma ataskaitoje. Atas-
kaitoje teigiama, kad Vyriausybės
veiksmais buvo sudarytos sąlygos ša-
lies ūkiui augti, 2010 m. buvo vis la-
biau matomi ekonomikos atsigavimo
ženklai – bendrasis vidaus produktas
(BVP) augo tris ketvirčius iš eilės ir
paskutinį ketvirtį rodiklis siekė 4,8
proc. 2010 m. BVP, palyginti su 2009
m., padidėjo 1,3 proc., o nominalusis
BVP 2010 m. buvo 94,6 mlrd. litų. Pas-
kutinį praėjusių ketvirtį prekių eks-
portas, palyginti su 2009 m. tuo pačiu
laiku, didėjo 45,6 proc., o per visus
2010 m., palyginti su 2009 m., augo
33,2 proc. to meto kainomis.

Vyriausybė teigia pasiekusi svarbiausius tikslus

Vilnius (BNS) – Lietuva NATO
aktyviai pasisako prieš siūlymus iš
Europos išgabenti Jungtinių Valstijų
taktinį branduolinį ginklą, teigiama
naujame tyrime. Ši olandų nevyriau-
sybinės organizacijos parengta atas-
kaita patvirtina, jog Vilniui kelia ne-
rimą dalies sąjungininkų raginimai
atsisakyti amerikiečių branduolinio
ginklo tuo metu, kai tokį ginklą, ku-
ris yra mobilesnis nei strateginiai
branduoliniai ginklai, šalia Lietuvos
sienų yra išdėsčiusi Rusija. 

Apklausus visų 28 NATO valsty-
bių delegacijas ir organizacijos pa-
reigūnus, nustatyta, kad 24 šalys ne-
stabdytų taktinio branduolinio gink-
lo pašalinimo iš Europos, iš jų pusė
aktyviai remia siūlymus keisti dabar-
tinę tvarką, teigia tyrimo autoriai. 

,,Tik trys valstybės (Prancūzija,
Vengrija ir Lietuva) ypač remia da-
bartinę padėtį”, – rašoma organizaci-
jos ,,IKV Pax Christi” paskelbtoje

ataskaitoje. 
Lietuvos pareigūnai  sakė, kad ši

analizė ir šalių grupavimas yra kiek
netikslus, bet pripažįsta, kad Vilnius
įžvelgia didelę JAV branduolinių gin-
klų Europoje svarbą. Tyrimo auto-
riai pabrėžia, kad Lietuva nepritartų
tokio ginklo atsisakymui tol, kol jį tu-
rės Rusija. 

Lietuvos krašto apsaugos minist-
rė Rasa Juknevičienė neseniai viešai
pareiškė, kad Rusija turi taktinį
branduolinį ginklą Karaliaučiaus
srityje. Anot ataskaitos, ,,Estija ir
Latvija tolesniam dislokavimui ski-
ria daug mažiau reikšmės, nei dažnai
manoma”. Teigiama, kad Ryga ir Ta-
linas labiau pabrėžia tokį NATO soli-
darumo rodymą kaip dažnesnės kari-
nės pratybos. Tarp NATO šalių už
JAV taktinio branduolinio ginklo pa-
traukimą iš Europos aktyviausiai pa-
sisako Vokietija. 

Washington, DC (LR ambasada
Washington, DC) – Kovo 30 d.–balan-
džio 2 d. Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto pirmininkas Emanuelis Zin-
geris lankosi Washington, DC, kur
kovo 31 d. susitiko su JAV Kongreso
atstovais – Senato ir Atstovų rūmų
nariais – Senato Asignavimų komite-
to pirmininko pavaduotoju Thad
Cochran, Atstovų rūmų Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininke Ileana Ros
-Lehtinen bei JAV Gynybos sekreto-
riaus pavaduotoju Alexander Versh-
bow. JAV Kongreso Atstovų rūmų Už-
sienio reikalų komiteto pirmininkė I.
Ros-Lehtinen ypač domėjosi Balta-
rusijos planais 30 km nuo Lietuvos
sienos ir 50 km nuo Lietuvos sostinės
Vilniaus statyti atominę elektrinę ir
atitinkamais Baltarusijos ir Rusijos
susitarimais šia tema.

E. Zingeris sakė, kad Lietuvos
žmones itin neramina šie Baltarusi-
jos ir Rusijos planai, ypač tai, kad nė-
ra laikomasi tarptautinių reikalavi-
mų ir konvencijų, projektas plėtoja-
mas neskaidriai ir, svarbiausia, gali-
mas neigiamas būsimosios atominės
elektrinės poveikis Lietuvos gyvento-
jams ir aplinkai.

