
JAV Kongreso nariai ragina paremti Baltijos šalis

A. Sekmokas kvietė JAV vadovus sekti
atominių projektų saugą
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Vilnius (ELTA) – Lietuvos diplo-
matų pastangomis į Lietuvą grįžusių
Lozoraičių šeimos ir Igno Šeiniaus
asmeniniai archyvai perduoti Lie-
tuvos nacionaliniam muziejui ir Lie-
tuvos centriniam valstybės archyvui.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje,
Naujajame arsenale, surengtos jų
perdavimo iškilmės.

Lietuvos centriniam valstybės
archyvui perduoti Pirmosios nepri-
kausomos Lietuvos diplomatų Stasio
Lozoraičio, Stasio Lozoraičio jaunes-
niojo ir jo žmonos Danielos bei rašy-
tojo ir diplomato Igno Jurkūno-Šei-
niaus asmeniniai archyvai. Lietuvos
nacionalinio muziejaus fondus papil-
dys atstovybių ir diplomatų memo-

rialiniai daiktai, S. Lozoraičiui skirti
apdovanojimai. Dalis perduodamų
dokumentų atsidurs Lietuvos cent-
riniame archyve, kurie labai pravers
Lietuvos diplomatijos tyrinėtojams.
Kita dalis archyvų liks Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje, ir visi turės
galimybę iš arčiau susipažinti su
Pirmosios nepriklausomos Lietuvos
diplomatų kasdienybe.

2006 m. Užsienio reikalų ministe-
rijos pastangomis Lietuvai perduoti
Lietuvos diplomato S. Lozoraičio do-
kumentai, o 2008–2011 m. dalimis grįžo
S. Lozoraičio jaunesniojo archyvas.
Gauti Lietuvos pasiuntinybių JAV, prie
Šventojo Sosto, Italijoje, Prancūzijoje
ir Vokietijoje veiklos dokumentai.

Washington, DC (BNS) – Septy-
ni JAV Kongreso nariai – keturi JAV
senatoriai Jon Kyl, Mike Crapo, Jeff
Sesssions, Ron Johnsona ir trys Ats-
tovų rūmų nariai John M. Shimkus,
Dan Burton ir Jeff Fortenberry –
paragino valstybės sekretorę Hillary
Clinton atšaukti pernai gruodį pa-
skelbtą pareiškimą, kuriuo išsakyta
parama Baltarusijos atominei elek-
trinei, ir paremti Baltijos šalių pla-
nuojamą jėgainę Lietuvoje.

Kongreso nariai gegužės 9 d.
laiške reiškia susirūpinimą, kad ato-

minės elektrinės statyba Rusijos Ka-
raliaučiaus srityje ir Baltarusijoje
planuojama prie sienos su Lietuva, o
vystant šiuos projektus nėra tinka-
mai bendradarbiaujama su Baltijos
šalimis. ,,Nors mes palaikome bran-
duolinės energijos naudojimą, kai tai
daroma visiškai atitinkant TATENA
saugumo reikalavimus, atrodo, kad
Rusijos motyvas yra ne elektros ener-
gijos gamyba, o siekis išlaikyti ener-
gijos išteklių Europai kontrolę”, –
teigiama laiške.

JAV atstovai pažymi matę pra-

nešimus žiniasklaidoje, kad Rusija
visaip stengėsi įtikinti Pietų Korėjos
ir Italijos bendroves pasitraukti iš
branduolinio reaktoriaus Baltijos ša-
lyse statybos projekto. ,,Tokius pra-
nešimus, jei tai tiesa, turėtų garsiai
pasmerkti administracija. (...) Esame
tikri, kad jūs sutiksite, jog JAV siekis
yra mažinti Europos priklausomybę
nuo Rusijos energetinio eksporto ir
vystyti glaudesnius ryšius tarp JAV
ir Baltijos šalių”, – teigia Kongreso
nariai.

Perduoti saugoti Lozoraičių ir I. Šeiniaus archyvai

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas (trečias iš d.) Lietuvos ambasadoje Washington su JAV energetikos bendrovės „Cheniere”
prezidentu Charif Soui (sėdi k.) aptarė suskystintų gamtinių dujų tiekimo Lietuvai galimybes. Po susitikimo Lietuvos bendrovės
„Klaipėdos nafta” generalinis direktorius Rokas Masiulis ir ,,Cheniere” prezidentas pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą.
„Atlantic Council” diskusijoje dalyvavo ir garsus energetikos specialistas Vladimir Socor (trečias iš k.). Šalia – Lietuvos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis. Energetikos ministerijos nuotr.

Ar jaunimas ilgisi Lietuvos, skaitykite 7
psl.

Apie Energetikos ministro A. Sekmoko apsilankymą Washington, DC skaitykite 11 psl.

Archyvai perduoti Lietuvos nacionali-
niam muziejui ir Lietuvos centriniam vals-
tybės archyvui.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Vos prieš keletą mėnesių Tunisą
sudrebinusi revoliucija, gavusi „Jazmi-
nų revoliucijos“ vardą, įbaugino ne tik
kaimynines šalis, bet ir tolimąją Kiniją.
Kaip rašo ,,The New York Times“, po Tu-
nise kilusio sukilimo Kinijos valdžia
ėmėsi šalinti jazminą, kaip galimos re-
voliucijos simbolį, iš viešojo gyvenimo.
Pradėta nuo to, kad cenzūra uždrau-
dė internete ir trumpose žinutėse var-
toti kiniškais rašmenimis parašytą žodį
„jazminas“. Iš interneto dingo ir vi-
deofilmas, kuriame šalies prezidentas
Hu Jintao dainuoja Qing dinastijos lai-
kų dainą apie jazminą. Ši daina skam-
bėjo per 2008 metų Olimpines žaidy-
nes, vykusias Beijing, kiekvieną kartą
Kinijos sportininkams įteikiant medalį.
Nekokie laikai laukia ir jazminų augin-
tojų bei jų pardavėjų, pasak laikraščio,
nuo kovo mėnesio jazmino kaina vis
krenta. Kažin kokiu vardu užsienio spau-
da būtų pavadinusi mūsų ,,Dainuojan-
čią revoliuciją“, jei per visus tuos 50
okupacijos metų būtų draudžiama lie-
tuviams, latviams ir estams dainuoti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Gegužės 13-oji
mus nukelia
į 1917-uosius

metus, kai Švč. M.
Marija pirmą kartą
apsireiškė Fatimo-
je trims piemenė-
liams – Pranukui,
Jacintai ir Liucijai.
Iš viso ji apsireiškė
šešis kartus, kiekvie-
ną kartą – mėnesio 13-tą dieną. Švč. M. Marija kvietė at-
gailauti už žmonių nuodėmes, kasdien kalbėti Rožinį,
ypač melstis už Rusijos sugrįžimą prie Dievo. Apsireišku-
sioji net pažadėjo Rusijos atsivertimą, jei ši bus paaukota
jos globai. Kaip įprasta panašiais atvejais, iš pradžių Baž-
nyčia buvo atsargi, bet pamažu Fatimos apsireiškimo ži-
nia plito ir nešė pačius gražiausius tikėjimo vaisius, todėl
buvo patvirtinta kaip patikima dangaus žinia.

Švč. M. Marijos apsireiškimai Fatimoje tapo kasmė-
nesinių švenčių dienų Šiluvoje priežastis. Gūdžiais 1976
metais, buldozerinio ateizmo metais, kai tikėjimas Lietu-
voje buvo visokeriopai varžomas, vienas Airijos teisinin-
kas – Thomas O’Mahony, žinojęs apie mūsų vargus, suma-
nė kaip solidarumo ženklą padovanoti mums Fatimos
Marijos statulėlę. Net šešerius metus Fatimos Marijos
statulėlė keliavo į Lietuvą. Sovietinė valdžia ilgai neleido
jos į Lietuvą vežti. Per tą laiką ji apkeliavo daug Airijos ir
Anglijos bažnyčių, kur žmonės meldėsi už mūsų laisvę.
Anuomet mes pasaulyje turėjome labai daug nuoširdžių
bičiulių.

Pagaliau 1982 metais vyskupui Juozui Žemaičiui,
MIC buvo leista Fatimos Švč. M. Marijos statulėlę par-
vežti į Lietuvą. Sovietinė valdžia leido ją laikyti tik Šilu-
voje, mat bijojo, kad Lietuvoje neatsirastų dar viena vie-
ta, į kurią trauktų piligrimai. Nuo tada kiekvieno mėne-
sio 13-oji pamažu tapo piligrimų diena Šiluvoje. Tuomet
mes neturėjome vilties greitai tapti laisvi, bet praėjo vos
aštuoneri metai ir galėjome dėkoti Dievui už stebuklą,
kurio laukėme penkiasdešimt metų – Lietuva buvo
paskelbta laisva ir nepriklausoma šalimi. Dabar Fatimos
Marijos statulėlę pagarbiai laikome Apsireiškimo kop-
lyčioje ant altoriaus – vietoje, kur mums buvo padovano-
tas Marijos apsireiškimas prieš 400 metų. Kai aplanky-
sime Apsireiškimo koplyčią, nusilenkime Švč. M. Marijai
ir padėkokime, kad ji mus globojo tuo metu, kai dangų

gaubė tamsūs pries-
paudos debesys.

1951 m. gegužės 13
d. Kauno arkivysku-
pas Juozapas Skvirec-
kas, gyvendamas toli
nuo Lietuvos, Romoje
drauge su vyskupais
Vincentu Brizgiu, Vin-
centu Padolskiu ir
Pranciškumi Petru

Būčiu paaukojo Lietuvą Šv. M. Marijos globai. Pasiau-
kojimo akte rašoma: „Pasiaukojimo aktą mes atliekame
Romoje, katalikybės centre. Jis atneš vaisių, jei mes visi
– kenčiančioje tėvynėje ir išsklaidyti plačiajame pasauly-
je – pilnai pasiaukosime Marijos Nekalčiausiajai Šir-
džiai, jai pavesdami mūsų likimą ir ateitį, mūsų šeimas,
parapijas, organizacijas ir visas mūsų įstaigas. Mes nuo-
lat kartosime tą pasiaukojimo aktą ir kiekvieną kartą
pasakysime savo dangiškajai Motinai, kad mes ją myli-
me, ją garbiname ir ja pasitikime. Metine Nekalčiausios
Marijos Širdies, Lietuvos Karalienės, švente mes skel-
biame gegužės mėn. 13 d., kurią visos lietuvių parapijos
ir bendruomenės visame pasaulyje, kaip ir Lietuvoje,
kviečiamos kiek galint iškilmingiau atžymėti.” Šiandien
minime šio pasiaukojimo 60-ties metų sukaktį ir džiau-
giamės, kad ją minime laisvoje Lietuvoje.

Šių metų gegužės 13-osios šventė Šiluvos piligri-
mams ypač brangi, nes šio mėnesio pirmąją dieną Ro-
moje palaimintuoju buvo paskelbtas popiežius Jonas
Paulius II, didis Švč. M. Marijos mylėtojas. Popiežius savo
meilę lietuviams išreiškė daugeliu matomų ženklų.

Tuojau po išrinkimo Jonas Paulius II pažadėjo kal-
bėti pasauliui apie mūsų vargus. Mums, gyvenusiems po
geležine uždanga, anuomet tai buvo labai svarbu. 1987
metais, Lietuvai švenčiant savo Krikšto 600 metų jubi-
liejų, Jonas Paulius II padovanojo mums naują šventąjį –
palaimintuoju paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Dar
po metų popiežius padovanojo Lietuvai kardinolą Vin-
centą Sladkevičių. Vos atgavus Nepriklausomybę Jonas
Paulius II aplankė Lietuvą – Vilnių, Kauną, Kryžių kalną
ir Šiluvą. Kaip nuolankus piligrimas Apsireiškimo kop-
lyčioje jis pabučiavo akmenį, primenantį Marijos apsi-
reiškimą Šiluvoje, ir meldėsi už Lietuvą.

Šiose Mišiose melskimės palaimintojo Jono Pauliaus
II žodžiais: „Taikos Karaliene, Nukelta į 14 psl.
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Švč. M. Marija Lietuvos
istorijos vingiuose
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VIEnIntELIS PRIEkAIštAS 
jAV LIEtuVIAmS

Perskaičiau Juozo Gailos straip-
snį ,,...vyt lauk visus Amerikos lietu-
vius...” (,,Draugas’’, 2011 m. balan -
džio 30 d.). Minčių kilo daug.

Nemanau, kad nuo bolševikų
fizinio/moralinio sunaikinimo pabė -
gę tautiečiai pasielgė labai blogai.
Mat per visą atkurtos nepriklauso -
mybės laikotarpį ne tik tinkamai
neprisimenami žuvę Lietuvos gynė-
jai (partizanai/pogrindininkai), bet
paprasčiausiai naikinamos jų šeimos
(tiek fiziškai, tiek ekonomiškai, tiek
moraliai). Argumentuoju savo teikta
Jums medžiaga apie mano tėvo ir jo
šeimos naikinimą tiek sovietmetyje,
tiek ir po 1991 metų, kai sovietinė ko -
laborantinė sistema vėl pradėjo orga-
nizuotis.

Sovietinės okupacijos laikotar-
piu Lietuvoje išliko tik tie asme nys,
kurie susitaikė su SSSR sistema, ar-
ba tie, kurie padėjo šiai sistemai nai-
kinti Lietuvos patriotus. Jie tapo ar-
ba išaugino ir SSSR pataikūnus.

Asmenys, kurie nekėlė grėsmės
SSSR sistemai, gavo teisę techniškai
tobulėti institutuose; tokia ga limybė
buvo suteikta ir jų vaikams. Tiek
Dalia Grybauskaitė, tiek ir da bar ti-
niai politikos ir verslo vadovai Lie-
tuvoje yra tos sovietinės sistemos
augintiniai. Jiems niekada nebuvo
svarbi tauta, moralė, doras gyveni-
mas, todėl Lietuvoje, priešingai nei
Euro poje po karo, gyvenimas nuo
1992 metų tik blogėja.

Priekaištas JAV lietuviams yra
vienas – susivokimo ir drąsos stoka.
Kodėl pataikaujama sovietiniam ,,eli-
tui” ir jų sistemai? Ar išeivijos lietu-
viai mažiau reikšmingi? Kodėl tik
lietuviai Lietuvai privalo skirti savo
uždirbtus pinigus, o Lietuvoje gyve -
nantys slėpti mokesčius ir rinkti į
valdžią sovietinius vagis ir dema-
gogus?

Ir pabaigai – jūs pernelyg mažai
skiriate dėmesio partizanams, ki-
tiems lietuviams/patriotams. 

Bolis Kemeklis
Panevėžys, Lietuva

kAD GėDOS Dėmė nEkRIStų
mumS VISIEmS

Parduotuvės Čikagoje vis daž -
niau nusiskundžia, kad mūsų pirkė-
jai sulaužo gaminius, suplėšo pa-
kuotes ir ragauja produktus. Tokiais
atvejais puolu ginti savąją tautą,
įrodi nėdama, kad plėšyti ir gadinti
gali tik pirkėjai iš kitų šalių, bet jo-
kiu būdu ne lietuvaičiai. 

Deja, mano pastangos kartais bū -
na beviltiškos, nes kone visos par-
duotuvės turi kameras. Man buvo la-
bai gėda, kada parduotuvių savinin-
kai pa rodė man įrašus, kur gana
gerai matėsi ir mūsų tautiečiai, kai
kurie net pažįstami, maigantys mai-
šelius su produktais, juos atplėšinė-
jantys, ragaujantys... ir dar kartą ra-
gaujantys. Parduotuvės tai vertina
kaip va gystę ar jų turto gadinimą,
nes su plėšyti ir pusiau išragauti pa-

keliai dažniausia paliekami ant len-
tynų už juos nesumokėjus, o su sa-
vimi užsi mokėti prie kasos paimami
nauji, ne suplėšyti ir pilni. Aišku,
parduotuvei geriau policijai neskam-
binti – kas no ri konfliktų su savo pir-
kėjais, ta čiau su nuostoliais jie taip
pat taiksty tis nenori. Šiaip taip pavy-
ko pasišiau šusius parduotuvių savi-
ninkus už glostyti: patys sumokėjome
už keletą sugadintų pakelių, paėmė-
me maisto produktų ,,teroristų’’
nuotraukas, pa žadėję su jais pasi-
kalbėti.

Sunku spręsti, kam reikia pro-
duk  tus, pavyzdžiui, zefyrus, plėšyti
ar maigyti, jei ant kiekvienos pakuo -
tės yra užrašyta data? Kone ant visų
lietuviškų produktų datos rašomos
lietuviškai – diena, mėnuo, metai,
nors kartais reikia ant parduotuvių
lentynų klijuoti tai paaiškinančius
lipdukus. 