„Lietuva daug kartų ragino ir
kvietė Baltarusiją laikytis tarptauti-
nių įsipareigojimų ir pateikti infor-
maciją, kodėl statybos aikštelę būsi-
majai atominei elektrinei kaimyninė
šalis pasirinko itin arti Lietuvos sos-
tinės”, – sakė E. Zingeris. Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas pažy-
mėjo, kad Lietuva kėlė ir kels šį klau-
simą pokalbiuose ir susitikimuose su
Europos Sąjungos ir jos valstybių na-
rių vadovais bei toliau reikalaus, kad
Baltarusija atsakytų į šiuos klausi-
mus ir pateiktų išsamią informaciją,
susijusią su galimu būsimosios ato-

minės elektrinės poveikio aplinkai
vertinimu, kaip tai numato galiojan-
tys tarptautiniai susitarimai ir kon-
vencijos.

Kongreso Atstovų rūmų Užsie-
nio reikalų komiteto pirmininkė pa-
žymėjo, jog jai kelia nuostabą Balta-
rusijos sprendimai, susiję su ketini-
mais statyti būsimąją atominę elekt-
rinę. Ji pažadėjo detaliau susipažinti
su padėtimi ir priimti domėn Lietu-
vos keliamas problemas.

Susitikime JAV Gynybos sekre-
toriaus pavaduotoju A. Vershbow E.
Zingeris aptarė aktualius Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimo klausimus
gynybos ir saugumo srityje. Buvo su-
tarta stiprinti dvišalius Lietuvos ir
JAV pasitarimus regioninio saugu-
mo klausimais. A. Vershbow padėko-
jo už Lietuvos indėlį užtikrinant sau-
gumą Afganistane bei išreiškė viltį,
kad atsigaunanti Lietuvos ekonomi-
ka leis atkurti tinkamą finansavimą
krašto gynybos reikmėms.

Susitikime su JAV Kongreso Se-
nato Asignavimų komiteto pirmi-
ninko pavaduotoju Th. Cochran E.
Zingeris pristatė padėtį Rytų Euro-
poje pažymėdamas, jog būtina tęsti
paramos demokratijai programas, ir
ypač ES Rytų kaimynystėje – Balta-
rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje bei
Pietų Kaukazo šalyse.

Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas E. Zingeris taip pat susiti-
ko JAV nevyriausybinių organizaci-
jų – Nacionalinio demokratinio insti-
tuto prezidentu Ken Wollack ir Na-
cionalinio paramos demokratijai fon-
do prezidentu Carl Gershman, su ku-
riais aptarė pasirengimą Demokrati-
jų bendrijos Parlamentinio forumo
susitikimams Briuselyje ir  Vilniuje.

E. Zingeris Washington, DC išsakė 
nerimą dėl Baltarusijos AE

Vilnius (BNS) – Vilniaus miesto
1-asis apylinkės teismas neleido So-
cialistinio liaudies fronto pirminin-
kui Algirdui Paleckiui išvykti į
Washington, DC. Tokį sprendimą pri-
ėmęs teismas jį grindė A. Paleckiui
skirta kardomąja priemone – pasiža-
dėjimu neišvykti. 

A. Paleckis balandžio 3–10 d. no-
rėjo dalyvauti JAV Nacionalinio
spaudos klubo renginyje ,,Ataka
prieš demokratiją, žodžio, spaudos ir
susirinkimų laisvės pažeidimai iš
Lietuvos Vyriausybės pusės pažei-
džiant Algirdo Paleckio teises”. Šia-
me renginyje, anot Socialistinio liau-

dies fronto pareiškimo, A. Paleckis
buvo kviečiamas kaip pagrindinis
pranešėjas. 

Politikas skundėsi negavęs leidi-
mo vykti ir į tarptautinę kairiųjų
partijų konferenciją Briuselyje ba-
landžio 11–12 d. Šių metų sausį Vil-
niaus apygardos prokuratūra pateikė
įtarimus A. Paleckiui ir jo vadovau-
jamam Socialistiniam liaudies fron-
tui dėl viešo pritarimo tarptauti-
niams nusikaltimams, SSRS ar nacis-
tinės Vokietijos nusikaltimams Lie-
tuvos Respublikai ar jos gyvento-
jams, jų neigimo ar šiurkštaus men-
kinimo. 

Birželio 18 d., šeštadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje vyks
renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”
(Hope and Spirit), skirto 1941 m. birže-
lio trėmimų 70-osioms metinėms at-
minti, atidarymas, kurio metu bus pa-
rodytas filmas ,,Evangelijos žinia”, pri-
statytos dvi parodos: vaikų piešinių pa-
roda ir istorinė paroda ,,Smurto kroni-
ka”. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel. 773-582-6500 arba www.bal-
zekasmuseum.org

Birželio 24 d., penktadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks rež. Giedrės Bei-
noriūtės filmo ,,Gyveno senelis ir bo-
butė” premjera (iš renginių ciklo ,,Ne-
palaužta dvasia”). Pradžia 7 val. v. Fil-
mas taip pat bus rodomas birželio 25–
30 d. 12 val. p. p. 

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

LIEPA
Liepos 1 d., penktadienį: Bal-

zeko muziejuje vyks dokumentinio
filmo ,,Misija Sibiras’08” premjera
(iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dva-
sia”). Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat
bus rodomas liepos 2–7 d. 12 val. p. p. 

Liepos 8 d., penktadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks Gintauto Alek-
nos dokumentinių filmų ,,Mirties la-
geriai” bei ,,Išlikti ir papasakoti” prem-
jera. Pradžia 7 val. v. Filmai taip pat bus
rodomi liepos 9–14 d. 12 val. p. p. 

Liepos 15 d., penktadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje bus ro-
domas Christopher Swider dokumenti-
nis filmas ,,Children in Exile”, daly-
vaus filmo autorius. Pradžia 7:30 val. v.
Šis filmas taip pat bus rodomas liepos
16–21 d. 12 val. p. p.

Liepos 22 d., penktadienį: Balze-
ko muziejuje vyks dokumentinio filmo
,,Misija Sibiras’09” premjera. Pradžia 7
val. v. Filmas taip pat bus rodomas lie-
pos 23–28 d.  12 val. p. p. 

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 5 d., penktadienį:

Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,The Soviet Story” peržiū-
ra. Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus

rodomas rugpjūčio 6–11 d. 12 val. p. p. 
Rugpjūčio 12 d., penktadienį:

Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Birželio ledas” premjera.
Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 13–18 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos sto-
vykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die nos”.

Rugpjūčio 19 d., penktadienį:
Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Misija Sibiras’10” premjera.
Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 20–25 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:
American Aid Society of  German
Descendants (259 W. Grand Avenue,
Lake Villa, IL 60046) JAV LB Wauke-
gan Lake County apylinkė ruošia Va-
saros šventę. Pradžia 12 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel. 847-855-5294 (Al-
gis B.) ir  tel. 847-543-4313 (Algis M.)

RUGSĖJIS
Rugsėjo 10 d., šeštadienį: Bal-

zeko muziejuje vyks Juozo Kazlausko
fotografijų parodos ,,Lithuania in
Exile, 1988–1989” atidarymas (iš ren-
ginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).
Pradžia 7 val. v. 

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks susitikimas su
knygos ,,Bloodlands. Europe Between
Hitler and Stalin” autoriumi Timothy
Snyder (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta
dvasia”). Pradžia 5 val. p. p.

SPALIS
Spalio 2 d., sekmadienį: PLC di-

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

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

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com

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

* 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.

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

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

* Vyras su žmona arba po vieną ieško
senelių priežiūros darbo naktimis arba ne-
pilną savaitę. Dokumentai, rekomendaci-
jos,automobilis. Tel. 773-610-5413.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automo-
bilį, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* 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 pirktų pagyvenusių žmonių prie-
žiūros  darbą su gyvenimu kartu bet ku-
riame Amerikos mieste. Tel. 708-244-
5398.

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3-jų
miegamųjų ,,townhouse” arba namą Čika-
gos pietvakariniuose rajonuose netoli gerų
mokyklų. Tel. 708-262-1212.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną,
išleisti atostogų. Siūlyti įvairius variantus.
Vairuoja, kalba angliškai. Tel. 773-294-
5731.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel.708-289-5174.
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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

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.

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

2011 m. balandžio 2 d. 
90-to Gimtadienio proga 

ONAI  BANIONIENEI
linkime ilgiausių, laimingų,

sveikų metų.
Vaikai Irena, Audra, Ramunė, Jūra, Jaunutis, 

Vilija, Saulis ir visų mūsų šeimos
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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

Kryñiañodis Draugas Nr. 075

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

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

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
PSICHOLOGInĖS PAGALBOS LInIJA