Nemaža dalis šiuo metu JAV gy-
venančių lietuvių augo sovietų oku -
puotoje Lietuvoje, kur maisto, ypač
skanaus, labai trūko. Suprantu, kad,
pamačius pilnas lentynas, paragauti
labai norisi. Maistas Amerikoje tik -
rai nėra brangus, todėl kone kiekvie -
nas mūsų gali jo nusipirkti ir, parėjęs
namo, skaniai pasmaguriauti. Šiuo
laišku kreipiuosi į maisto produktų
gadintojus: nedarykite gėdos lietu -
viams, nes jei kažką netinkamo pa-
daro vienas iš mūsų, gėdos dėmė
krinta mums visiems. 

Angelė Kavakienė
,,Food Depot International’’ 

prezidentė

Redakcijos žodis



Š.m. balandžio 9 d. ,,Draugo” pirma me pus-
lapyje pirmąja žinia pra nešta apie balan-
džio 6 d. Lietuvos Res publikos ambasadoje

Washing ton, DC vykusį ambasadoriaus Žygi manto
Pavilionio susitikimą su Ame rikos lenkų kongreso
(ALK) vadovy be. Ambasados pateiktoje informa-
cijoje pranešama, kad ,,Susiti ki mas surengtas Lie-
tuvos ambasado riaus JAV siūlymu. Jo tikslas buvo
ap tarti aktualius, lietuvių ir lenkų tautoms rūpi-
mus klausimus. Kalbėta ir apie Lietuvos lenkams
rūpimus švietimo, pavardžių rašymo ir kitus
klausimus, apie energetinį saugumą. (...) Sutarta
tokius susitikimus tarp Lietuvos ambasados ir
Amerikos len kų kongreso vadovybės rengti regu-
liariai, kas turėtų pasitarnauti tarpusavio suprati-
mo didinimui.” Šalia pranešimo išspausdintoje
nuotraukoje stovi aš  tuoni asmenys: šeši ALK pa-
rei gūnai, du lietuviai – amb. Ž. Pa vi lionis ir LR am-
basados įgaliotasis ministras Rolandas Kačins-
kas.

Prisipažinsiu, kad man, nuo vi suo meninės
scenos nulipusiam ilga me čiui JAV LB darbuotojui,
minėta LR ambasados informacija sukėlė dau giau
klausimų nei atsakymų. Kodėl Lietuvai JAV atsto-
vaujantys diplomatai šia jautria tema tariasi su
nevyriausybine (non-governmental), Amerikos
lenkus apjungiančia visuo menine organizacija?
Kodėl ALK tiek sureikšminama, kad susitikimas
su rengtas amb. Pavilionio siūlymu? Nor  malioje
plotmėje diplomatams bendraujant su diplomatais,
kodėl apeiti kaimynystėje esančios Lenki jos amba-
sados JAV diplomatai? Kodėl į susitikimą nebuvo
pakviesti JAV Lie tuvių Bendruomenės ir Ameri-
kos Lietuvių tarybos vadovai, pagrindi nių lietuvių
laikraščių JAV redaktoriai ar jų atstovai? Ar esa-
ma kokių nors paslapčių?

Lietuvos valstybei esant sovietų okupuotai,
JAV LB ir ALT’as artimai bendradarbiavo su ALK
siekiant ne priklausomybės Lenkijai ir Lietuvai.
Nepriklausomybę atkūrus, užsienio lietuviai ir
lenkai kartu veikė, kad jų kraštai būtų priimti į
NATO. Įdomu, kad JAV valdžia išskirtinį dėmesį
tei kė Amerikoje gyvenantiems lietuvių ir lenkų
kilmės asmenims. Vienas pa vyzdys. Kai JAV prezi-
dentas Gerald Ford 1976 m. JAV prezidento rinki-
mi nės kampanijos debatuose neapgal votai pareiš-
kė, kad ,,Lenkija nėra So vietų Sąjungos dominuo-
jama”, tauti nių/etninių organizacijų JAV vado vai
skubiai buvo sukviesti į Baltuo sius rūmus išklau-
syti prezidento pa siaiškinimo. Etninių organizaci-
jų atstovams sė dint prie ilgo, JAV ministrų kabi-
neto posėdžiams naudojamo stalo, ALK pre ziden-
tas buvo pasodintas JAV pre zidento dešinėje, o JAV
LB Krašto val dybos pirmininkas – kairėje. Nuot -
rau ka plačiai buvo paviešinta JAV di džiojoje spau-
doje.

Mano prisiminimuose giliai įrėžta 2001 m.
rugsėjo 11 dienos data. Die ną anksčiau Washing-
ton, DC įvyko JAV LB pastangomis suorganizuotas
Lietuvos narystę NATO remiančių Kongreso narių
susitikimas su prez. Valdu Adamkumi. Kitą dieną
buvome pakviesti dalyvauti prez. Adamkaus JAV
apsilankymo proga Lenkijos am basados ruošia-
muose priešpiečiuose ir pasitarime su Amerikos
lenkų or ganizacijų atstovais. Deja, tos dienos anks-
tyvą rytą įvyko 9/11 vardu žinomi teroristiniai
išpuoliai New York ir Washington, DC miestuose.
Rengi niai Lenkijos ambasadoje buvo at šauk ti.
Prez. Adamkus JAV kariniu lėk tuvu skubiai iš
JAV buvo išskraidin tas į Islandiją, iš kur keliavo į
Lie  tuvą. Dėl teroristinių išpuolių bu vo atšauktas
ir rugsėjo 15 d. planuotas prez. Adamkaus apsi-
lankymas Philadelphia mieste ir LB suplanuoti
Lietuvos prezidento susitikimai su Pennsylvania
valstijos įtakingais po li tikais, verslininkais bei
vietos lietuvių visuomene.

Teko laukti š. m. balandžio 19 d. ,,Draugo”
laidos, kad iš vyr. redakto rės Dalios Cidzikaitės
straipsnio ,,Ką ir kiek JAV žino apie Lietuvos len-
kų padėtį?” prieičiau prie išvados, kodėl Lietuvos
ambasada JAV pasiūlė pasimatyti su ALK vadovy-
be. Iš straips nio sužinome, kad š. m. kovo 30 d. JAV
Atstovų rūmų narys Gerald Connolly (dem. – VA)
atkreipė JAV Valstybės departamento dėmesį į
Lietuvos len kų padėtį. Laiške, skirtame valstybės
sekretorei Hillary Clinton, Connolly pranešęs apie
Lietuvos lenkų nusi skun dimus dėl negalėjimo ofi-
cialiuo se dokumentuose vartoti lenkiškų rašme-
nų, Lietuvos bandymus iš len kų atimti jų tautinį
tapatumą. Redaktorė savo straipsnyje pastebi, kad
esama tikimybės, jog apie šiuos nusiskundimus
Con nolly sužinojo iš jam atsiųstų JAV gyvenančių
lenkų laiškų. Š. m. sau sio 28-vasario 3 d. Čikagoje
leidžia mo laikraščio ,,Kurier Chicago” lai doje bu-

vo išspausdintas atsišaukimas ,,Sustabdykime an-
tilenkiškumą Lietuvoje”, su prierašu, kviečiančiu
,,pa dėti savo tautiečiams jų kovoje už žmogaus tei-
ses”. Šalia atsišaukimo pateiktas pa vyzdys – laiš-
kas anglų kalba, skirtas JAV Atstovų rūmų ir Se-
nato nariams. Pasak D. Cidzikaitės,  apie Lietu voje
gyvenančių lenkų padėtį (kaip ją mato lenkai) žino
mažiausiai 19 JAV Kongreso narių. Tarp jų senato-
riai R. Durbin, R. Burr, J. E. Risch, R. Lu gar, J. Ker-
ry, B. Nelson bei kiti. ,,Ku rier Chicago” užsimena,
kad netru kus Washington, DC viešės Lenkijos Par-
lamento narys Adam Lipinski, be sidomintis Lietu-
vos lenkų padėtimi, ir Edyta Maksimowicz, Lietu-
vos len kų veikėja, kuri asmeniškai norėtų JAV
Kongreso narius supažindinti su faktais, liudijan-
čiais apie prasižengimus esminėms žmogaus tei-
sėms Lietuvo je.

Išsamus D. Cidzikaitės straipsnis atskleidžia
,,Kurier Chicago” teiginius apie apgailėtiną ir dis-
kriminacinę lenkų padėtį Lie tuvoje. Lenkai diskri-
minuojami keliais atvejais: jiems sustabdytas so-
vie tų nusavintų žemių grąžinimas, len kų kalba pa-
naikinama vidurinėse mo kyklose, neleidžiama ra-
šyti tikri nius daiktavardžius lenkiškais rašme ni-
mis, pavardes rašydami lenkai negali vartoti len-
kiškų rašmenų. Pasak lenkiško laikraščio, Lietu-
va norinti išnaikinti visas tautines ma žumas savo
teritorijoje. JAV privalanti pasipriešinti tokiam fa-
šistiniam Lietuvos elgesiui. Lenkų laikraštis teigia,
jog panašiai Lietuvoje vyko prieš Antrąjį pasau-
linį karą, prezidento Antano Smetonos fašistinei
vy riausybei bandant sulietuvinti Lie tuvos lenkus. 

Aiškėjant faktams dėl Lietuvos ambasados
JAV inicijuoto balandžio 6 d. susitikimo su ALK
vadovybe, per šasi nauji klausimai: Kodėl Lie tu vos
Užsienio reikalų ministerija (URM) dar sausio
pabaigoje nepa si do mėjo ,,Kurier Chicago” prieš
Lietu vą pradėta šmeižikiška akcija? Žy miai anks-

čiau Lietuvos lenkams
pasiskundus Europos Są-
jungai dėl Lietuvos vyk-
domos antilenkiškos po-
litikos, ko dėl galvota, kad
panašūs skundai nebus
nukreipti į JAV Vyriau-
sybę ir JAV Kongreso na-
rius? Nejaugi ma nyta,
kad Lenkija nebandys
pasinaudoti JAV gyve-

nančių dešimties milijonų lenkiškos kilmės
asmenų politi niu svoriu? 

Šiuo metu tinkamai įvertinti ,,Kurier Chica-
go” straipsnio Lietuvos įvaizdžiui padarytą žalą
yra per anks ti. Vienas dalykas aiškus – nesitikė -
kime, kad Lietuvos ambasada JAV vienu ar keliais
pokalbiais su ALK va dovybe pajėgs apginti Lie-
tuvos po zicijas. JAV politikai, kaip savo kailiu esa-
me ne kartą patyrę, naudojasi pro ga užtariančiais
pareiškimais lengvai pasirinkti balsų. Lietuvos
diplomatų teikiami faktai jiems nesvarbūs. Diplo-
matai negali už JAV Kong reso narius balsuoti ar
pinigais pa remti jų partijų rinkimines kampani-
jas. Norint užkirsti kelią šmeižtams prieš Lietuvos
valstybę, būtina, kad JAV LB, ALT’as (gal net abi
kartu) neatidėliodamos pa ruoštų ir plačiai pa-
skleistų memorandumą (position paper), atre-
miantį Lietuvai priskiriamus žmogaus tei sių pa-
žeidimų kaltinimus. Šį memorandumą ruošiant
reikėtų pakviesti mūsų tarptautinės teisės žino-
vus, švietėjus, visuomenės darbuotojus, gy venan-
čius Lietuvoje ir užsienyje. Memorandume turėtų
būti atkreiptas dėmesys ir į Pasaulio Lietuvių
Bend ruo menės sudėtyje esančių kraštų bendruo-
menių patirtį. Ypač tų, ku riose veikia valstybiniu
mastu pripažinti lietuviško švietimo centrai (Len-
kija, Vokietija, Latvija). Paminė tina, kad ir PLB
teikia deramą dė mesį Lietuvos lenkų problemoms.
Š. m. balandžio 11–15 dienomis Lietu vo je vyku-

siuose Lietuvos Respubli kos Seimo-PLB atstovų
komisijos po sė džiuose buvo svarstomi Lietuvos
lenkų švietimo klau simai. 

Memo ran dume nepamirškime atskleisti ir Eu -
ropos Sąjungos tyrimų išvadas dėl ta riamos Lie-
tuvos lenkų diskriminacijos. Būtina iškelti ir ES
išvadose esančią pastabą, kad Lietuvoje šiuo me tu
veikiančios tautinių mažumų mokyklos tinkamai
neparuošiančios valstybinę kalbą mokančių pilie-
čių. Tai ypač svarus argumentas. Memo randumą
turėtų gauti  visi  535 JAV Kongreso nariai, Valsty-
bės departamentas, JAV veikiančios žmogaus tei -
sių organizacijos, Lenkijos am basa da JAV, ALK ir
t. t.

Manau, kad memorandume ne bū tinai kiek-
vienu klausimu būtina solidarizuotis su Lietuvos
vyriausybės užimama pozicija. Š. m. kovo 22 d.
,,Drauge” Kęstutis Girnius straipsnyje ,,R. Sikors-
ki gyvena pra eities dvasia” pagrįstai klausia,
kodėl lenkų rajonuose negalima gatvių pa vadini-
mų rašyti abiem kalbomis, juolab kad Vilniuje
nuorodos į turisti nius objektus rašomos ir anglų
kalba. K. Girniaus nuomone, ,,Seniai len kams rei-
kėjo suteikti teisę oficialiuo se dokumentuose rašy-
ti savo pavar des tokias, kokios jos yra. Kodėl prie -
varta sulietuvinti pavardę žmogaus, kuris to ne-
nori?” Manau, kad visi sutiksime, jog oficialiuose
dokumentuose asmens vardas ir pavardė privalėtų
būti rašomi taip, kaip jie yra įrašyti jo gimimo met-
rikoje, civilinės santuokos dokumente. Nori vardą
ar pavardę keisti ar lenkinti, vadovau kis Lietuvos
nustatytais teisiniais nuos tatais, už paslaugas mo-
kėk ad vokatų kontorai. Atstovauju pažiū rai, kad
Lietuva neprivalo į savąją abė   cėlę įvedinėti naujas
užsienio kal bų raides. Spaudos draudimo metais
lietuvių tauta griežtai priešinosi ,,graždankos”
įvedimui. Valstybinėn kalbon priimdami ,,umliau-
tus” ar ,,Z” raidę su brūkšneliu per vidurį, iš duo-
tume savuosius knygnešius. Tai pasakęs, manau,
kad Lietuva privalo atsisakyti dirbtino lietuviškų
galū nių segimo prie užsienietiškų vardų ir pavar-
džių. Sprendžiant užsienyje Lietuvos lenkų Lietu-
vai keliamus kaltinimus į talką reikėtų pakviesti
ir už sienio lietuvius. Jiems turėtų būti svar bu, kad
Lietuva užsienyje nebūtų juo dinama.

Algimantas S. Gečys – inžinierius, spaudos ben-
dradarbis, veiklus JAV LB ir PLB darbuotojas.
Trimis skirtingais laikotarpiais (iš viso aštuonerius
metus) – JAV LB Krašto valdybos pirmininkas.
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Išeivija neišskirtina
sprendžiant lenkų 

problemas Lietuvoje

ALGIMANTAS S. GEČYS

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.
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Šiuo metu tinkamai įvertinti ,,Kurier Chicago” straipsnio Lietuvos įvaizdžiui
padarytą žalą yra per anks ti. Vienas dalykas aiškus – nesitikė kime, kad Lietuvos
ambasada JAV vienu ar keliais pokalbiais su ALK va dovybe pajėgs apginti Lietuvos
po zicijas.



Šį pavasarį nemažai laiko pralei-
dome Lietuvoje, keliavome po
Dzūki ją, Žemaitiją ir Suvalkiją,

kalbėjomės  su įvairiais asmenimis,
o balandžio 22 d. susitikome su JAV
ambasadore Lie tuvai Anne E. Derse. 

– Gerbiama Ambasadore, Lie -
tuvos žmonės yra labai susirūpinę
dėl atominių jėgainių statybos
Bal tarusijoje ir Karaliaučiuje,
ypač po žemės drebėjimų Japo -
nijoje. Lietuva taip pat planuoja
sta tyti atominę elektrinę. Kokia
Jūsų nuomonė apie tai?

– JAV pripažįsta, kad valstybės
tu ri teisę pasirinkti energetikos šal-
tinius ir užsitikrinti energetikos sau -
gumą. Mes visiškai remiame  Lie    tu-
vos Nacionalinę energetikos strategi-
ją, kaip tik šiandien ji yra dis kutuo-
jama LR Seime. Planuojant šios ato-
minės elektrinės statybą, mes taip
pat remiame puikias bendradarbiavi-
mo pastangas su šio regiono kaimy-
nais Estija, Latvija ir Lenkija. LR Už -
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis 2010 m. lapkritį lankėsi Wa -
shington, DC, kur susitiko su JAV
valstybės sekretore Hillary Clin ton.
Ji labai palankiai atsiliepė apie Lie-
tuvos Nacionalinę energetikos strate-
giją ir ministrui rašytame laiš ke
džiaugėsi: ,,Man malonu, kad dėl šio
svarbaus projekto vyksta rimtos dis-
kusijos su JAV pramone.” Savo vieš-
nagės JAV sostinėje metu A. Ažubalis
lankėsi ir pas valstybės sekretoriaus
pavaduotoją James B. Steinberg, ku-
ris taip pat remia Lie tuvos atominės
elektrinės statybą. Lie tuva atliko
visus reikiamus branduo linės sau-
gos žingsnius, atominės elektrinės
statyba bus vykdoma pagal ES rei-
kalavimus.