Vertikaliai:
1. Miškinis paršo brolis. 2. Atkirptas audeklo gabalas. 3. Trapus valgomas

grybas. 4. Filmas „... Džounsas ir lemties šventykla“. 5. Vaikiška daina-ratelis
„..., ... tur ilgas kojas”. 7. Spaudimas, paspaudimas. 8. Gaminių kiekis (kiek ko
iš ko išeina). 11. Galvosūkis, kuriame spėjami žodžiai ir įrašomi į langelius.
13. Gaisrininkai (kitaip). 16. Didžiulis šiltųjų kraštų driežas. 17. Daržovės kar-
čiais šakniavaisiais. 18. Jėga, trukdanti judėti kito kūno paviršiumi. 19. Svi-
lėsių kvapas, tvaikas. 21. Mintis, siekimų tikslas, suteikiantis veiklai kryptį.
23. Medžiaga, nepalaikanti nei tūrio, nei formos. 29. Šiaurės pusrutulio sub-
arktinių platumų augalijos zoninis tipas. 31. Saldumynas iš tam tikros tešlos
su maltais riešutais ar saulėgrąžomis. 33. Dziudo imtynių kilimas. 34. Penk-
tasis ir septintasis Lietuvos Respublikos prezidentas. 36. Užeigos namai su
svaigiaisiais gėrimais. 37. Pikti, nedori ketinimai, planai, sumanymai. 39.
Vaiko kaprizai, aikštijimasis (šnek.).

Horizontaliai:
6. Oficialus dokumentas, kuriame žmogus pareiškia, kam mirdamas pa-

lieka savo turtą. 9. Baldas su durimis ir lentynomis. 10. ... sveiką kailį (ne-
nukentėjo). 12. Išpjova, įdubimas. 14. Pasisekė kaip aklai vištai … . 15. H. K.
Anderseno pasaka „… karalienė”. 16. Metalinė vinis su sriegiu veržlei. 20.
Holivudo žvaigždė Sara … Parker. 22. Apdovanojimo už nuopelnus ženklas. 24.
XVI a. valstybės ir reformacijos veikėjas, kunigaikštis Mikalojus … Juodasis.
25. „Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano ..., kur jinai?”. 26. Dainininkė …
Šeduikytė. 27. Svarbiausias pirštas, rodant ženklą „liuks”. 28. JAV valstija. 30.
Viena iš dviejų koordinačių. 32. Požeminio pasaulio upė graikų mituose
(neapykantos upė). 35. Giesmė, valstybės vienybės simbolis. 37. Dešimtkojis
vėžys. 38. Senovės miestas, garsus legendomis apie milžinišką medinį arklį.
40. Skystas valgis, viralas. 41. Didžiausios valstybės sostinė. 42. Reikalavimas
su grasinimu.

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

* Moteris pirks senų žmonių priežiūros
darbą su gyvenimu. Tel. 630-723-9905.

* Med. sesuo ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti bet kurią
darbo dieną. Tel. 630-258-4035.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, legalų statusą, ieško nuo-
latinio senelių priežiūros darbo. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-677-7467
arba 630-782-5256.
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

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

Pavasario vajus tęsiasi

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

www.draugas.org

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

Su 1,000 dolerių:
Albinas ir Vita Markevičiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,300 dol., Santa
Monica, CA

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 6,605 dol., Piedmont,
CA

Su 100 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 6,900 dol., Eastla-
ke, OH

Paulius ir Birutė Gyliai, garbės
nariai, iš viso 2,000 dol., Lacey, WA

Laima Jarašūnienė, garbės narė,
iš viso 1,750 dol., Santa Monica, CA

Petras ir Irena Dirdos, garbės na-
riai, iš viso 1,450 dol., Oak Lawn, IL

Džiugas ir Dalia Staniškiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,200 dol., Mace-
donia, OH