Lietuvos žmonės yra susirūpinę
dėl atominių elektrinių statybos Ka -
raliaučiuje ir Baltarusijoje. Lietuva
užėmė labai stiprią poziciją – sta tant
naują atominę elektrinę turi būti įsi-
pareigota pagal tarptautinius rei -
kalavimus. Šiuo klausimu Lietuva
su laukė stipraus Europos Sąjungos
komisijos pritarimo.

Įvykiai Japonijoje mus visus pri -
vertė susimąstyti apie branduolinę
energetiką. Jei nagrinėtume šiltna -

mio  poveikį ir alternatyvią energiją,
tai turėtume pripažinti, kad atomi-
nės elektrinės yra reikšmingos, ta-
čiau jos turi atitikti tarptautinius
reikala vimus. Neseniai Vienoje Tarp-
tauti nės atominės energijos agentū-
roje bu vo kalbama apie branduolinės
ener  getikos saugumą. Kaip tik čia
Lietuva iškėlė klausimą apie jėgai-
nių statybą Karaliaučiuje ir Baltaru -
sijoje, paprašė atsakymų. 

Saugumui užtikrinti egzistuoja
tarptautiniai reikalavimai ir proce -
dū  ros. Visagino atominės elektrinės
projekte Lietuvos partneriai yra rim-

tai įsipareigoję tarptautiniu lygiu ir
aktyviai dirba, ieškodami strateginio
investuotojo.

– Pastaruoju laiku girdime
daug politinės retorikos apie len -
kų mažumos Lietuvoje diskrimi-
na ciją. Lenkai net kreipėsi į JAV
lenkus, prašydami rašyti laiškus
Kongreso nariams ir senatoriams.
Ar galėtumėte tai pakomentuoti?

– JAV Lietuvą ir Lenkiją laiko
svarbiais sąjungininkais ir skatina
abiejų valstybių vyriausybes kartu
dirbti, siekiant išspręsti lenkų mužu-
mos teises Lietuvoje ir lietuvių ma-
žumos teises Lenkijoje. Mes skati-
name produktyvias ir konstrukty-
vias dis kusijas ir jau matome šiokį
tokį progresą. Nors pastaruoju metu
apsi keista ne viena karšta nuomone,
atsiranda žmonių, kurie sako, kad

LIŪDA RUGIENIENĖ

JAV ambasadorės Lietuvai durys visuomet atviros
Pokalbis su JAV ambasadore Lietuvai Anne E. Derse
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spren džiant šią problemą reikia sėsti
prie bendro stalo ir kalbėtis kaip
partneriams, kaip sąjungininkams ir
kaip draugams. Europa turi nusta-
čiusi mažumos teisių  reikalavi  mus.
Lie tu va ir Lenkija priklauso Europos
Sąjungai, Europos Vadovų Tarybai,
NATO. Mes tikimės, kad abi valsty-
bės laikysis reikalavimų ir įsipa-
reigojimų.

– Kaip vertinate JAV ir Lie -
tuvos santykius?

– Lietuva yra Jungtinių Ameri -
kos Valstijų draugė ir patikima są -

jun gininkė Europoje. Man einant
ambasadorės pareigas pusantrų me-
tų, išplė tė me bendradarbiavimą dau-
gelyje nau jų sričių, ir tai yra tikslin-
ga, nes Lie tuva yra ES ir NATO narė.

Mūsų draugystė bręsta ir vystosi
teigiama linkme. Laikome Lietuvą,
kaip ir kitas Europos kolegas, visa -
verte partnere. Lietuva yra išskirti-
nė partnerė Afganistane – maža vals-
tybė, kuri ėmėsi sunkios naštos da-
lyvau jant provincijų civilinės rekon-
strukcijos projektuose. Lankiausi Af-
ganistane ir mačiau fantastišką Lie-
tuvos kariuomenės darbą. Kabule ir
Kandaharo provincijoje tarnaujan-
tys lietuviai petys į petį kariauja su
amerikiečiais. Turime ir kitų svar-
bių projektų. Esame sukūrę partne -
rystę tarp Pennsylvania nacionali-
nės gvardijos ir Lietuvos kariuome-
nės, tu rime bendrą JAV ir Lietuvos

policijos mokymo grupę Afganista-
ne. Iš JAV vadovaujančių generolų
nuolat gaunu lietuvius giriančius
laiškus apie jų svarbų indėlį. Esu
labai patenkinta mūsų, kaip NATO
są jungininkių, bendradarbiavimu.

Mes taip pat vystome naujus
svar bius projektus verslo srityje.
Rugsėjo mėnesį Amerikos prekybos
rūmai organizuoja pirmą sertifi kuo-
tą JAV įmonių verslo misiją Lie tu-
voje. Gegužės mėnesį važiuosiu į Či-
kagą ir Madison, kaip tik ten ban -
dysiu šią misiją reklamuoti. Mes no -
rime, kad JAV bendrovės atvažiuotų į
Lietuvą. Biomasė, bioplastika, bio-
matematika, saulės plokštės – labai
perspektyvios sritys Lietuvoje. (Apie
šią verslo misiją galima pasiskaityti
internete www.amcham.lt) 

Mes labai remiame mainų pro-
gramas. Pernai į JAV išvyko keturi
Lietuvos vi durinės mokyklos moks-
leiviai, šie met planuojame šį skaičių
padidinti iki dešimties. Ieškome
rėmėjų sti pen dijoms, JAV Valstybės
departamen tas yra pažadėjęs sumo-
kėti išlai das už du asmenis.

– Kuo JAV ir Lietuvos santy-
kiuose galėtų padėti Amerikos lie -
tuviai?

– Amerikos lietuviai yra ypač
svarbūs, plėtojant abipusius ryšius.
Tuoj po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo mes labai įtemptai kartu
dirbome, kad Lietuva įstotų į NATO
ir ES. Dabar Lietuva jau yra šių są -
jungų narė. Pastaruoju metu Lietuva
dėmesį skiria energetikos saugumui,
stengiasi savo energijos sistemas pri-
jungti prie Europos energijos sis-
temų, tai paskutinis žingsnis įsi -
liejant į euroatlantinę bendruomenę.

Galima rasti daug būdų, kaip
Amerikos lietuviai galėtų talkinti.
Jau egzistuojančios mainų progra-
mos, savanorių programos bei sava-
ran kiškos pastangos padeda plėtoti
abipusius ryšius. Aš labai skatinu
tokį bendradarbiavimą. Amerikos
lietuviams mano durys visuomet yra
atviros.

Baigdama pokalbį JAV ambasa-
dorė Derse pasidžiaugė gausiais
Lietuvos kultūriniais renginiais ir
gamta, nes ji mėgsta slidinėti, vaikš-
čioti ir, atrodo, nebijo šaltokos lietu-
viškos žiemos. 

Liūda Rugienienė ir JAV am ba sa dorė Lietuvai Anne E. Derse.     
Algio Rugieniaus nuotr.

Ambasadoje pristatyta knyga apie
rezistencinį judėjimą pokario

Lietuvoje
Lietuvos Respublikos ambasado-

je Kanadoje 2011 m. gegužės 4 dieną
Ottawa diplomatinei bendruomenei
ir žiniasklaidos atstovams pristaty-
tas Kanados lietuvio rašytojo Anta-
no Šileikos naujausias romanas ang-
lų kalba „Underground” (,,Pogrin-
dis”). 

Su knygos autoriumi svečius
supažindino LR ambasadorė Kana-
doje Gintė Damušytė, priminusi, kad
„Underground” sulaukė daug dėme-
sio ir teigiamų atsiliepimų Kanado-
je.

A. Šileika susirinkusiems pasa-

kojo, kad jis, kaip rašytojas, norėjo
atskleisti pogrindžio Lietuvoje istori-
ją, kuri nėra plačiai žinoma ar pri-
pažinta ir pasaulio istorinėje są-
monėje dar išlikusi „pogrindyje”.
Knygos siužetas, kuriamas iš Lietu-
vos istorijos vaizdų, narplioja poka-
rio pasipriešinimo temą per parti-
zanų meilės istoriją.

Romanas praėjusią savaitę taip
pat buvo pristatytas Ottawa vyks-
tančiame tarptautiniame rašytojų
festivalyje.

LR ambasados Kanadoje info

Ottawa, CANADA



Ir žiūrovai kojomis žemės nesiekė

Kad Čikagoje gyvuojančio lietu-
vių tautinių šokių ansamblio
,,Grandis” metinis koncertas

bus neeilinis, buvo galima spėti dar
gerokai prieš renginį – ,,Drauge”
pasirodę net du straipsniai ir ne
viena žinutė sulig kiekviena diena
didino smalsumą, kėlė susidomėjimą
būsimu koncertu. 

Jau ne pirmus metus ,,Grandies”
rengiamas toks koncertas, šiais me-
tais vykęs Pasaulio lietuvių centro
Jaunimo salėje gegužės 7 dieną, šeš-
tadienį, ir vėl nenuvylė. Renginys
sutraukė tiek žiūrovų, kiek Jaunimo
salė net ir per didžiausias krepšinio
rungtynes nėra mačiusi. Salė skam-
bėjo nuo visų kartų balsų – į kon-
certą atvyko grandiečių ir jų svečių
proseneliai ir prosenelės, močiutės ir
seneliai, mamos ir tėčiai, broliai ir
sesės, giminės ir draugai. Dar net
koncertui neprasidėjus, žmonės atvi-
ravo ir negailėjo pagyrų: „Taip šilta
ir jauku širdyje dar nė viename ren-
ginyje nebuvo.”

Pirmoje koncerto dalyje visas
dėmesys buvo sutelktas į grandiečių
– visų amžiaus grupių – vaikučių A
ir B rateliai, vaikų ratelis, jauniai,
studentai ir pagyvenusiųjų ratelis –
pasirodymą. O parodyti buvo ką.
Mažieji atidžiai, pagyvenusieji – rim-
tai, jauniai ir studentai – su vėjeliu,
bet visi su šypsena sušoko vienuoli-
ka šokių. 

Antroji koncerto dalis buvo skir-
ta žymios lietuvių tautinių šokių
choreografės a. a. Tamaros Kalibatai-
tės (1926–2010) atminimui. Joje, be
,,Grandies” pagyvenusiųjų ratelio,
pasirodė ansamblio svečiai – net
šešios kviestinės grupės: Toronto
,,Gintaras”, Buffalo Grove ,,Laumė”,
Čikagos ,,Lietuvos vyčiai”, Lemont

,,Spindulys”, Čikagos ,,Suktinis” ir
Cleveland ,,Švyturys”. Žiūrovai, tarp
kurių sėdėjo ir iš Lietuvos atvykusi
choreografės anūkė Indrė Alabur-
dienė, Vilniaus universiteto dainų ir
šokių ansamblio vyr. baletmeisterė,
galėjo scenoje pamatyti tokius gar-
sius T. Kalibataitės šokius kaip „Tra-
pukas”, „Rolenderis”, „Subatvaka-
ris”, ,,Leliūnų kadrilis” ir kitus.

Apie koncerto rengėjų kruopštų
pasiruošimą kalba ir metinio koncer-
to proga išleistas rimtai atrodantis
leidinys, kuriame išspausdinta ne tik
koncerto programa, bet ir išvardytos
visos renginyje pasirodžiusios tau-
tinių šokių grupės (su grupių nuo-
traukomis), nepamirštant ne tik gru-
pių vadovų, bet ir visų šokėjų.

Ir net jei dviejų dalių koncertas
tą vakarą gal kiek ir prailgo (patys
mažiausieji, greičiausiai nesulaukę
ne tik vakarienės, bet ir koncerto pa-
baigos, užmigo ant tėvelių kelių), ta-
čiau tai nė kiek nesudrumstė rengi-
nio sukurto džiaugsmo ir pasididžia-
vimo grandiečiais. 

Tik tas, kas pabuvojo gegužės 7
dienos koncerte, galėjo pamatyti ir
pajusti, kodėl renginys pavadintas
,,Kojomis žemės nesiekiau”. Šokėjai,
kurie ansamblyje ,,Grandis” šoka jau
ne vienerius metus (penkerių ir de-
šimties metų ansamblio sukaktu-
vininkai vakaro metu buvo pakviesti
į sceną ir pagerbti dovanėlėmis), iš
tiesų kojomis žemės nesiekė. Su jais –
paslapčia – kojas kilnojome ir lin-
gavome ir mes, salėje sėdėję. Už tai
turime būti dėkingi tiek ,,Grandies”
šokėjams, jų užsispyrimui ir įsipa-
reigojimui, tiek gausiam jų mokytojų
būriui (ypač meno vadovei Violetai
Smieliauskaitei-Fabianovich ir ba-
letmesteriui Gitarui Grinkevičiui),
kuris ne vienerius metus ugdo meilę
lietuviškam tautiniam šokiui išeivi-
joje. 
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DDaauuggiiaauu  iinnffoorrmmaacciijjooss  rraassiittee
wwwwww..aatteeiittiiss..oorrgg

SSeennddrraauuggiiųų  22  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
bbiirržžeelliioo  2266––lliieeppooss  22  dd..

JJaauunnųųjjųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  33––1133dd..

MMookksslleeiivviiųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  1133––2244  dd..

SSeennddrraauuggiiųų  II  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  2244––3311  dd..

SSttuuddiijjųų  ssaavvaaiittggaalliiss
rruuggssėėjjoo  22––55  dd..

Su meile priimta, su meile duota

Gegužės 7 d. po sunkios ligos
mirė brangus idėjos draugas
kun. dr. Arvydas Žygas.  Ger-

biamas kun. Arvydas priklausė vi-
sam pasauliui: jis buvo ir skautas, ir
ateitininkas, pasaulietis ir dvasiš-
kis,  biochemijos mokslų daktaras ir
antropologijos profesorius.  Jis buvo
ir amerikietis, ir lietuvis — aktyviai
ir laisvai dalyvavęs abiejose kultū-
rose. Jis buvo studentas ir mokyto-
jas. Vadovavo turbūt kiekvienoje lie-
tuvių išeivijos stovykloje. Dėstė Pe-
dagoginiame lituanistikos institute
Čikagoje, Vytauto Didžiojo universi-
tete, kunigų seminarijoje. Aktorius:
nuo jauniausių dienų ALVUD’o
įkūrėjo dr. Jono Adomavičiaus pas-
tatytas ant scenos priprato prie ram-
pos šviesų: vaidino jaunimo spek-
takliuose, kartu su a. a. Rasa Šoliū-
naite-Poskočimiene rašė moks-leivi-
ams operetes, statė pagal lietuvių
tautosaką vaidinimus, vėliau skaitė
paskaitas Moksleivių ateitininkų
Žiemos kursuose, Kauno kunigų
seminarijoje, Vytauto Did  žiojo uni-
versitete, o tapęs ku nigu, iš sakyk-
los laisvai  skleidė mintis. Veržliai
ėjo visur, kur buvo rei kalingas: vy-
ko į piligrimines ke lio nes pas lietu-
vius į Punską, į Braziliją, sugrįžęs
uždegdavo jaunimą savo kelionių pasakojimais ir skaidrių montažais.
1989 metais Fulbright stipendijos dėka nuvyko į laisvėjančią Lietuvą ir
pasiliko, įsitraukdamas į ateitininkų sąjūdžio atkūrimą, dėstydamas
VDU, tapdamas kunigu. Visuomet, kur bebūtų, domėjosi mažiausiu žmo-
gumi, užmirštomis, niekam nereikalingomis močiutėmis, kaliniais, neį-
galiaisiais, kuriems Lietuvoje reikalavo lygių teisių ir pagarbos. Visur jį
lydėjo ne tik energija, gera nuotaika, humoras, bet ir rimtas rūpestis lie-
tuvių tautos dvasine būkle. 

,,Lietuvos žiniose” 2011 m. gegužės 10 d. išspausdintame straipsnyje
apie kun. Arvydą jo bičiulis Algirdas Patackas prisiminė: ,,Visada stulbi-
no nepaprastas A. Žygo idealizmas ir neapsakomai didelė meilė laisvai
Lietuvai, nors jis gimė ir užaugo JAV. (…) Aplink jį visada būrėsi pažangi
jaunoji karta. Ji sėmėsi iš jo idealistinės dvasios. A. Žygo lietuviškumas
buvo religinio pobūdžio ir ta dvasia persidavė visiems jo darbams. Kar-
tais pagalvodavau, kaip toks žmogus, kupinas meilės Lie tuvai, galėjo
gimti Amerikoje? Kas jam padėjo svetimoje valstybėje tapti tokiu krašto
patriotu?”

Pats kun. Arvydas dažnai į šį klausimą atsakydavo, reikšdamas
didelę padėką ir net nuostabą lietuviškam jaunimui pasiaukojusiais
mokytojais. Visų pirmą išreikšdavo padėką seselėms kazimierietėms, Ar-
vydą mokiusioms Cicero Šv. Antano parapijos mokykloje. Prisimindavo
ir Cicero lituanistinės mokyklos mokytojus Praną Zailską, dr. Bronę
Motušienę, A. Kliorienę, Juozą Kreivėną, Alfonsą Venclovą, Eleonorą
Radvilienę ir kitus. Sakydavo, kad didžiausią įtaką jam padarė įstojimas
į Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopą. Para-
gintas kuopos globėjo dr. Petro Kisieliaus ir savo draugų Petro V. Kisie-
liaus ir Ramūno Venclovo, jis šį sprendimą padarė pats. Čia, būrelio va-
dovų Aldonos Prapuolenytės ir Vacio Kuprio globoje ir įtakoje, Arvydui
atsiskleidė Ateitininkų pasaulėžiūros reikšmė. Jis leido laikraštėlius,

piešė, rašė,  statė vaidinimus, skaitė referatus. Kur tik jis prisidėjo, visur
veikla pradėdavo pulsuoti nauja gyvastimi. Per Cicero kuopą Arvydas
gavo progą dalyvauti moksleivių ateitininkų Žiemos kursuose Dainavoje,
kur užsimezgė aktyvus bendravimas su kun. Stasiu Yla. Čia ir susipažino
su ateitininkijos mintytojų Prano Dovydaičio, prof. Stasio Šalkauskio,
Antano Maceinos ir Juozo Girniaus raštais. Įsijungęs į ateitininkų veik-
lą, kun. Arvydas susipažino su gyvais nacių kaceto liudininkais Stasiu
Yla, Pilypu Naručiu, Adolfu Damušiu, įsigilino į Lietuvos okupacijos
tragediją ir taurių lietuvių aukas. Susidomėjo tuo metu verdančiu lietu-
vių disidentų judėjimu Lietuvoje, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
leidyba, sąžinės kalinių Nijolės Sadūnaitės, kun. Sigito Tamkevičiaus,
Viktoro Petkaus, Alfonso Svarinsko teismais. Visas šitas patirtas pažintis
kun. Arvydas dažnai su dėkingumu prisimindavo, ir, paskatintas jų pa-
vyzdžiu, pats veikė.

Ruošiantis švęsti ateitininkijos šimtmetį, kun. Arvydas pereitą ru-
denį šitaip rašė: 

Tegul mūsų džiaugsmingi jaunų dienų prisiminimai būna kaip dvasinis energe-
tinis kuras, kuris palaimingai kursto džiaugsmo, jaunatviško dvasinio atsinaujinimo
nuotaikas mums besiruošiant šią meilės estafetę perduoti į antrąjį Ateities sąjūdžio
šimtmetį. Tegul mūsų kartos vaikai pajaučia Ateitininkijos neįkainojamą meilės do-
vaną iš Viešpaties taip, kaip mes ją išgyvenome jaunystės pavasario žydėjimo me-
tuose ir dabar, gyvenimo vasaros derliaus metuose, toliau su vis augančiu dėkingu-
mu ir neapsakomu džiaugsmu išgyvendami atsinaujinimo dvasią pasiruošimo darbų
sambūryje, kūrybiniame sūkuryje. Maldos vienybėje, Jūsų brolis Kristaus ramybėje,
kun. Arvydas Petras

Mielas Arvydai, nubėgai gerą bėgimą ir atidavei meilės estafetės laz-
delę mums. Prašome Dievo, kad, skatinami tavo pavyzdžio, mes tesėtu-
mėme. 

—Vida Kuprytė

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

birželio 5 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 

9 val. r. šv. Mišios 
Pal. J. Matulaičio misijoje.

10:30 val. r. iškilmingas po sėdis
PLC didžiojoje salėje.

Ateitininkų namų
gegužinė

birželio 5 d.
Ateitininkų namų sodelyje, Lemont, 

Pradžia 12 val. p. p. (po Šeimos
šventės). Skanūs pietūs, atgaiva,

graži gamta, muzika ir šokiai, 
loterija, draugai. 

A. a. kun. dr. Arvydas Žygas perdavė meilės estafetės lazdelę mums

Arvydas Žygas Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus ateitininkų kuopos moksleivių draugų būryje, apie 1972 metus.
Priekyje (iš k.): Ramūnas Venclovas ir Arvydas Žygas; stovi (iš k.): Vincas Olšauskas, Jonas Krumplys, kun. Gediminas
Kijauskas, SJ, Petras V. Kisielius, Algis Mickus, moksleivių globėjas Vacys Kuprys ir Arūnas Baltrušaitis.  

Jono Kuprio nuotr.

VVaassaarrooss  ssttoovvyykkllooss  DDaaiinnaavvoojjee
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Ar jaunimas ilgisi Lietuvos?

Jau daugiau nei dešimt metų, kai
mūsų jaunimas, moksleiviai
tarp še šiolikos ir aštuoniolikos

metų per organizaciją „Vaiko vartai į
mokslą” su dideliu noru ir entuziaz-
mu prašosi vasaromis savanoriauti
Lietuvoje, šios organizacijos remia-
muose centruose. 

Iš pradžių į Lietuvą  vykdavo  po
vieną ar du savanorius. Pereitais me -
tais vyko keturios savanorės, prieš
tai penki, o šią vasarą net penkiolika
jaunuolių padavė prašymus savano-

riauti Lietuvoje. Ar nekyla klausi-
mas, kodėl jie taip noriai praleidžia
kelias vasaros savaites Lietuvoje?
Juk jie vyksta savomis lėšomis, tėvai
dar turi pridėti už jų pragyvenimą.
Organizacijos „Vaiko vartai į moks -
lą” svajonė – kad atsirastų galimybės
jiems bent kelionės išlaidas padeng-
ti. Deja, iki šiol tokios galimybės ne-
buvo. Aišku, ne visų norinčiųjų vyk-
ti tė veliai yra pajėgūs finansiškai pa-
remti jų kelionę, ir jų norai neišsipil-
do. 

Ar tai nėra atpildas už tas tėvelių
pastangas, įdėtas vežant vaikus į litu-

ALDONA KAMANTIENĖ anistines mokyklas, skautų ir ateiti -
ninkų vasaros stovyklas, tautinių šo -
kių ar chorų repeticijas, kur yra skie -
pijama meilė tėvų ar senelių kraštui?
Nuvykę į Lietuvą jie ne tik pamato,
apie ką knygose skaitė ar iš tėvų gir -
dėjo, bet pajunta norą padėti nelai -
min  giems vaikams ir tai daro be jo -
kio atlyginimo. 

Mūsų savanoriai ruošiasi tam sa -
vanoriškam darbui mokindamiesi
vadovauti ir vesti užsiėmimus savo
va saros stovyklose ir organizacijų
su sirinkimuose. Prieš išvykdami jie
kalbasi su šių išvykų koordinatorė -

mis. Jie įgauna supratimą apie sa-
va noriavimą, sužino būsimo darbo
nuos tatas, yra supažindinami su  sa-
varankišku gyveni mu Lietuvoje.

Su džiaugsmu išleidžiame šiuos
jaunus, bet labai pajėgius žmones,
kad pakvėpuotų savo protėvių šalies
oru, sąlygoms leidžiant, aplankytų
žy mesnes Lietuvos vietas ir atiduotų
savo jėgas, sugebėjimus ir meilę vai -
kams, kuriems to labai trūksta. Lai -
mingos kelionės ir prasmingo darbo
Lietuvoje, mūsų mieli savanoriai. 

Aldona Kamantienė – ,,Vaiko var-
tai į mokslą” savanorių koordinatorė.

Susitikimo su jaunais savanoriais ir jų tėvais metu.

RRaammuunnėėss  KKuubbiilliiūūttėėss  nuotr.

Gegužės 1 d. Ateitininkų namuose vykusio pasitarimo su būsimais jaunais savanoriais
ir jų tėvais dalyviai. Antra iš k. į d.: Lija Siliūnaitė, Kristė Lapkutė, Indrė Bielskutė, Vaiva
Lagūnavičiūtė ir Viktoras Rušėnas.



Atėjus pavasariui į lauko aikštes
išėjo ir lengvosios atletikos mylėto-
jai, rungtyniaujantys JAV rengiamo-
se šios sporto šakos varžybose.

Praėjusį savaitgalį Kansas valsti-
joje surengtose „Ward Haylett Invita -
tional’’ studentų lygos lengvosios
atletikos varžybose dalyvavo keturi
Lietuvos sportininkai.

Čia geriausiai sekėsi Martynui
Jurgilui, kuris buvo pirmas 200 m
bėgime (20,84 sek.). Martynas 0,05
sekundės pagerino savo geriausią
rezultatą ir 0,04 sekundės – Lietuvos
rekordą, kurį prieš 25 metus pasiekė
Andrius Kornikas.

Šiose lenktynėse ge riausią asme-
ninį rezultatą pagerino ir Mantas
Šilkauskas, užėmęs antrą vietą 110
metrų barjeriniame bėgime (13,29
sek.).

Puikiai varžybose sekėsi Tomui
Kisieliui. Šuolyje į aukštį jis iškovojo
antrą vietą (2 m), o ieties metime

buvo trečias (65,18 m).
Darius Draudvila dalyvavo tri-

jose rungtyse. Šuolyje su kartimi
lietuvis buvo trečias (4,75 m), 110 m
barjeriniame bėgime atbėgo ketvir-
tas (14,4 sek.), o ieties metime teko
pasitenkinti 6-ąja vieta (55,42 m.).

Kansas State University koman-
da iškovojo pirmą vietą 4x100 m
estafetiniame bėgime, kurio pirma -
me etape bėgo M. Šilkauskas, o ket -
virtame – M. Jurgilas.

Lietuviai pasižymėjo ir 
kitose vietovėse 

Lietuviai studentai gerai pasiro -
dė ir kitose varžybose. Štai NCAA
„Big East’’ konferencijos čempio-
nate, vykusiame Pennsylvania valsti-
joje, lengvaatletė Ieva Staponkutė
laimėjo trišuolio rungtyje. Jos rezul-
tatas – 12,81. Tačiau merginai nepa-
sisekė šuolyje į tolį, čia ji turėjo
pasitenkinti 23-ia vieta (4,58 m).

NCAA „Metro Atlantic” konfe-
ren cijos pirmenybėse New Jersey
valstijoje Rokas Kirlys bandė jėgas
net trijose metimų rungtyse. Jam
geriausiai pasisekė rutulio stūmime,
kur Rokas iškovojo bronzos medalį
(15,62 m). Disko metime vaikinas
užėmė ketvirtą vietą (46,02), o kūjo
metime mūsų lengvaatletis buvo šeš-
tas (43,52 m).

Lietuvaitė Monika Jakutytė
„Wis  consin Twilight” varžybose, vy-
kusiose Madison mieste, šuolyje į
aukštį (1,78 m) iškovojo antrą vietą. 

Džiugu, kad mūsų tautiečiai ne -
nusileidžia amerikiečiams bei kitų
tautų atstovams ir lengvosios atle -
tikos varžybose. Tikėkimės, jog lietu-
vaičių rezultatai ateityje tik gerės,
nes lengvosios atletikos sezonas lau -
ko aikštėse dar tik prasidėjo.

Po gražaus žaidimo ir užtikrin-
tos pergalės (5:0) prieš „Barcelonos’’
komandą buvo tikimasi, kad ir gegu -
žės 8 d. rungtynėse mūsiškiai kovos
vyriškai bei vėl laimės tris taškus.
Tačiau taip neįvyko, ir „Lituanicos’’
vyrai netikėtai gavo į kaulus net 7:3
nuo silpnokos „Moravos’’ vienuo-
likės. 

Prie nesėkmės nemažai prisidėjo
„Lituanicos” vartininkas, kuris vi -
siš kai nesusitvarkė su savo pareigo -
mis. Ateityje jo iš viso nereikėtų
leisti saugoti vartų, nes vyras tokiam
darbui neturi jokių gabumų, bent
tris įvarčius praleido kaip ant juoko. 

Įtakos tokiam rungtynių rezulta-
tui, matyt, turėjo ir Motinos dienos
šventė – nemaža dalis „Lituanicos’’
geresnių žaidėjų nesiryžo tolimai
kelionei į „Morava’’ aikštę, esančią
prie Wisconsin valstijos sienos. Atva -
žiavo tik 11 žaidėjų (apie pusė jų –
silpnoki), tad keičiant aikštelėje fut-
bolininkus teko parungtyniauti ir
treneriui Linui Jakovlevui. Tokia
sudėtimi sunku būtų tikėtis pergalės
ir prieš silpniausią komandą „Metro -
po litan” lygos I divizijoje FC „Serbs -
ka’’, kuri po 12 susitikimų teturi 1
tašką. 

Su šia komanda „Lituanicos’’ vy -
rai susitiks gegužės 15 d. 3 val. po
pietų savoje aikštėje prie Pasaulio

lietuvių centro. Tačiau jei „Lituani -
cos’’ vienuolikė žais panašios sudė -
ties, kaip praėjusį sekmadienį, nie -
kas negali būti tikras, kad mūsų fut-
bolininkai iškovos pergalę. Tikėki -
mės, kad šį kartą susirinks pajėges-
nės sudėties komanda. O jeigu ateis
daugiau mūsiškių žiūrovų, tai žaidė -
jų ūpas dar labiau pakils. 

Praėjusį sekmadienį „Metropoli -
tan’’ lygos I divizijoje pasiekti tokie
rezultatai: „Barcelona’’ – „Kickers’’ –
0:3; „Wings’’ – „Highlanders’’ – 5:0,
„Lions’’ – FC „Serbska’’  – 6:0. 

Šios lygos „Major’’ divizijoje pir-
maujantys „United Serbs’’ sunkiai
(2:1) įveikė „Wikings’’; „Schwaben’’,
kuri yra antroje vietoje, nugalėjo „In-
ter national’’ (5:0). „Zrinski’’ nesun-
kiai susitvarkė su „Connections’’
(4:0), o „Eagles’’ 5:0 sutriuškino „Bel-
grade’’. 

„Lituanicos” vasaros lyga rung-
tynes pradės gegužės pabaigoje. Ko-
mandų susitikimai vyks šeštadie -
niais mažojoje aikštėje prie PLC,
Lemont. 

* * *
Priminsime, kad pagal tvarka -

raštį 6-0 rato pirmenybių rungtynes
„Lituanicos’’ vyrai turėtų žaisti savo-
je aikštėje gegužės 22 d. Lemont prieš
„Lions” vienuolikę, kuri kartu su
kita ukrainiečių „Wings’’ komanda
šiuo metu yra lentelės viršuje ir turi
24 taškus.

,,Lituanicos” futbolininkai gavo pylos

Geri Lietuvos lengvaatlečių pasirodymai

Naudingiausio žaidėjo apdovanojimas
grįžo į Čikagą

EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas žymiausių Lietuvos leng -
v osios atletikos atstovų Virgilijus
Alekna, nepaisant jo amžiaus (gimė
1972 m. vasario 13 d.), vis dar yra ir
vienas iš geriausių disko metikų pa-
saulyje. 

Tai jis įrodė Tarptautinės leng-
vosios atletikos federacijos (IATT)
Ka tare surengtose „Deimantinės ly-
gos” varžybose. Šis du kartus olim-
pinį auksą laimėjęs stambaus sudėji-
mo (2 m ūgio ir 130 kg svorio) spor-
tininkas diską nuskraidino 65,92 m,
užimda mas antrą vietą. 

Šį rezultatą jis pasiekė trečiuoju
bandymu ir pirmavo tarp geriausių
pasaulio disko metikų. Gaila, kad lie -
tuvį paskutiniuoju bandymu aplenkė
estas Gerd Kanteris, kurio diskas
nuskriejo 67,49 m. 

V. Alekna pirmą olimpinį aukso
medalį laimėjo būdamas 28-erių, kai
2000 m. Sydney nugalėjo keturis kar-
tus pasaulio čempionu buvusį vokie-
tį Lars Riedel. 

Pergalę Virgilijus ir vėl šventė
Atėnų olimpiadoje. Tiesa, ji nebuvo
tokia įspūdinga. Varžybose lietuvis
užėmė antrą vietą, tačiau iš rung-
tynių pašalinus pirmos vietos laimė-

toją vengrą Robert Fazek, aukso me -
dalis atiteko V. Aleknai. 

2008 m. olimpiadoje Beijing lietu-
vis iškovojo bronzą, o 2003 ir 2005
metais vykusiose pasaulio pirmeny-
bėse jis laimėjo auksą. Auksas Vir-
gilijui atiteko ir Europos čempionate
2006 metais.

Atrodo, V. Alekną dar matysime
ir 2012 m. Londone vyksiančioje
olim piadoje, kur jis, be abejo, tikisi
me dalio, tik nežinia, kokios spalvos.
Tai greičiausiai bus paskutinis Vir-
gili jaus pasirodymas olimpinėse žai-
dynėse. 