Dr. Aldona Baltch-Gravroghas, iš
viso 755 dol., Menands, NY

Regina Banionis, iš viso 650 dol.,
Los Angeles, CA

Rūta Penkiūnas, iš viso 410 dol.,
Burke, VA

Irena Veleckytė, iš viso 390 dol.,
Chicago, IL

Vytautas ir Bronė Pauliai, iš viso
300 dol., Palm Beach Gardens, FL

Bernardas ir Ona Brizgiai, iš
viso 400 dol., Farmington Hills, MI

Aldona Čingienė, iš viso 100 dol.,
Los Angeles, CA

Su 50 dolerių:
Jonas ir Ona Gradinskai, garbės

nariai, iš viso 2,320 dol., Chicago, IL
Roma Čepulienė, garbės narė, iš

viso 1,500 dol., Willoughby, OH
Narimantas ir Janina Udriai,

garbės nariai, iš viso 1,100 dol., Far-
mington Hills, IL

Aldona Brazienė, garbės narė,
iš viso 1,050 dol., Palos Heights, IL

Stasė Daugelienė, iš viso 850 dol.,
Bedford, NH

Kotryna Zostautas, iš viso 350
dol., Weaverville, NC

Jonas ir Vanda Stankai, iš viso
250 dol., Evergreen Park, IL

Regina Juškaitė-Švobienė, iš vi-
so 200 dol., Madison Heights, MI

Margarita Valiukienė, iš viso 150
dol., Hemet, Ca

Vytautas ir Sue Ringai, iš viso
100 dol., Norman, OK

Alfonsas ir Vera Bimbiriai, iš
viso 100 dol., Boise, ID

Rimantas ir Jūratė Grabliaus-
kai, iš viso 70 dol., Burr Ridge, IL

Jadvyga Savickienė, iš viso 50
dol., Nashua, NH

Ona Sipavičienė, iš viso 50 dol.,
Kenosha, WI

Su 40–30 dolerių: 
Kostas ir Vida Stankai, garbės

nariai, iš viso 2,550 dol., Homer Glen,
IL

Kazimieras Gudauskas, garbės
narys, iš viso 1,680 dol., Baltimore,
MD

Su 25-20-15-10 dolerių:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,340 dol., Le-
mont, IL

Jonas ir Elena Radai, iš viso 895
dol., Livonia, MI

Vytautas ir Dalia Aukštinaitis, iš
viso 770 dol., Orland Prk, IL

Juozas Kalvaitis, iš viso 555 dol.,
Chicago, IL

Dr. Janina Jakševičienė, iš viso
525 dol., Oak Lawn, IL

Antanina Šalčiuvienė, iš viso 410
dol., Manchester, CT

Marija Arštikienė, iš viso 405
dol., N. Riverside, IL

Taiyda Chiapetta, iš viso 350 dol.,
Willow Springs, IL

Kazys Janulis, iš viso 345 dol.,
West Palm Beach, FL

Birutė Bernotienė, iš viso 270
dol., W. Hartford, CT

Eglė Firme, iš viso 160 dol.,
Ridgechrest, CA

Rimas ir Natalie Zinai, iš viso
150 dol., Bethlehem, PA

Jonas Bedulskis, iš viso 140 dol.,
Ingleside, IL

Romas Leparskas, iš viso 55 dol.,
Warren, MI

Mykolas Deveikis, iš viso 25 dol.,
Darien, IL

Raimondas ir Susana Liutkai, iš
viso 25 dol., Webster, NY

Valerie Vaičjurgienė, iš viso 20
dol., Dorchester, MA

Jonas ir Valeria Jodwalis, iš viso
15 dol., Riverside, IL

Izabelė Zmuidzinienė, iš viso 15
dol., Rochester, NY

Jonas ir Regina Cinkus, iš viso 15
dol., Downers Grove, IL

Adelė Baliūnienė, iš viso 10 dol.,
Cleveland, OH

Už aukas visiems nuoširdžiai dė-
koja DF.

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIŪLO DARBĄ

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

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

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

DD RR AA UU GG OO
FF OO NN DD AA SS

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

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

Greitai prabėgo kovo mėnuo, vis dar sugrįžtant šiaurės vėjams, o pa-
vasariui nepasirodant. Nors kovo mėnuo buvo šaltas, tačiau gan sėk-
mingas ir Draugo fondo pavasario vajus sušildė laikraštį. Į Draugo

fondo pavasario vajaus laiškus daugiausia atsiliepė senieji Draugo fondo na-
riai ir rėmėjai. Tiesa, čekiuose nurodytos sumos buvo mažesnės nei anks-
čiau, tačiau kiekvienas atsiliepimas į vajų yra labai svarbus, lygiai kaip svar-
bios ir ,,Draugo” prenumeratos. Be abejo, Draugo fondo auginimui labai svar-
bus ir čekių dydis, rašomas pagal aukotojo pajėgumą. Kiekvienas atsiliepi-
mas yra svarbus. Juo parodomos geranoriškos pastangos išlaikyti  lietuvišką
žodį, išlaikyti lietuvišką tarpusavio ryšį toli už Lietuvos ribų. 

Dėkodami visiems DF pavasario vajaus dalyviams, labai laukiame tų,
kurie dar nesuspėjo paremti Draugo fondo. Dar liko du pavasario vajaus mė-
nesiai, dar  daug negautų laiškų. O gal niekada neprisiruošėte tapti Draugo
fondo nariu? Dabar puiki proga  įsirašyti į  į DF narių eiles ir tarti: ,,žydėk,
brangus ‘Drauge’”!