Linkime mūsų tautiečiui sėkmės
bei sveikatos, baigiant savo ilgą ir
vaisingą sportinę karjerą.

V. Alekna sugriebė sidabro medalį
EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

Praėjusios savaitės pradžioje
,,Chicago Bulls’’ komandos žaidėjas
Derrick Rose tapo antruoju krepši -
ninku, atstovaujančiu „Bulls” ko -

man dai, laimėjusiu naudingiausio
žaidėjo apdovanojimą.

1998 metais šį apdovanojimą lai -
mėjo „Bulls’’ tuometinis krepšinin -
kas Michael Jordan, jis naudingiau-
siu žaidėju tapo net penkis kartus.
Pirmą kartą jis tapo jauniausiu visų
laikų šį apdovanojimą laimė jusiu
krepšininku.

D. Rose tikrai vertas šio apdo -
vanojimo. Praėjusį sezoną jis vidu-
tiniškai pelnė po 25 taškus, atkovojo
po 4,1 kamuolio ir atlikdavo po 7,7
rezultatyvaus perdavimo. Naudin -
giausio žaidėjo taurė jam atiteko
sužaidus vos tris sezonus lygoje.

Antras, surinkęs 643 balus, liko
,,Orlando Magic’’ vidurio puolėjas
Dwight Howard. Trečia vieta atiteko
,,Miami Heat” žaidėjui LeBron
James, ketvirta – ,,Los Angeles La -
kers’’ komandos krepšininkui Kobe
Bryant, penkta – ,,Oklahoma City
Thunder’’ žvaigždei Kevin Durant.

Martynas Jurgilas iškovojo pirmą vietą
200 metrų bėgime JAV studentų varžy-
bose.

Derrick  Rose. 

Virgilijus Alekna
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PAUL TRIUKAS

P. Jackson baigė trenerio karjerą

20 metų trukusią nuostabią tre -
nerio karjerą nusprendė baigti legen-
dinis NBA treneris Phil Jackson.
Šešis NBA čempiono titulus su Mi -
chael Jordan ir Scottie Pippen ve -
dama Chicago „Bulls’’, o penkis su
Kobe Bryant vedamais ,,Los Angeles
Lakers’’ iškovojęs treneris per 20
darbo metų nė karto nepraleido
atkrintamųjų varžybų. Jis komandas
į pergales reguliariojo sezono metu
atvedė 1,155 kartus. 1995–1996 metais
„Bulls’’ laimėjo 72 iš 82 rungtynių, tai
pasiekimas, iki kurio niekas net arti
nėra priėjęs.

Dar du čempiono titulus kaip
žaidėjas su ,,New York Knicks” iško -
vojęs 65 metų treneris NBA lygą pa -
lieka pralaimėjus Vakarų konferen-

cijos pusfinalio seriją 0–4. Tai pir-
mas, ir, aišku, paskutinis kartas, kai
P. Jack son vadovaujama komanda
pra laimėjo seriją ,,sausai”.

Phil Jackson

PAUL TRIUKAS
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Gyvenime kartais taip nutinka
– kai kuriuos įvykius tarytum
sudėlioja sunkiai paaiškina-

mų lemties ar įdo mių sutapimų vi-
suma, ir telieka ste bė tis, kaip tokių
įvykių dėlionėje iš ryškėja trapi viską
jungianti linija, vedanti link kažko
svarbaus, reikš mingesnio už mūsų
kasdienybę. Taip jau supuolė, kad už-
praėjusią vasarą vie šėdama Lietu-
voje turėjau džiaugs mo ištesėti šia-
pus Atlanto duotą pa žadą – Čikagoje
gyvenantiems mano pa žįstamiems  –
Dalios ir Mariaus Na rių šeimai – bu-
vau pažadėjusi pa ly dėti juos į Lauk-
miniškius, kurie yra ranka pasiekia-
mi nuo mano gimtojo Kupiškio. Jie
norėjo aplankyti Ma riaus senelio
Kazio Babicko tėviškę, kur gimė ne
tik Kazys, bet pasaulį iš vydo ir jo se-
suo Uršulė (Unė), broliai Pet ras ir
Vytautas. 

Kiekvienas prisilietimas prie sa -
vo šaknų paprastai būna jaudinantis,
tuo labiau, jeigu jis – ilgai lauktas ir
pla nuotas. Taip nutiko ir šįkart – mū -
sų pasibuvimas Babickų sodyboje,
kur dabar įrengtas muziejus, buvo iš
tiesų jaudinantis, privertęs ne kartą
stabtelėti ir susimąstyti – kad ir kur
bebūtume, ką beveiktume, nematomi
saitai mus riš su tėviške, su praeiti-
mi. Dar didesnis atradimas laukia tų,
kurie suvokia, kad jų giminės žmo-
nių gyvenimai paliko pėdsakus ne
tik jiems artimų žmonių atmintyje,
bet ir jų krašto istorijoje. Taip galime
sa kyti apie Babickų giminės atžalas,
tarp kurių – ne vienas garsus, talen -
tin gas žmogus.

Ši aplinkybė ir lėmė, kad Kupiš -
kio rajone, gana nuošaliame Lauk mi -
niškių kaime stovinčioje sodyboje
įsi kūrė muziejus. Babickų šeimos
troba Laukminiškių kaime buvo at -
statyta kraštiečių Gedimino Kalui -
nos, Algi man to Zolubo ir Broniaus
Inapo rū pesčiu. Autentiška troba ras -
ta netoli esančiame Gindvilių kaime,
ji pasta tyta ant tų pačių Babickų na -
mo pa matų. Joje 2002 m. ir buvo įkur -
tas Laukminiškių kaimo muzie jus.
Visų darbų sumanytojos – buvusios
Virba liškių pagrindinės mokyklos

mokytojos Janina Puronienė ir Kris-
tina Alek sandravičienė. Sutvar kius
surastus daiktus, atkurta etnografi-
nė paroda, atspindinti XIX a. pabai-
gos ir XX a. pradžios šio krašto gy-
ventojų buitį, papročius ir tradicijas.
Babickų šei mos atminimui įrengta
kukli parodė lė.

Šiame prie pat Kupiškio marių
esančiame kampelyje lankėmės vasa -
ros vidury, akį džiugino gražiai sut-
varkyta muziejaus aplinka, aplinkui
vešinti žaluma. Šalia namo žaliuoja
trys plačiašakiai ąžuolai – galime
spė ti, kad juos pasodino Agota ir
Jurgis Babickai, gimus kiekvienam
sūnui. 

Mus svetingai pasitiko Kupiškio
etnografinio muziejaus, kuriam prik-
lauso ir Laukminiškių muziejus, di -
rektorė Violeta Aleknienė bei muzie -
jų prižiūrinti J. Puronienė. Moterys
džiaugėsi turinčios pagalbininkų –
kai mo žmonės padeda nušienauti di -
džiulę sodybos teritoriją, atvežti iš to -
liau surastą daiktą, jie ateina ir į mu -
ziejuje vykstančius renginius. Per
pas kutinius keletą metų sutvarkytas
stogas, namo išorė, įvesta elektra,
gais rinė-saugos signalizacija. Kaime
gyvena tik vyresnio amžiaus žmonės,
jie džiaugiasi, kad muziejus į šį nuo -
šalų kaimą atvilioja daugiau žmonių
– čia vyksta seminarai, plenerai, mo -
komosios programos jaunimui.

Ne vienas Babickų šeimos žmo-
gus didžiąją gyvenimo dalį praleido
svetur ir buvo pažymėtas meilės
tėvy nei bei skausmingu negalėjimo
joje gy venti ženklu. Nors Petras
Babickas savo publicistikos knygoje
,,Gyveni mas – laimė” (1940) rašė, jog
,,turime kurti gerovę ir laimę čia,
savame kraš te, o ne dangintis kur į
Braziliją ar Argentiną vargo vargti”,
tačiau is torija taip pasuko Babickų
likimus, kad dauguma jų savo gyve-
ni mus kūrė svetur. Aktorė ir reži-
sierė Unė Ba bic kaitė-Graičiūnienė,
pradė jusi vaidinti Kupiškio pradžios
mo kyk loje, vėliau pasiekė net Va-
šing to no, Niujorko, Londono, Pary-
žiaus sce nas. Prozi nin ką, poetą, pub-
licistą, diplomatą, foto grafijos meni-
ninką, dailininką, Lie tu vos radijo
kūrėją ir darbuotoją, ke liau toją Petrą
Babicką likimas ve džiojo po Europą,
Afriką, Rusiją, Bo liviją, Paragvajų,

Babickų šeimos pėdsakai šiapus ir anapus Atlanto

Kazys (k.), Petras ir Vytautas Babickai, 1923 m. Kupiškis.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus u. Babickaitės archyvo nuotraukos

Unė Babickaitė 1920 m. Čikagoje.

Argenti ną, Brazi liją. Kazys Babic-
kas, Lietu vos kariuo menės pulkinin-
kas leite nan tas, 1944 m. pasitraukė į
Vokie ti ją, 1949 m. emig ravo į JAV, gy-
veno Či kagoje, kur 1968 m. mirė. 

Tad savaime suprantama, kad
Babickų gimtinėje numatomi darbai
siejasi ir su išeivija. Kaip sakė Ba -
bickų giminės atminimu besirūpi -
nan  ti Kupiškio etnografijos muzie-
jaus direktorė, Atlanto vandenynas
negali nuplauti vienos tautybės žmo -
nių bendravimo ir sumenkinti bend -
ro darbo. ,,Kur bebūtų gyvenę garsio-

sios Babickų šeimos vaikai, jais di -
džiuo jasi Kupiškio kraštas”, – sako V.
Aleknienė. Ji tikisi, kad į nuošalų
Lauk miniškių kaimą metams einant
atvyks ir lietuviai, gyvenantys įvai -
rio se pasaulio šalyse. Be jokios abe jo -
nės, svečiams reikia turėti ir ką paro -
dy ti, todėl muziejus rūpinasi, kad Ba -
bickų gimtinė taptų ne tik patraukliu
lankymui kampeliu, tačiau ir mūsų
krašto kultūrai bei paveldui neabe -
jin gų žmonių susibūrimų vieta. Tam
neužtenka vien tik gerų norų, todėl
buvo sumanyta          Nukelta į 14 psl.

LORETA TIMUKIENĖ

Dalios ir Mariaus Na rių šeima prie Babickų namo-muziejaus Laukminiškių k.                                                       Loretos timukienės nuotr.
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Kodėl JAV galvoja pabėgti iš Afganistano?

Ieškomiausio pasaulio teroristo
Osama bin Laden mirtis suteikė
JAV prezidento Barack Obama

administracijai ilgai ieškotą dingstį
atitraukti karines pajėgas iš Afganis-
tano. Konkretūs planai – dar tik
diskusijų lygyje, tačiau nesibaigiančių
karų nuniokotai šaliai tai nežada nieko
gero.

JAV visuomenė pastaruoju metu
atrodo pavargusi nuo visą dešimtme-
tį trunkančių karų ir linkusi dau-
giau dėmesio skirti ekonominėms ša-
lies problemoms ar sunkiai suvaldo-
mos nelegalios imigracijos klausi-
mui, kurį dabar imasi judinti ir pre-
zidentas B. Obama. 

Darosi vis panašiau, kad karas
Afganistane, kaip ir išliekantys įsi-
pareigojimai Irako vyriausybei, JAV
vadovams tampa vis sunkesne našta.

Pastarosiomis dienomis JAV ži-
niasklaida kone sutartinai tvirtina,
kad O. bin Laden žūtis gegužės 2 die-
ną skatina šalies pareigūnus iš esmės
peržiūrėti kovos su terorizmu strate-
giją.

Valdininkų korupcijos ne ma-
žiau negu nesiliaujančio smurto sle-
giamas Afganistanas šiame konteks-
te vis dažniau matomas kaip niekam
nereikalingas kliuvinys, o ne verty-
bė, kurią derėtų ginti bet kokia kaina
ir puoselėti.

Turint galvoje sudėtingą šios
daugiausia žemėlapiuose egzistuo-
jančios valstybės istoriją, nėra sudė-
tinga įsivaizduoti, kad ji dar kartą
gali būti palikta likimo valiai. Pana-
šiai, kaip tai nutiko po SSRS pajėgų
atsitraukimo 1989 metais, kai Vaka-
rai ramiai stebėjo radikalaus Taliba-
no judėjimo įsitvirtinimą didžiojoje
šalies dalyje.

B. Obama anksčiau yra žadėjęs
pradėti palaipsnį karių atitraukimą
iš Afganistano jau šių metų liepą.
JAV dienraščio „The Wall Street
Journal” duomenimis, šalies prezi-
dentą pasiekė pirminiai kariškių pa-
siūlymai, pagal kuriuos liepos mė-
nesį iš Afganistano būtų atitraukta
iki 5,000 karių, o šis skaičius iki metų
pabaigos galėtų išaugti iki 10,000.

Teigiama, kad šie planai buvo pa-
teikti dar prieš paskelbiant naujie-
nas apie O. bin Laden žūtį, todėl pasi-
keitus padėčiai juos neišvengiamai
teks peržiūrėti. Galima neabejoti,
kad dėl karių atitraukimo planų jau
dabar įslaptintais kanalais vyksta
įtemptos Baltųjų rūmų, Valstybės de-
partamento ir Pentagono pareigūnų
diskusijos.

Turint galvoje, kad šiuo metu Af-
ganistane yra apie 100,000 JAV karių,
jų skaičiaus sumažinimas 10 proc.
neatrodo itin reikšmingas pokytis.
Vis dėlto jau vien tai, kad kariai ati-
traukiami vasarą – tuo metu, kai
ypač palankios sąlygos sukilėlių ka-
riniams veiksmams, rodo kariškių ir
politikų gretose vyraujančias nuotai-
kas.

10 mlrd. dolerių per mėnesį –
į balą?

Prezidento B. Obama administ-
racija artimiausiu metu gali tikėtis
nebent tolesnio politinio spaudimo

stiprėjimo. Keblumų kelia ir tai, kad
palaipsnio atsitraukimo iš Afganis-
tano klausimas randa atbalsį abiejo-
se politinių partijų pusėse.

Du įtakingi JAV senatoriai, de-
mokratas John Kerry ir respubliko-
nas Richard D. Lugar, viešai pasiūlė
persvarstyti, ar tikslinga karui Afga-
nistane skirti tiek daug dėmesio ir fi-
nansinių lėšų.

JAV dienraščio „The New York
Times” vertinimu, tai gali reikšti
naujų aršių debatų apie JAV kariuo-
menės išvedimą iš Afganistano pra-
džią.

„Mes turėtume dirbti, kad pa-
siektume mažiausią būtiną įmanomą
dalyvavimą – tokį dalyvavimą, kuris
leistų afganams patiems imtis vado-

vavimo ir skatintų juos pasitempti
dėl šio uždavinio”, – savo pageidavi-
mus išsakė buvęs prezidento rinki-
mų kandidatas J. Kerry, šiuo metu
vadovaujantis Senato užsienio santy-
kių komitetui.

Jis pabrėžė, kad JAV negali ir to-
liau kiekvieną mėnesį kariniams
veiksmams Afganistane skirti po 10
mlrd. dolerių, neturėdama aiškių
gairių, kada jie galėtų baigtis.

„Platūs mūsų veiksmų užmojai
rodo, kad mes bandome perkurti Af-
ganistano ekonominę, politinę ir sau-
gumo kultūrą. Tačiau šis ambicingas
tikslas – ne mūsų jėgoms”, – perspėjo
R. Lugar, pamiršęs ne tokius senus
savo partijos kolegos G. W. Bush už-
mojus kariniu įsikišimu pakeisti ne
vien Afganistano, bet ir viso Vidurio

Rytų regiono politinę kultūrą.
Respublikonų senatorius taip pat

pabrėžė, kad JAV išlaidas karinėms
operacijoms Afganistane derėjo per-
svarstyti dar prieš sėkme pasibaigu-
sią O. bin Laden sunaikinimo opera-
ciją. Kita vertus, dabar tai jau gali at-
rodyti kaip neišvengiama būtinybė.

O. bin Laden žūtis –
nauja galimybė?

Daugėjant požymių, kad garsiau-
sio teroristo žūtį bus bandoma pa-
naudoti kaip pasiteisinimą traukian-
tis iš Afganistano, kuriame saugumo
padėtis iki šiol nė iš tolo neprimena
to, ką anksčiau yra žadėjusi G. W.
Bush administracija, tai kelia vis di-

desnį nerimą JAV kariškiams. Jie no-
rėtų baigti karinius veiksmus, turė-
dami labiau apčiuopiamų pasiekimų
negu vieno žmogaus mirtis.

„The New York Times” teigimu,
Pentagono pareigūnai kol kas linkę
nenusileisti politikams, kurių nuos-
tatos turi polinkį svyruoti kartu su
viešosios nuomonės pokyčiais.

Jie norėtų išnaudoti O. bin La-
den žūtį kaip galimybę dar labiau pa-
spausti Talibano vadovybę, kad ši
imtųsi daryti nuolaidas derybose dėl
nacionalinio susitaikymo.

Generolas majoras John F.
Campbell, vadovaujantis JAV ir są-
jungininkų pajėgoms rytinėse Afga-
nistano provincijose, išreiškė viltį,
kad O. bin Laden žūtis gali susilpnin-
ti sukilėlių sąjungą, siekiančią nu-

versti centrinę vyriausybę.
Jo teigimu, sukilime dalyvauja

įvairios grupės, kurios siekia skir-
tingų tikslų ir turi nevienodų sąsajų
su „al Qaeda”. Kai kurios iš jų, suži-
nojusios apie O. bin Laden mirtį, esą
gali persvarstyti tolesnio dalyvavimo
kariniuose veiksmuose pagrįstumą
ir įsitraukti į Afganistane vykstantį
politinį vyksmą.

J. F. Campbell taip pat pareiškė
iki šiol nepastebėjęs sustiprėjusių
sukilėlių išpuolių, kurie leistų teigti,
kad gali būti kryptingai keršijama už
„al Qaeda” vadovo žūtį.

2014 metų vizijos

Jeigu J. F. Campbell yra teisus,
pernelyg skubus JAV karių atsitrau-
kimas iš Afganistano tik sustiprintų
sukilėlių ryžtą tęsti pasipriešinimą.

Bet kokiu atveju visi supranta,
kad JAV ir NATO kariuomenė nega-
lės neribotą laiką būti Afganistane ir
aktyviai dalyvauti kariniuose veiks-
muose. Anksčiau ar vėliau atsakomy-
bė už šalies saugumą turės būti per-
duota centrinės vyriausybės Kabule
suburtoms pajėgoms.

B. Obama administracija tikisi
tai atlikti jau iki 2014 metų pabaigos.
Vis dėlto iki šiol lieka nemažai abe-
jonių, ar centrinė vyriausybė Kabu-
le, dar visai neseniai susilaukdavusi
pašaipų dėl savo pernelyg trumpų
rankų, sugebės suvaldyti kariauti
įpratusius įvairių šalies regionų gy-
ventojus.

Norą skeptiškai vertinti 2014 me-
tų viziją kelia ir prieštaringai verti-
namas Pakistano vaidmuo Afganis-
tano konflikte. Užtenka prisiminti,
kad JAV karinės pajėgos, susirengu-
sios į O. bin Laden sunaikinimo ope-
raciją Pakistano teritorijos gilumoje,
net neįspėjo savo sąjungininkų Isla-
mabade.

Žinios apie tai, kad O. bin Laden
patogiai gyveno vos už kelių šimtų
metrų nuo Pakistano karo akademi-
jos, tik sustiprino įtarimus, jog nema-
ža dalis Pakistano kariškių ir saugu-
mo pareigūnų mielai atsuktų savo gin-
klus prieš dabartinius sąjungininkus.

Kartu tai nežada nieko gero ir
Afganistano žmonėms, nes tik veiks-
minga Pakistano pagalba kovoje su
talibais gali užtikrinti, kad karas iš
tiesų baigsis tvirtos taikos sudary-
mu. Kol kas pagrindo abejonėms šio-
je srityje matyti daugiau negu realių
pasiekimų. 

Paruošta pagal užsienio žinia-
sklaidą.

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
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Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi 
NATO siūlomas K. Jankauskas

Vilnius (BNS) – Europos Sąjun-
gos (ES) teisė negina tautinių mažu-
mų teisių, pareiškė Lenkijos užsie-
nio reikalų ministerija po to, kai ES
teisingumo teismas neįžvelgė pažei-
dimo, jog Lietuvoje vardai ir pavardės
rašomi tik lietuviškais rašmenimis.

,,Ši byla buvo ištirta išskirtinai
tik turint omeny laisvą žmonių judė-
jimą. Remiantis ES teise, negalima
kelti klausimo dėl vardų rašymo tai-
syklių”, – sakė Lenkijos URM atsto-
vas spaudai Marcin Bosacki.

ES Teisingumo teismas nenusta-
tė tiesioginio pažeidimo dėl Lietuvo-
je galiojančios tvarkos, kuri reika-
lauja vardus ir pavardes dokumen-
tuose rašyti tik lietuviškais rašmeni-
mis, tačiau užsiminė, kad naciona-
liniam teismui pastebėjus ,,rimtus
nepatogumus”, draudimas po san-
tuokos įrašyti originalią nelietuviš-
ką pavardę gali būti įvertintas ES
pripažintų laisvių ribojimu.

Liuksemburge įsikūręs teismas
pažymėjo, kad tvarka, jog piliečio

vardas ir iki santuokos turėta pavar-
dė nėra keičiami ir lieka užrašomi
tik valstybine kalba, neriboja laisvo
asmenų judėjimo.

Nagrinėdamas prašymą pakeisti
moters pavardę santuokos liudijime
ir įrašyti formą su raide w – Wardyn
vietoje Vardyn – teismas paskelbė,
kad ES pripažįstamos laisvės gali bū-
ti netinkamai apribotos, jei atsisaky-
mas pakeisti pavardę gali sukelti
,,rimtų administracinių, profesinių
ir asmeninių nepatogumų”. Anot ES
teismo, tai turi nustatyti nacionali-
nis teismas.

Tuo tarpu Varšuvoje viešintis
Lietuvos užsienio reikalų viceminist-
ras Egidijus Meilūnas sakė esąs už
tai, kad Lietuvos ir Lenkijos dialogas
būtų nuoširdesnis. E. Meilūnas pa-
brėžė, kad ES Teisingumo teismo
sprendimas dėl pavardžių rašybos
aiškiai parodė, jog Lietuva nelaužo
ES užtikrinamų teisių ir pridūrė, kad
tai galėtų būti kelio pradžia, gerinant
dialogą tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Vilnius  (ELTA) – Vilniuje,  Žvė-
ryno mikrorajone, atidengtas pa-
minklas vienam iškiliausių ir origi-
naliausių XIX a. pabaigos ir XX a.
pradžios rusų poetų Konstantin
Balmont. Poetas simbolistas, rašęs
rusų kalba, yra žinomas kaip lie-
tuvių mitologijos, tautosakos ir is-
torijos interpretacijų kūrėjas, šiai
temai skyręs keturias poezijos kny-
gas.                           ELTA nuotr.

New York gatvei siūloma suteikti J. Mačiūno vardą

Vilnius (BNS) – Į Lietuvos am-
basadoriaus Šiaurės Atlanto Tary-
boje pareigas siūlomas šiuo metu Už-
sienio reikalų ministerijos (URM)
kancleriu dirbantis Kęstutis Jan-
kauskas. Jį siūloma skirti nuo rug-
pjūčio 16 d., Seimo Užsienio reikalų
komitetas jau yra pritaręs šiai kandi-
datūrai.

41 metų K. Jankauskas yra bai-

gęs Vilniaus universiteto Istorijos fa-
kultetą, URM dirba nuo 1991 m. 2009
m. pradžioje buvo paskirtas URM
valstybės sekretoriumi, nuo tų pačių
metų liepos iki šiol ėjo ministerijos
kanclerio pareigas.

K. Jankauskas turėtų pakeisti
Liną Linkevičių, kuris NATO būsti-
nėje Briuselyje Lietuvai atstovauja
nuo 2004 metų.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus meras
Artūras Zuokas užsimojo įamžinti
,,Fluxus” judėjimo įkūrėjo Jurgio
Mačiūno vardą ir nuopelnus.

Meras kreipėsi į New York merą
Michael Bloomberg ir New York
miesto tarybos pirmininkę Christine
Quinn, ragindamas daliai Wooster
gatvės, esančios New York miesto So-
Ho rajone, suteikti J. Mačiūno garbės
pavadinimą.

Sostinės meras taip siūlo įamžin-
ti lietuvių Jono Meko ir jo artimo ko-
legos ir draugo, su kuriuo kartu kūrė
,,Fluxus” meno judėjimą, J. Mačiūno,
nuopelnus – aktyvią veiklą New York
mieste įkuriant SoHo rajoną – kūry-
binę industriją New York meninin-
kams.

Balandžio pabaigoje A. Zuokas,

susitikęs su JAV ambasadore Lietu-
voje Anne Derse, aptarė galimybes
Vilniui bendradarbiauti su New York
miestu. Pasak mero, šiuo metu akty-
viai bendradarbiaujama su New
York esančia kultūros bendruomene,
artimiausiu metu ketinama šiame
mieste atidaryti J. Mačiūno darbų
parodą. Susitikime ambasadorė pa-
lankiai įvertino norą plėsti kultūrinį
bendradarbiavimą su JAV miestais.

Nors J. Mačiūno (1931–1978) veik-
la meno pasaulyje vertinama priešta-
ringai, jis vadinamas išskirtine as-
menybe, kurios XX a. septintajame
dešimtmetyje įkurtas ,,Fluxus” judė-
jimas sujungė įvairių rūšių meną ir
maištingą ideologiją bei tapo viena
įtakingiausių filosofijų šiuolaikinia-
me pasaulyje.

A. Sekmokas kvietė JAV vadovus 
stebėti atominių projektų saugą 

Pasirašyta Lietuvai svarbi sutartis 

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info/BNS) – JAV administ-
racija atidžiai stebi visus su bran-
duoline energetika susijusius veiks-
mus Lietuvoje ir šalia jos – tiek senų
atominių elektrinių uždarymą, tiek
naujų statybą – tokia nuostata buvo
išsakyta Lietuvos energetikos mi-
nistro Arvydo Sekmoko susitikime
su JAV energetikos sekretoriaus pa-
vaduotoju Daniel Ponemon ministro
viešnagės Washington, DC metu.

Energetikos ministras pabrėžė,
kad Lietuvos vyriausybė susirūpinu-
si Rusijos kapitalo Vokietijos įmonės
„Nukem” veikla, uždarant nuo 2010
m. nebeveikiančią Ignalinos atominę
elektrinę. Jis taip pat atkreipė dėme-
sį, kad Lietuvos pašonėje ketinant
statyti naujas branduolines jėgaines,
nesilaikoma tarptautinių reikala-
vimų ir skaidrumo, bei pakvietė JAV
atstovus atidžiai domėtis šiais pro-
jektais. 

Apie tai kalbėta ir Lietuvos am-
basadoje JAV vykusiame ministro
susitikime su JAV valstybės sekreto-
rės specialiuoju įgaliotiniu energeti-
kai ambasadoriumi Richard Mor-
ningstar, JAV Kongreso nariu, Atsto-
vų rūmų Energetikos komiteto nariu
John Shimkus, JAV prezidento pata-
rėju Rusijos klausimais Michael Mc-
Faul bei patarėja ir vyriausiąja di-
rektore masinio naikinimo ginklų ir
grėsmių mažinimo klausimais Laura
Holgate.

A. Sekmokas ambasadoje susi-
tiko ir su JAV energetikos bendrovės
„Cheniere” prezidentu Charif  Soui.
Buvo aptartos Lietuvos galimybės
ieškant partnerių, galinčių tiekti du-
jas į būsimą suskystintų gamtinių
dujų terminalą Klaipėdoje.  JAV turi
didžiules galimybes dėl sparčiai vys-
tomų skalūninių dujų projektų, o
„Cheniere” būtent ir planuoja skys-
tinti ir eksportuoti skalūnines dujas.
Po susitikimo Lietuvos bendrovės
„Klaipėdos nafta” generalinis direk-
torius Rokas Masiulis ir JAV energe-
tikos bendrovės ,,Cheniere” prezi-
dentas pasirašė tarpusavio suprati-
mo memorandumą dėl suskystintų
gamtinių dujų pirkimo ir tiekimo ga-
limybių.

Remiantis pasirašytu memoran-
dumu, „Klaipėdos nafta” ir „Chenie-
re” sutarė tęsti derybas dėl suskys-
tintų gamtinių dujų tiekimo apim-
čių. Jei derybos būtų sėkmingos, at-
eityje planuojama pasirašyti ilgalai-
kes suskystintų dujų pirkimo ir tieki-
mo sutartis. Vyriausybė siekia, kad
suskystintų dujų terminalas būtų
pradėtas statyti šiemet, o galutinai
veikti jis turėtų pradėti 2014 metais.

Iki tol ketinama įgyvendinti ir dujų
sektoriaus pertvarką. 

Viešnagės JAV metu mūsų šalies
energetikos ministras vienai įtakin-
giausių nevyriausybinių organizaci-
jų „Atlantic Council” pristatė Lietu-
vos energetinės nepriklausomybės
strategiją. Šios organizacijos tikslas
– stiprinti JAV ir Europos dialogą
transatlantinio saugumo srityje. Dis-
kusijų metu buvo tvirtinama, kad
Lietuva, brėždama savo energetinės
politikos kryptį, eina panašiu keliu,
kaip ir JAV. Atradusi, ištyrusi ir pra-
dėjusi naudoti skalūninių dujų telki-
nius, JAV smarkiai susitiprino kon-
kurenciją dujų srityje ir tai leido ko-
ne perpus sumažinti dujų kainas vi-
daus rinkoje. 

Žinią, kad uždarius Ignalinos
AE, Lietuva apie 60 proc. šaliai rei-
kalingos elektros energijos impor-
tuoja iš Rytų kaimynų, JAV žinovai
sutiko su rimtu susirūpinimu.  To-
dėl, anot jų, Visagino AE projektas
yra gyvybiškai svarbus Lietuvai ir
visam regionui, o JAV administraci-
jos parama šiam projektui yra svei-
kintina ir savalaikė. Žinovai taip pat
atkreipė dėmesį, kad siekiant energe-
tinės nepriklausomybės, Lietuva su-
sidurs su politiniais iššūkiais ir in-
teresų grupių įtakomis. Todėl Lietu-
vos sėkmė priklausys ir nuo politinės
valios.

Lietuva turi skalūninių dujų iš-
teklius, kurių pakaktų mūsų šalies
poreikius patenkinti 30–50 metų. To-
kias naujausias tyrimų išvadas A.
Sekmokui pristatė JAV Energetinių
išteklių informacijos agentūros va-
dovas Richard Newell.   Galimi skalū-
ninių dujų klodai glūdi pietvakarių
Lietuvoje, driekiasi iki Kaliningrado
srities ir Lenkijos, kur šių dujų tel-
kiniai yra itin gausūs.  

Galimybes vystyti bendrus ska-
lūninių dujų išgavimo projektus, pa-
sinaudoti JAV Pasaulinės skalūni-
nių dujų iniciatyvos teikiamais pri-
valumais A. Sekmokas aptarė su JAV
Valstybės sekretorės Hillary Clinton
pasekretoriumi energetikos, preky-
bos ir žemės ūkio klausimais Robert
Hormats bei JAV Energetikos sekre-
toriaus pavaduotoju Daniel Pone-
mon. Skalūninių dujų išgavimą ir
būtiną šiam verslui vystyti aplinką
A. Sekmokas jį lydinti delegacija ap-
tarė ir su JAV dujų ir naftos gavybos
bendrovėmis.

„Neabejoju, kad turime puikių
galimybių sustiprinti Lietuvos bend-
radarbiavimą su JAV skalūninių du-
jų srityje ir pasinaudoti JAV admi-
nistracijos teikiama parama”, – sakė
energetikos ministras. 

Vilnius (ELTA) – Bendradarbia-
vimo sutartis su Drezdeno reziden-
cine pilimi, valdančia turtingiausią
Europoje valstybinį lobyną, Lietuvai
atvėrė galimybę išvysti įspūdingiau-
sias meno kolekcijas ir mūsų šalies
turtingą istoriją atskleidžiančias li-
tuanistines vertybes.

Dvišalę tarptautinio bendradar-
biavimo sutartį pasirašė Drezdeno
valstybinių meno rinkinių – Drezde-
no rezidencinės pilies direktorius
prof. dr. Dirk Syndram ir Nacionali-
nio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų di-
rektorius dr. Vydas Dolinskas. Sutar-
tyje numatyta, kad šios institucijos
ketina keistis informacija ir su rezi-
dencijų restauravimu, atstatymu bei
moksliniais tyrimais susijusia litera-

tūra, tartis rezidencijų atkūrimo bei
ekspozicijų įrengimo klausimais,
rengti bendrus muziejinius projek-
tus, publikacijas, konferencijas, se-
minarus, parodas, vykdyti specialis-
tų mainus.

D. Syndram atkreipė dėmesį į
reikšmingą tokio pobūdžio muziejų
parodinę, šviečiamąją veiklą. Be to,
pasak jo, Drezdeno muziejus yra ir
puiki poilsio zona. Profesorius sakė,
jog šis muziejus yra lankomiausias
šalyje – per 6 metus jį aplankė 3,25
mln. žmonių. 

V. Dolinsko nuomone, Lietuvos
valdovų rūmų muziejus duris galėtų
atverti po pusantrų metų, tačiau tai
priklausys nuo politinės valios ir
ekonominių sąlygų. 