Rašydami testamentus, nepamirškite dalį turto paskirti Draugo fondui.
Čekius rašyti Draugas Foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago,

IL 60629.
Marija Remienė

DF Pavasario vajaus įnašai
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• 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

MARGUMYNAI

Beveik prieš ketvirtį amžiaus iš
laivo į Baltijos jūrą vokiečių berniu-
ko išmesta žinutė butelyje buvo rasta
ir perskaityta šiemet Kaliningrade.
Ją surado 13-metis rusų berniukas
Danil Korotkich, atkreipęs dėmesį į
keistą saulėje spindintį daiktą, kai
vaikščiojo Kuršių Nerijos paplūdi-
myje su savo tėvais.

Kruopščiai į polietileninę plė-
velę suvyniotą ir medicininiu tvars-
čiu perrištą laišką Danil išvertė jo

tėvas, kuris vokiečių mokėsi mokyk-
loje. „Mano vardas Frank, man pen-
keri. Mes su tėčiu plaukiame laivu į
Daniją. Jei suradai šį laišką, prašau
man parašyti, o aš atrašysiu tau”, –
buvo rašoma laiške. 1987 metų laiške
buvo nurodytas adresas viename
Vokietijos miestų.

Žinutę parašiusiam Frank Ues-
beck dabar jau 29-eri. Nurodytu ad-
resu tebegyvena jo tėvai.

BNS

Prieš 24 metus į jūrą išmesta žinutė butelyje 
buvo rasta Kuršių Nerijoje

Mokslas iki šiol atpažino tik dalį
pasaulio gyvūnų rūšių, o norint šį
darbą užbaigti reikės išleisti 263,1
mlrd. dolerių, teigia tyrėjai. Iki šiol
mokslininkai surašė apie 1,4 mln.
rūšių. Mokslininkai skaičiuoja, kad
dar 5,4 mln. rūšių mums lieka neži-
nomos. Tačiau didžiausia kliūtis,
trukdanti šiuos nežinomus gyvius
atpažinti – profesionalių kvalifikuo-
tų taksonomų, biologų, organizmus
atpažįstančių ir priskiriančių tam
tikrai grupei, trūkumas, tvirtina
Fernando Carbayo ir Antonio Mar-
quesas iš Sao Paulo universiteto Bra-
zilijoje. Anot jų, žinant, kiek šis dar-
bas kainuos, vyriausybėms ir įstaty-
mų leidėjams bus lengviau paskirs-

tyti išteklius, rašo LiveScience.com.
Stuburiniai, kurių žinoma apie

62 tūkst. rūšių, savo skaičiumi nu-
sileidžia bestuburiams, tačiau isto-
riškai pirmieji susilaukdavo žymiai
daugiau dėmesio. Pusė pasaulio tak-
sonomų dėmesį sutelkę į labiau ke-
rinčius ir lengviau pastebimus stu-
burinius – didžiąsias kates ir spal-
vingus paukščius. Tačiau skaičiuoja-
ma, kad stuburiniai sudaro mažiau
nei 4 proc. visų dar nežinomų gyvū-
nų rūšių. Tiek žinomų, tiek dar neži-
nomų gyvūnų rūšių sąrašuose vy-
rauja vabzdžiai. Anot brazilų tyrėjų,
ypač trūksta šioje srityje bedirban-
čių taksonomų.

Lrt.lt

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIRDAS BRAZIS

1915–2007

Su liūdesiu minime ketverių metų
mirties sukaktį Čikagos lietuvių ope-
ros ir Metropolitan Opera solisto –
baritono, mylimo vyro, brangaus tėve-
lio, senelio, prosenelio ir gero draugo.

Aldona Brazis ir dukterys

Labai gaila, kad užgeso ZENONAS
REKAŠIUS ir jo išmintis...

Užuojauta šeimai.

Vida Krištolaitytė

A † A
ESTELLE HELEN PETKUS

Mirė 2011 m. kovo 27 d., Grove Manor Nursing Home, Grove
City, PA, sulaukusi 97 metų.

Gyveno Mount Prospect, IL.
Gimė 1914 m. vasario 8 d. Čikagoje.
Nuliūdę liko: anūkė Elizabeth H. Petersen (Robert), gyvenan-

tys Akron, Ohio, anūkas  Donald C. Force, gyvenantis Vancou-
ver, BC, Canada, žentas George T. Force ir jo žmona Cynthia A.
Dillon, gyvenantys Slippery Rock, PA.

Estelle buvo dukra a. a. Helen Yocius-Tolish ir a. a. Anthony
Yocius, mama a. a. Joan H. Force, žmona a. a. Donald E. Petkus.