Varšuva kritikuoja Europos Sąjungos teisę



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. College Drive
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
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DRAUGAS2011 gEgUžėS 14, ŠEŠTADIENIS12

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiųro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

Oak Lawn 1 bdr. apt. balcony.
Close to metra. 

Call 708-269-3486
or 708-598-5798

išnuomoja siūlo daRbą

,,SOCIAL SECURITY’’ NAUJIENOS:
ELEKTRONINėS PERLAIDOS VIETOJ

BANKO ČEKIŲ

Nuo šių metų gegužės 1 dienos
JAV Valstybinis iždas (US Treasury)
ėmė įgyvendinti palaipsnio perėjimo
prie išimtinai elektroninių atsiska i -
tymų programą, taikomą ,,Social
Security’’ bei kitoms federalinių
lengvatų programoms. Vadinamoji
,,Go Direct” iniciatyva, užsimezgusi
dar 2005 metais, yra paremta siekiu
tau pyti mokesčių mokėtojų lėšas bei
užtikrinti veiksmingesnį išmokų ad -
ministravimą. Todėl iki 2013 me tų
kovo pabaigos visi, gaunantieji ,,So-
cial Security’’, karo veteranų bei ki-
tokias valstybines išmokas popie -
rinio čekio pavidalu, turės atitinka-
mai pertvarkyti savo finansus. Ma -
noma, jog ši naujovė padės per arti -
miausią dešimtmetį sutaupyti maž-
daug milijardą dolerių, žymiai su -
mažins su čekių administravimu bei
persiuntimu susijusias išlaidas. 

Naujoji tvarka, be abejo, buvo
išprovokuota vis didėjančio ,,Social
Security’’ pensijų gavėjų skaičiaus,
paskaičiavus, kad vadinamieji ,,Baby
Boomer” kartos atstovai, pamažu
išeinantys į pensiją, per artimiau-
sius penkerius metus kasdien padi-
dins pen sijų gavėjų skaičių maždaug
10,000. Tuo tarpu kiekvienam popie -
riniam čekiui išduoti bei persiųsti
yra reikalinga maždaug 92 centais
didesnė suma nei elektroniniams at-
siskaitymams, kai pinigai gavėjui
pervedami tiesiogiai iš mokėtojo
banko sąskaitos. 

Todėl ir buvo nuspręsta, jog perė -
jimas prie išimtinai elektroninių at -
siskaitymų su išmokų gavėjais bus
naudingesnis JAV mokesčių mokėto-
jams, kaip, beje, ir patiems išmokų
gavėjams. Manoma, jog elektroninės
perlaidos žymiai padidins mokėjimų
saugumą bei patogumą. Apie tai iš
tiesų verta susimąstyti, turint ome -
nyje, jog vien pernai net 540,000 po -
pierinių ,,Social Security’’ čekių bu -
vo pamesta arba pavogta – tai sukėlė
daug nerimo gavėjams ir, žinoma,
pareikalavo papildomų išlaidų išduo-
dant bei persiun čiant čekius iš nau-
jo. Pagaliau, dar vie nas argumentas,
kodėl verta perei ti prie išimtinai
elektroninių mo kėji mų, yra tas, jog
šiuo metu netgi nera ginami daugiau
nei du trečdaliai asmenų, gaunančių
išmokas, jau yra pa sirinkę elektro-
nines perlaidas. 

Tad pagal naująją tvarką visi
asmenys, iki šiol gavę popierinius
,,So cial Security’’ ar kitų valstybės
išmokų čekius, taip pat visi, pradė -
siantys gauti tokias išmokas ateityje,
privalės pasirūpinti elektroninėmis
perlaidomis. Tai padaryti bus galima
dviem būdais: pasirinkus tiesioginę
perlaidą į banko sąskaitą (,,direct

deposit”) arba įsigijus mokėjimo kor-
telę (,,prepaid debit card”). Pirmuoju
atveju išmokų gavėjai privalės pa -
teikti Iždui savo finansinę informaci-
ją, būtent:

• Savo banko arba kitos kredito
įstai gos tranzitinį numerį bei sąskai -
tos numerį (abu šiuos numerius gali-
ma rasti bet kurio banko sąskaitos
čekio apačioje – atitinkamai kairėje
ir dešinėje dokumento pusėje);

• Sąskaitos rūšį – einamoji (chec -
king) arba taupomoji (savings); 

Antruoju atveju išmokų gavė-
jams bus išduodama speciali ,,Direct
Express Debit MasterCard”, kurią
galima užsisakyti, apsilankius inter-
neto svetainėje www.GoDirect.org
(kurioje taip pat galima užsiregist -
ruoti ir elektroninei perlaidai) arba
paskambinus į specialią telefono li-
niją, JAV Valstybinio Iždo įsteigtą
elektroniniams mokėjimams admi-
nist ruoti, nemokamu numeriu 1-800-
333-1795. Kortelės bus išduodamos
nemo kamai, be to, jas pasirinku-
siems iš mokų gavėjams nereikės
mokėti ap tarnavimo bei sąskaitos
pereikvojimo (overdraft) mokesčių
(nors, kaip jau tapę įprasta, už pa-
pildomas pas laugas, pvz., banko per-
laidas arba popierines ataskaitas,
siunčiamas paštu, primokėti teks). 

Jau minėta „Go Direct” progra -
mos interneto svetainė yra puikus
šaltinis norintiems sužinoti daugiau
apie numatytus pasikeitimus bei
elektroninius mokėjimus. Informa -
cijos apie elektronines perlaidas taip
pat galės suteikti ir daugumos bankų
atstovai bei vietiniai ,,Social Secu-
rity’’ ir kitų valstybinių įstaigų, atsa-
kingų už išmokų administravimą,
darbuotojai. 

Pabaigai dera pastebėti, jog lai-
ku, t. y. iki 2013 metų kovo 31 dienos,
neįsirašius į elektroninių mokėjimų
programą, visos federalinių lengvatų
išmokos bus pervedamos į išsiblaš -
kiu siems klientams automatiškai iš -
duotas ,,Direct Express” korteles (to-
kiu būdu užtikrinant, kad išmokos
niekur nedingtų ir būtų pervestos
kaip priklauso). Tuo tarpu visi ,,So -
cial Security’’ bei kitų išmokų gavė-
jai, jau besinaudojantys elektroninių
atsiskaitymų sistema, dėl naujos
tvar kos nepatirs jokių pokyčių išmo -
kų pervedime ir minėtos datos gali
laukti visiškai nesijaudindami. 

Parengta pagal žiniasklaidos in-
formaciją 

Vaida Maleckaitė – buvusi Lie-
tuvių Fondo, ,,Draugo” ir JAV LB So-
cialinių reikalų tarybos darbuotoja.
Šiuo metu gyvena Dallas, TX, studi-
juoja viešojo administravimo dok-
torantūros programoje University of
North Texas.

VAIDA MALECKAITĖ



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

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

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

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.
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Kryžiažodis Draugas Nr. 076 atsakymai
Vertikaliai:
1. Kuprius. 2. Pediatras. 3. Binoklis. 4. Kretinga. 5. Šilkmedis. 6. Čarlzas.

9. Kapsai. 10. Verbos. 13. Temperatūra. 18. Auklė. 20. Puipa. 22. Vazelinas. 23.
Atsakovas. 25. Kivirčas. 26. Spurga. 27. Mėlynė. 28. Žingsnis. 29. Anuomet. 31.
Įkaitas.

Horizontaliai:
7. Kugelis. 8. Braižas. 11. Artišokas. 12. Vertikali. 14. Subtilus. 15. Ban-

ketas. 16. Akmuo. 17. Garsai. 19. Spalis. 21. Deklaracija. 24. Šaškės. 27. Mažytė.
30. Plūdė. 32. Interviu. 33. Linmarka. 34. Toliaregė. 35. Antstolis. 36. Kevalas.
37. Miražas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Dainos melodija.

iEšKo daRbo

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, legalų statusą, ieško senelių
priežiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir
išleisti atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-
280-1347.

* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 370+37-743151, Lina arba rašyti:
linavend@yahoo.com

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis
arba rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.

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

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti atos-
togų. Tel. 708-527-2144.

* Atsakinga ir darbšti 54 metų moteris ieško
pagyvenusių žmonių slaugos darbo su gyvenimu.
Didelė patirtis, legalūs dokumentai, vairuoja. Gali
dirbti bet kurioje valstijoje. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-271-3876.

SSPPYYGGLLIIAAII

Toks jau tas gyvenimas
Gydytojas pacientui:
– Turime jums prastą naujieną.
– Aš mirsiu?
– Na, visi mes mirsime. Naujiena

ta, kad prieš tai dar mes jus gydy-
sime.

* * *
Gydytojas duoda dvi tabletes

pacientui ir sako:
– Išgerkite jas vakare. Jei ryte

atsibusite, duosiu dar dvi.
* * *

Žmona plauna grindis, o vyras
sėdi supamoje kėdėje ir žiūri televi-
zorių.

– Brangusis, pakelk kojas, kad
galėčiau po kėde išplauti.

Vyras piktai: 

– Ar nesakiau, kad be mano
pagalbos net grindų negali išplauti?

* * *
Vyriškis geležinkelio stoties

kasoje nusiperka bilietą ir paskui
bent penkis kartus perskaičiuoja
grąžą. Įširdusi kasininkė klausia:
,,Teisingai atidaviau?” Vyriškis liūd-
nai mojuodamas galva: ,,Tas ir yra,
kad teisingai, o aš tikėjau, kad bent
kiek mane paremsite.”

* * *
– Padavėjau, jūs man atnešėte

vištą tik su viena koja?
– Na, ir kas. Juk ne šokti su ja

ketinate.

Parengta pagal Bernardinai.lt



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

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
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PaRduoda

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELų SLAuGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

tel. 708-207-5023  

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

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

Paslaugos

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojmo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FunERAL HOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

Atkelta iš 9 psl.  ruošti projektą
,,Gar sioji Babickų šeima”, norint
žmones supažindinti su garsios šei-
mos istorija ir kūrybiniu palikimu,
sutvarkyti uni kalaus kampelio ap-
linką, į muzie jų pritraukti daugiau
lankytojų.

Sodyboje planuojama pastatyti
me džio skulptūras, ateities planuose
– videofilmo „Garsioji Babickų šei -
ma” kūrimas, informacinio lanksti -
nu ko „Pasaulio kultūros ąžuolai” ir
in formacinio katalogo „Garsiosios
Ba bickų šeimos gyvenimo keliu Ku -
piškio krašte” leidyba, kilnojamos
do kumentų ir fotografijų parodos
„Su grįžome į Laukminiškių laukus
ly giuo sius...” ruošimas. 

Tikimasi, kad muziejuje kada
nors apsilankys aktorė, režisierė Bi -
ru tė Marcinkevičiūtė (Mar) su savo
mo nospektakliu „Unė”, o gal – ir Či -
ka goje gyvenanti aktorė Audrė Bud -
ry tė-Nakienė, taip pat sukūrusi mo -
no spektaklį apie Unę Babickaitę
,,Une Baye”. 2007 m. rudenį A. Bud -
rytės spektaklis buvo pristatytas
,,Rhi noceros” teatro festivalyje Čika -
goje, vėliau – ,,Prop” teatre Čikagoje.
Vašingtone vykusiame „Europe
Week” menų festivalyje ,,Unė Baye”
atstovavo Lietuvai, spektaklį matė
Niujorko, Bostono ir Čikagos lietu -
viai, jis rodytas Three Oaks, Michi -
gan. Audrė jau praėjusią vasarą, bū -
dama Lietuvoje, planavo pasiekti
Lauk miniškius – deja, neužteko lai -
ko, bet ji neišsižada šitos minties, ka -
dangi prisipažįsta jaučianti labai
daug sentimentų šiai iš Kupiškio
kraš to kilusiai įdomaus likimo akto -
rei. Kupiškėnai puoselėja viltį, kad
Audrė savo spektaklį ,,Une Baye” pa -
rodys ir Lietuvoje – tai būtų puiki do -
vana ne tik Kupiškio krašto, bet ir vi -
sos Lietuvos kultūros mylėtojams. 

V. Aleknienė sako, kad geroms
idė joms gyvenimas skiria savo laiką.
Kartu su Kupiškio jaunimo centru ir
Lietuvos Respublikos fotografų są -
jun ga muziejus planuoja šių metų ru -
denį organizuoti Petro Babicko vardo
fotografijos konkursą-parodą. Tiki -
ma  si, kad atsiras žmonių, organizaci-

jų, fondų, paremsiančių šį sumany -
mą. 

Kupiškio muziejaus direktorė
pra šė iš anksto padėkoti visiems, kas
savo širdies šiluma ir auka prisidės
prie garsiosios Babickų šeimos is-
torijos ir kultūrinio palikimo išsau-
gojimo. O tuos, kurie keliaudami
užsuks į žymiais žmonėmis garsė-
jantį Kupiš kio kraštą, V. Aleknienė
kvietė nepa miršti aplankyti ir Ku-
piškio rajone esantį nuošalų Laukmi-
niškių kaimą, Palėvenės kapines. Ji
sakė: ,,Dažnai žiū riu į saulę, minti-
mis aprėpiu pa saulį ir suprantu, kad
kiekvienas esa me prisidėję prie sa-
vosios tėvynės is torijos kūrimo ir
išsaugojimo. Sulau kę tūkstantmečio,
kur mes begyven tu me, nestokokime
pagarbos, šilumos, meilės, pasta-
bumo vieni ki tiems, likime prie savo
gyvenimo bran giausių vertybių.”

Kaip sakoma, surėmus pečius ir
kalną galima pajudinti. Babickų gi -
mi nės kartu su savo draugais ir Lie -
tu vių meno draugija, norėdami pa -
dėti išsaugoti ir įprasminti Babickų
šeimos prisiminimą, ruošia labdaros
vakarą, kuris vyks gegužės 21 d., šeš-
tadienį, 7 val. v. Lietuvių dailės mu -
zie juje Pasaulio lietuvių centre. Jis
bus skirtas Kupiškio etnografinio
mu ziejaus projektui „Garsioji Babic -
kų šeima” paremti. Vakaro metu ak -
torė A. Budrytė suvaidins monospek-
taklį „Une Baye”. Veiks parodėlė, ku -
rią sudarys Babickų šeimos nuot -
raukos, Petro Babicko knygos ir pa -
veikslai, leidiniai apie Babickus.
Taip pat bus galima išgirsti Kliv-
lendo vyrų okteto įrašų. Šį kolektyvą
1959 me tais subūrė Rytas Babickas,
Kazio Ba bicko sūnus, muzikas, inži-
nierius. Renginyje surinktos lėšos
bus skirtos informacinio katalogo
„Babickų šei mos gyvenimo kelias
Kupiškio kraš te” leidybai, kambario
(darbo vietos) Laukminiškių kaimo
muziejuje apšil dymui ir kitiems pro-
jekto darbams. Tad kviečiame gegu-
žės 21 dieną su draugais, pažįstamais
ateiti kartu pri siminti žmones, kurių
likimai įsi rė žė ne tik anapus, bet ir
šiapus At lanto.

Babickų šeimos pėdsakai  

Švč. M. Marija Lietuvos istorijos vingiuose
Atkelta iš 2 psl. gerbiama Šiluvos
Šventovėje, šioje žaliuojančių laukų
apsuptoje šventovėje Tu išklausai
lietuvių prašymus ir surenki jų vil-
tis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos
nugalėti materialinius ir mora linius
sunkumus; padaryk vaisingus jų ran-
kų ir proto darbus; apsaugok šeimų
židinių džiaugsmą, visuome ninio gy-
venimo vienybę, palaikyk ateities la-
bui darbuotis pasiryžusią viltį. Ypa-
tingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje
jie teatranda savo gyvenimo prasmę

ir išsaugo budrią viltį. Tau pavedu
Vyskupus, Kunigus, Dievui pasišven-
tusius žmones ir visus krikš čionis.
Išprašyk kiekvienam malonės ištver-
mingai ir kilniadvasiškai tarnauti
Dievo Karalystei, tarp savo brolių
tapti naujosios evangelizacijos rau-
gu. Marija, visų lietuvių Motina, šios
Tavęs besišaukiančios ir Tave mylin-
čios Tautos ‘Žvaigžde’, melski už
mus!”

2011 m. gegužės 13 d. 
homilija Šiluvoje

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

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

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos. Gali
prižiūrėti ir vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos,automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris gali pakeisti pagyvenusių žmonių
priežiūros darbe. Kalba angliškai, geros rekomen-
dacijos. Tel. 773-759-8677.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automobilį. Tel.
847-702-4068.

iEšKo daRbo
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Kaip Biržuose buvo minima
Steigiamojo Seimo diena

Prieškaryje dar kurį laiką su Va-
sario 16-osios diena gana sėkmingai
„varžėsi” ir gegužės 15-oji – 1920 me-
tų Steigiamojo Seimo diena. 1926 m.
„Biržų žinios” gegužės 15 d. numery-
je rašo:

„Nepriklausomybės šventė. Šian-
die visa Lietuvos Respublika švenčia
nuo svetimų jungo išsiliuosavimo
šventę. 1918 metais vasario mėn. 16
dieną Valstybės Taryba Vilniuje pa-
skelbė, kad Lietuva yra nepriklauso-
ma valstybė. Valstybės Taryba nebu-
vo viso krašto išrinkta, nes tuo laiku
Lietuva buvo sukaustyta vokiečių
okupantų retežiais. 

1920 m. gegužės mėn. 15 d. visų
krašto gyventojų išrinktas steigia-
masis Seimas susirinko ir paskelbė
viso pasaulio žiniai, kad yra atsta-
toma Lietuvos demokratinė Respub-
lika... Džiaugdamiesi Lietuvos Res-
publikos Nepriklausomybe mes len-
kiame galvas prie Lietuvos gynėjų
kapų ir kartu su Biržų poetu Janoniu
sušunkam ‘Geresnio paminklo did-
vyriams nebus, kaip vykdymas jų
idealo...’”

O kitame „Biržų žinių” numery-
je gegužės 23 dieną gana nuodugniai
aprašyta šventinės dienos eiga: „Po
pamaldų, turgaus aikštėje susirinko
gimnazistai, mokytojų vedini pra-
džios mokyklų mokiniai, atvyko šau-
liai ir gaisrininkų komanda su savo
orkestru. Šiaip publikos neperdau-
giausia, tai vis miestiečiai, o kai-
miečių maža buvo. 

Apskrities viršininkas p. Volon-
sevičius pasveikino ir sušaukė valio
išrinktajam Seimui. Po jo kalbos –
Himnas ir eisena į gimnaziją, kur di-
rektorius p. Krikščiūnas kalbėjo...
Žygiuota į miesto rotušę, kur bur-
mistras p. Morkūnas metė mintį, kad
tik per demokratiniai išrinktą savi-
valdybę miestas įgauna kultūriškes-
nę išvaizdą. Pilies kalne p. Mulokas
nupasakojo Biržų miesto ir pilies is-
toriją... Šaulių būrys vyko į kapines
kovoje su bolševikais žuvusio kar.
Jono Nastopkos pagerbti ir ant jo ka-
po vainiką uždėti.”

Belieka pridurti, kad vėliau Va-
sario 16-osios šventė „nugalėjo” Stei-
giamojo Seimo susirinkimo dieną –
gegužės 15-ąją.

Ten, kur klaidžioja „girių valdovės“…

Šventinė eisena Biržų mieste, XX a. III deš.

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nariui

A†A
kun. dr. Arvydui Žygui

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo broliui
Vyteniui,  giminėms ir artimiesiems, 

ir drauge liūdime.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ

TARYBA IR VALDYBA

Mielam rekolekcijų vedėjui

A † A
kun. dr. ARVYDUI ŽYGUI

iškeliavus į  Viešpaties namus, reiškiame gilią užuo-
jautą tetoms DANUTEI BALTUTIENEI ir LAIMAI
VAIČIŪ NIENEI, broliui VYTENIUI ir visiems gimi-
nėms bei arti miesiems.

Maldoje su jumis,
Los Angeles, CA

Šv. Kazimiero parapijos
rekolekcijų dalyviai

Nuoširdžiai liūdime dėl kunigo, profesoriaus bu -
vusio, Lie tuvos ateitininkų federacijos pirmininko,
lietuvybės puoselėtojo, Lietuvos ir išeivijos lietuvių
bei bičiulio guodėjo

A † A
ARVYDO PETRO ŽYGO

mirties. Su pagarba ir dėkingumu reiškiame gilią
užuojautą velionio artimiesiems ir visiems jį paži-
nojusiems.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis

A † A
MARGARET E. WYATT

JANAUSKAITĖ

Buvo pašaukta į Dievo Namus 2011 m. gegužės 11 d., sulau-
kusi 102 metų ir 7 mėnesių.

Nuliūdę liko: duktė Joy su vyru Don Wieczorek; anūkai Joe
su žmona Diana. Andrew, JAV armijos Lt. Col. Thomas Wiec-
zorek, proanūkiai Jay ir Ellen Wieczorek.

A. a. Margaret buvo žmona a. a. Edward; močiutė a. a. James
ir a. a. Matthew.

Velionė pašarvota sekmadienį, gegužės 15 d. nuo 3 v. p. p. iki
8 v. v. Walter L. Sojka laidojimo namuose, 1427 W. Chicago Ave.,
Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 16 d. Iš laidojimo na-
mų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Luke bažnyčią, kurio-
je 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.
a. Margaret bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Walter L. Sojka FH. Tel. 312-666-2673

ANTANAS SEIBUTIS

Net ir girininkui, pažįstančiam
girių tankmes, išvysti atsargios lū-
šies pėdsakus yra neįtikėtina sėkmė.
O proga nors akies krašteliu bent iš
toli žvilgtelėti į retą katę pasitaiko
ypač retai, nes tai labai atsargus plėš-
rūnas, apie kurį net arti miško gyve-
nantys labai mažai žino. Pasitaikė
net tokių atvejų, kai lūšis kartu su
jaunikliais gyveno vos už kelių de-
šimčių metrų nuo atokaus vienkie-
mio, bet jo šeimininkai nė karto
nematė šios plėšrūnės.

Prieš gerą pusšimtį metų tėvai
baugindavo miško keliuku einančius
savo vaikus, sakydami, kad nuo me-
džio šakos ant sprando gali liuokte-
lėti lūšis. Šiandien reikia kalbėti apie
lūšis todėl, kad jų Lietuvoje belikę
vos kelios dešimtys, nors kai kurios
įstaigos klaidingai teigia, kad jų
esama apie pusantro šimto.

Rokiškio rajone lūšys pastebėtos
Viršilų, Plunksnočių, Užupio, Bakū-
niškio ir Paduobio miškuose, Sacha-
ros raisto šabakštynuose ir grybų
karalijos – Salagirio tankmėse. Bra-
konieriai kelia pavojų visos Lietuvos
teritorijoje. Dauguma jų į miško tur-
tą kėsinasi ne iš bado, bet dėl pramo-
gos. „Jie šaudo į visus, kas juda, iš-
skyrus traukinį” – juokiasi girininkas.

Pagal miškų apsaugos specialis-

tų skaičiavimus, rajone gyvena apie
dešimt lūšių. Bet tai nėra tikslus
skaičius. Nykstančios miškų katės
nėra labai vislios. Jos veda tik 2–3 lū-
šiukus, o taip pat jos nėra atsparios
ligoms, todėl brandos tesulaukia tik
pusė jauniklių. O dar ir brakonieriai
prisideda prie šios rūšies nykimo…

Anksčiau Lietuvoje gyveno ir
kita kačių rūšis – vilpišiai. Deja, jie
buvo išnaikinti jau XIX amžiuje.
Istorikų duomenimis, viduramžiais,
kai lūšių populiacija buvo nepalygin-
ti gausesnė, jų mėsa buvo laikoma
delikatesu. Medžiotojas turėjo teisę
kailiuką pasilikti sau, o skerdieną
privalėjo atiduoti dvarui. Vėliau ba-
jorai pamėgo puošnias lūšių kailio
kepures ir kailinaičius. O sovietme-
čiu plėšrūnės kailiukas tapo geidžia-
ma sodų namelių puošmena. Prie gy-
vūnų nykimo nagus prikišo brako-
nieriai, ypač kilpininkai. Nors Lietu-
voje uždrausta šias kates medžioti
jau 1979 metais, jos įrašytos į Lietu-
vos bei tarptautinę raudonąją knygą,
bet lūšys vis tiek nyksta. Pasak gam-
tosaugos specialistų, už nelegaliai
sumedžiotą lūšį tektų „pakloti” per
19,000 litų. Mūsų kaimynai latviai lū-
šis tebemedžioja iki šiol.

Pranas Paršonis,
,,Žalioji Lietuva” Nr. 3 (339)
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SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 s. Kedzie avenue

Chicago, il 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

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

advokatas
ginTaRas P. ČEPĖnas

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

��  Šv. Mišios už a. a. Dalią ir a. a. Vladą
Butėnus bus aukojamos gegužės 15 d.,
sekmadienį, 10:30 val. r. Tėvų jėzuitų
kop lyčioje. Kviečiame gimines ir arti -
muo  sius dalyvauti šv. Mišiose.

��  Su kun. a. a. Arvydu Žygu čikagie čiai
ir apylinkių gyventojai atsisveikino Šv.
An tano bažnyčioje (Cicero). Penkta die -
nį, gegužės 13 d., 8 val. v. vyko šerme -
nys, maldos, atsisveikinimas. Šiandien,
ge gužės 14 d., 9:30 val. r. buvo atna -
šaujamos gedulingos šv. Mišios už a. a.
kun. A. Žygą.  Vietoj gėlių buvo prašoma
padėti padengti laidojimo išlaidas. Če-
kius rašyti Ateitis Foundation Relief Inc,
pažymint ,,Auka a. a. kun. A. Žygo rei-
kalams” ir siųsti 1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL 60439.

��  Kauno muzikinio teatro solistas Juo -
zas Janušaitis ir jo sūnus Liutauras Ja -
nu šaitis, Berklee Co llege of Music (Bos -
ton, MA) absolventas, džiazo saksofo -
nis tas, gegu žės 15 d. po 10:30 val. r.
šv. Mišių koncertuos Švč. Mer gelės Ma -
rijos Gimimo parapijos sa lėje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chi ca go, IL 60629).
Programą ves Algimantas  Barniškis. Bi -
lie tus galima bus įsigyti prie įėjimo.
Kaina 15 dol. Bus vaišės. Tel.  pasiteira -
vi mui 773-776-0677.

��  Vyresniųjų lietuvių centre (,,Sek-
lyčioje”; 2711 W. 71st Street, Chicago,
IL) šį trečiadienį, gegužės 18 d., 2 val.
p. p. tradicinių popiečių metu bus ro-
domas Algimanto Puipos filmas „Dievų
miškas” (lietuvių kalba, 2005 m.). Fil-
me pasakojama apie išskirtinės asmeny-
bės profesoriaus įkalinimą vokiečių kon-
centracijos stovykloje Štuthofe. Visi kvie-
čiami dalyvauti. Tel. 773-476-2655.

��  Moterų klubas gegužės 22 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių, Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje kviečia ateiti į Jaunimo centro
kavinę paskanauti mielinių blynų.

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savi -
nin  kų draugija gegužės 30 d. 1 val. p. p.
prie Steigėjų paminklo ruošia mirusiųjų
pagerbimo apeigas. Šv. Mišias aukos
pre  latas Jonas Kuzinskas, dalyvaus vys -
kupas R. Goedert, šauliai ir kitos orga ni -
zacijos, giedos Lie tu vos vy čių choras.

Pa gerbsime visus išėjusius ana pilin. Tą
dieną visose katalikiškose kapinėse
10:30 val. r. vyks Mišios už mirusius.

��  Gegužės 16 d. Farmington Hills, MI
(31555 Eleven Mile Road, Farmington
Hills, MI 48336) vyks Alytaus versli nin-
kų susitikimas su Oakland ir Mi chi gan
valdžios atstovais. Susitikimo pra džia 10
val. r. Susitikimą rengia LR garbės kon-
sulas Detroit mieste Algis Za pa rackas.

��  ,,Gintarinių šaknų” klubas kviečia ge-
gužės 17 d., antradienį, nuo 7 val. v. iki 9
val. v. atvykti į susirinkimą Lietuvių namų
Kultū ros centre (2715 E. Allegheny Ave.,
Phi ladelphia, PA 19134). Susirinkimo te-
ma ,,Lietuvos medinės bažnyčios”. 

��  Kviečiame apsilankyti Cleveland (OH)
Lietuvių piliečių klube (877 E. 185th
St., Cleveland, OH 44119), kur gegu žės
20 d., penktadienį, nuo 8 val. v. iki vi -
durnakčio jums gros ir dainuos Saulius
Butkus ir grupė „Cuyuga”. Šeštadienį,
ge  gužės 21 d., nuo 11 val. r. E. 185-
ojoje gatvėje, kurioje įsikūręs klubas,
vyks paradas, po kurio visus kviečiame į
klubo salę lietuvių radijo programos
„Šiaurinis krantas” vienerių meto su kak -
čiai paminėti. Daugiau informacijos
gau site el. paštu lithclub@gmail.com
ar ba tel. 440-669-4145.   

��  Kviečiame į kasmetinį 39-ąjį Baltimore
lie tu  vių festivalį Catonsville Armory (130
Mellor Ave., Catonsville, MD 21228),
kuris vyks gegužės 21–22 dienomis nuo
11 val. r. iki 6 val. v. Daugiau in for ma ci -
jos tel. 410-646-0261 (Marytė Patla ba).

��  Birželio 5 d., sekmadienį, nuo vidur -
die nio iki 5 val. p. p. kviečiame į tra -
dicinį lietuvių fes tivalį Šv. Petro ir Povilo
parapijos salėje (216 Ripley Pl., Eliza -
beth, NJ 07206). Jūsų lauks gar dūs lie -
tu viški pietūs, parapijos vaikų pasirody-
mas, Džanetos Bublienės vadovaujamos
tautinių šokių grupės nauja programa,
kun. Danie liaus Staniškio bliu zo grupė
„Midnight Ramblers” bei „Ko lorado va -
balai”. Dau giau informacijos suteiks
Julija Jesai tie nė tel. 908-352-2271 ar-
ba el. paštu jjesaitis@msn.com. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Washington, DC tradiciškai surengta Europos Sąjungos valstybių ambasadų at virų du-
rų diena ,,EU Open House”, kurios metu JAV sostinės ir jos apylinkių gyventojai galėjo
susipažinti su Lietuva. Lietuviškomis gėrybėmis pasirūpino ,,Food Depot International”
savininkė Angelė Kavak (pirma iš kairės) ir parduotuvės „Lithuanian Plaza Bakery”
savininkė Vanda Morkūnienė (stovi šalia A. Kavak). Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Gegužės 9 d. viešbutyje „Sofitel
Chicago Water Tower” įvyko trečia-
sis kasmetinis Europos gėrimų festi-
valis „European Festival of  Wine and
Spirit”, kurį rengiant bendradarbia-
vo dalyvaujančių šalių generaliniai
ir garbės konsulatai bei verslo misi-
jos.

Kasmet vis didesnio lankytojų
srauto sulaukiančio renginio svečiai
turėjo galimybę paragauti vyno, alaus
ir spiritinių gėrimų iš Airijos, Aust -
rijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos,
Es ti jos, Ispanijos, Italijos, Jung tinės
Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietu -
vos, Liuksemburgo, Olandijos, Pran -
cūzijos, Rumunijos, Suomijos, Šve di -
jos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų šalių.

Šiuo renginiu siekiama prista -

tyti ir populiarinti europietiškas
prekes, didinti reklaminių ženk lų
matomumą, sudaryti sąlygas pre kių
importuotojams užmegzti naujus
verslo ryšius. Lietuvišką „Kalna pi -
lio” alų LR Generalinio konsulato Či -
kagoje kvietimu pristatė įmonė
„Stawski Distributing”, festivalio
svečiams siūliusi paragauti trijų
skirtingų rūšių lietuviško gėrimo:
„Original”, „Grand” bei „7:30”. Ren-
ginio lankytojai taip pat turėjo ga-
limybę susipažinti su turizmo į Lie-
tuvą galimybėmis, gauti informaci-
jos apie mūsų šalies kultūrą, istoriją,
lankytinas vietas.  

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info

Europos gėrimų festivalyje Čikagoje
pristatytas lietuviškas „Kalnapilio” alus

Europos gėrimų festivalio ,,European Festival of Wine and Spirit” Čikagoje  buvo pri-
statytas ,,Kalnapilio” alus.    Agnės Vertelkaitės nuotr.

Puiki vaidyba, aukštas kolektyvo me-
ninis lygis į liaudies dainų ir šokių an-
samblio ,,Dainava” (Alytus) koncertus
sukviečia daug žiūrovų. Gegužės 18 d.
7 val. v. dainaviečiai koncertuos Jauni-
mo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL). Bilieto
kaina 15 dol. Kviečiame visus pasigė-
rėti dainaviečių šokiu ir daina.

Alytaus miesto ansamblis „Dainava“
atstovavo Lietuvos tautinei kultūrai
EXPO 2010 parodoje Šanchajuje. 

Mėgstantiems muziką pranešame, kad Čikagos kultūros centre (77E. Ran-
dolph) nuo gegužės 11 d. prasidėjo muzikiniai koncertai ,,Dame Myra Hess Con-
certs”, kurie tęsis visus metus. Gegužės 18 d. 12:15 val. p. p. šioje koncertų seri-
joje dalyvaus lietuvė pianistė Ieva Jokubavičiūtė su violončeliste Ariana Kim. Kon-
certai taip pat trans liuojami radio stoties WFMT 98.7 FM bangomis.