Nuliūdę artimieji

Mielam mūsų šeimos draugui

A † A
inž. EUGENIJUI BARTKUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia -
me žmonai DANGUOLEI, dukrai VIVAI, sūnui DA -
RIUI ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems ir
kartu liūdime.

Sutkų šeima

A † A
EUGENIJUS BARTKUS

Mus pasiekė liūdna žinia. Netekome Garbaus ir
Nuostabaus Žmogaus Eugenijaus Bartkaus.

Man su a. a.  Eugenijumi teko nemažai bendrauti
projektuojant ir statant Lietuvos veterinarijos aka de-
mijoje dr. Leono Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klini-
ką, nes tada buvau Akademijos rektoriumi. Teko lan-
kytis ir būti šiltai ir maloniai priimtam Jūsų na muo-
se beveik prieš dešimtmetį. Deja, mes visi bejėgiai
prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norisi
palengvinti Jums praradimo skausmą.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi
žmonės ima ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia
šviesa ir atminty gyva išlieka.

Su nuoširdžiausia užuojauta velionio šeimai ir
artimiesiems –

profesorius Vidmantas Bižokas

Visiems gyvūnams aprašyti prireiks 
263,1 mlrd. dolerių

Apsilankykite ,,Draugo” tinklalapyje
www.draugas.org
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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

Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas praneša, kad kovo mėnesį
aukojo: $300 – Algimantas Svilas,
Norfolk, MA. $250 – Karolis A. Dru -
seikis, Rochester, NY. $175 – Robert
G. Norbut, Colorado Springs, CO.
$150 – Stasė Mikelevičius, Home -
town, IL; Rita Sauers, Levit town, PA.
Lietuvos Našlaičių globos komitetas
nuoširdžiai dėkoja už Jūsų paramą
Lietuvos vaikams. Jūs pa lengvinate
jiems gyvenimą. Ačiū už Jūsų gerą
širdį.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas (Lithuanian Orphan Ca -
re), Fed. Tax ID #35-412419, 2711
W. 71st Street, Chicago, IL 60629,
tel. 1-773-476-2655.

��  Vydūno fondas kviečia visus į knygos
,,Vydūno fondui – 55” pristatymą šį sek-
madienį, balandžio 3 d., 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lie -
tu vių centre, Lemont.  Knygos redaktorė
– Danutė Bindokienė. 

��  Balandžio 4 d., pirmadienį, 3 val. p. p.
University of Illinois at Chicago (UIC)
Stu dent Center East Cardinal Room
(750 S Halsted St. Chicago, IL 60607)
įvyks naujai paskirto PLB lituanistikos
katedros vedėjo prof. Giedriaus Su ba -
čiaus inauguracija. Renginio metu nau-
jam vedėjui bus įteiktas medalionas,
prof.  G. Subačius skaitys paskaitą apie
Upton Sinclair. 

��  Jaunimo centro narių, rėmėjų ir au -
kotojų 2011 m. suvažiavimas vyks ba -
landžio 10 d., sek madienį, 12 val. p. p.
Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo centre
(5620 S. Cla re mont Ave., Chicago, IL).
Kvie čiame kuo gausiau dalyvauti.  

��  2011 m. gegužės 15 d. 3 val. p. p.
Lie tuvių Opera kviečia į premjerą – Franz
Lehar operetę ,,Grafas Liuk sem bur gas”.
Spektaklis vyks J. Sterling Morton High
School salėje (2423 S. Austin Blvd., Ci -
cero, IL 60804). Bilietai parduodami
,,Lietuvėlėje” (5741 S. Harlem Ave.,
Chi cago, IL 60638), ,,Lithuanian Plaza
Ba kery & Deli” (9921 S. Roberts Rd.,
Pa  los Hills, IL 60465), ,,Atlantic Ex p -
ress” (2719 W. 71st St., Chicago, IL
60629). Paaukoję 500 dol. Lietuvių
Ope   rai, gaus 2 nemokamus VIP bilietus,
pa aukoję 250 dol. – gaus 1 nemokamą
VIP bilietą. Informacija teikiama tel. 630
-242-1888, tel. 630-833-1893 ar ba
tel. 773-434-7919.

��  Lietuvos Dukterų draugijos St. Pe -
tersburg, FL, skyriaus valdyba praneša,
kad metinis Dukterų draugijos narių su-
sirinkimas vyks balandžio 7 d. 2 val. p. p.
Lietuvių klubo salėje (4880 46th Ave.
North, St. Petersburg, FL 33714). Kvie-
čiame visas nares ir visus prijau čiančius
Dukterų veiklai dalyvauti susi rinkime.
Po susirinkimo pasivaišinsime kava, sa-
vos gamybos pyragais bei su mušti-
niais.

��  JAV LB Philadelphia apylinkės visuo-
tinis ataskaitinis susirinkimas vyks ba -
landžio 10 d. Šv. Andriejaus parapijos
salėje (1913 Wallace Str., Philadelphia)
po 10:30 val. r. lietuviškų šv. Mišių.
Die notvarkėje: valdybos pranešimai,
Kon trolės komisijos pranešimas, naujos
valdybos rinkimai, diskusijos.

��  Balandžio mėn. 15 d., penktadienį,
St. Pe tersburg, FL, Lietuvių klubo valdy-
ba didžiojoje klubo salėje (4880 46th
Ave. North, St. Petersburg, FL 33714)
rengia Velykinę mugę. Pradžia 11 val. r.
Mu gėje bus galima įsigyti įvairių skanu -
mynų  – žagarėlių, meduolių, pyragų,
tor  tų, lietuviškų sūrių – taip pat pa puo -
šalų ir kitokių įvairenybių. Pirkėjai bus
pavaišinti ,,valdybos sriuba”. 

��  2011m. balandžio 30 d. kviečiame
paremti Neringos stovyklą ir pasigrožėti
studentų muzikine programa. Kęstutis
Daugirdas, Simona Jakubėnaitė ir Liu-
tauras Janušaitis koncertuos Neringos
stovyklos labui seserų sodyboje (600
Liberty Hwy, Putnam, CT 06260). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Gegužės 7 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje (Lemont, IL) 

vyks koncertas 
,,Kojomis žemės nesiekiau”

Koncertą rengia lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis”. Antroje koncerto
dalyje, skirtoje cho reog rafės a. a. Tamaros Kalibataitės at minimui, dalyvaus tautinių
šokių grupės iš Čikagos apylinkių – ,,Spindulys”, ,,Suk tinis”, ,,Laumė” ir Lietuvos vyčių
šokėjai bei ,,Švyturys” iš Cleveland ir ,,Gintaras” iš Toronto.  Pradžia – 6 val. v. 

Po koncerto kviečiame į šventišką va karienę ir šokius. Prašoma bilietus į koncertą
ir vietas vakarienei užsisakyti iš anksto! Kreipkitės į Žibutę Pranckevi čie nę el. paštu
zibi@voras.com; tel. 630-257-0153 arba į Liną Žliobienę el. paštu lzlioba@aol.com; tel.
630-660-8218.

Choreografė Tamara Kalibataitė yra
sukūrusi kelias dešimtis šokių, tarp kurių
žinomiausi – ,,Parovėjos suktinė”, ,,Rolen -
deris”, ,,Leliūnų kadrilis”, ,,Joninių burtai”.
Visus juos mielai šoka Lietuvos ir už -
sienio lietuvių kolektyvai. Šie šokiai yra
įvertinti aštuoniomis Kultūros ministerijos
choreografijos premijomis, o visa kūryba  –
Juozo Lingio premija.

L. Petrauskienės (ELTA) nuot.

Gintaras Valiukėnas, gyvenantis Chicago, IL,
tapo „Draugo” garbės prenumeratoriumi. Šį skaityto-
ją „Draugas” lankys dar vienerius metus. Kartu su gar-
bės prenumeratos mokesčiu skaitytojas atsiuntė ir 50
dol. auką laikraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai dėko-
jame už auką ir sveikiname tapus garbės prenumera-
toriumi.

Kovo 25 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis prie paminklo komunizmo aukoms Washington, DC at-
minti uždegė žvakutę 1949 m. vykusių Baltijos šalių gyventojų deportacijų aukų atminimui.    LR ambasados JAV archyvo nuotr.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje balandžio
9 d., šeštadienį, 10 val. r. dailininkės Rasa Ibians-
kienė ir Asta Zimkienė mokys, kaip išskutinėti me-
niškus margučius. Atsineškite dažytų, kietai virtų
kiaušinių. Pamokos kaina – 15 dol; muziejaus na-
riams –12 dol.; vaikams iki 12 metų – 5 dol. 

Aplankysite  a. a. Ramutės Plioplytės unikalią
margučių parodą. Po užsiėmimo bus rodomas Dai-
vos Bilienskienės filmas ,,Lietuvių tradiciniai val-
giai”. Bus vaišės. Būtina iš anksto registruotis tele-
fonu 773-582-6500.

Nuotraukoje: margučiai iš Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus fondų.


