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mentinės draugystės su Baltijos vals-
tybėmis grupei.

Paroda, kurią parengė Nacio-
nalinis M. K. Čiurlionio muziejus
Kaune ir LR Užsienio reikalų minis-
terija, Mississauga veiks iki liepos
22 d. 

Washington, DC (LR ambasada
JAV) – Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC liepos 12 d. pristatyta
pirmoji sertifikuota JAV įmonių ver-
slo misija Lietuvoje. Šios misijos tiks-
las – stiprinti ir plėtoti verslo ryšius
tarp JAV ir Lietuvos įmonių, pris-
tatant Jungtinėms Valstijoms verslo
plėtros galimybes Lietuvoje bei pri-
traukiant JAV investuotojus į šalies
sparčiai augančias pramonės ir pas-
laugų sritis. Misijos pristatyme daly-
vavo Lietuvos ūkio viceministras
Giedrius Kadziauskas, laikinas Lie-
tuvos ambasados JAV patikėtinis Si-
monas Šatūnas, JAV valstybės sekre-
torės specialioji įgaliotinė komerci-
jai ir verslui Lorraine Hariton, būsi-
mos misijos organizacinio komiteto
vadovai, projekto partneriai, JAV in-
formacinių technologijų, energetikos
įmonių ir asocijuotų verslo struk-
tūrų atstovai, verslo konsultacinių
įmonių specialistai. 

Pirmajai misijai pasirinktos sri-

tys – informacinės technologijos, klien-
tų aptarnavimo centrai, saulės ele-
mentų gamyba, biomasės gamyba,

bioplastikų gamyba. Pirmoji sertifi-
kuota JAV įmonių verslo misija Lie-
tuvoje vyks 2011 m. rugsėjo 25–27 d.

Ottawa (LR ambasada Kanado-
je) – Š. m. liepos 8 dieną Kanados lie-
tuvių muziejuje-archyve Mississau-
ga mieste Lietuvos Respublikos am-
basada kartu su renginio partnere
Kanados Lietuvių Bendruomene pri-
statė Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio reprodukcijų parodą, skirtą
100-osioms kompozitoriaus ir daili-
ninko mirties metinėms atminti.

Parodą atidarė Lietuvos ambasa-
dorė Gintė Damušytė, kuri ne tik pa-
gerbė garsiausio Lietuvos dailininko
ir kompozitoriaus gyvenimo kūrybą,
bet ir šia proga pažymėjo stiprėjan-
čius ekonominius saitus tarp Lietu-
vos ir Kanados. Renginyje žodį taręs
,,Valeant” viceprezidentas Lorne
Markowitz patvirtino, kad Lietuva
yra patraukli užsienio investito-
riams. Šventėje dalyvavę Kanados
politikai – Ontario ministras vy-
riausybinėms paslaugoms Harinder
Takhar ir naujai išrinktas Missis-
sauga apygardos parlamentaras Brad
Butt pasveikino susirinkusius sve-
čius, tarp kurių buvo Mississauga
spaudos atstovai, Europos Sąjungos
prekybos rūmų vadovybė ir Toronto
apylinkės lietuviai. Žodį tarė ir Ka-

nados Lietuvių Bendruomenės vice-
pirmininkė Rūta Kličienė. 

Atidarymo iškilmėse ambasado-
rė taip pat įteikė valstybinį apdova-
nojimą už nuopelnus Lietuvai buvu-
siai Kanados parlamentarei Sarmite
Bulte, vadovavusiai Kanados parla-
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Kanadoje atidaryta M. K. Čiurlionio mirties šimtmečio paroda 

Pristatyme dalyvavo Lietuvos ūkio viceministras Giedrius Kadziauskas. 
LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos Vyriau-
sybė naujos atominės elektrinės Lie-
tuvoje statybos pagrindiniu investuo-
toju pasirinko Japonijos ir JAV su-
sivienijimą ,,Hitachi-GE Nuclear
Energy”, kurį sudaro ,,Hitachi” ir
,,General Electric”. Susivienijimas
siūlo Visagine, kur stovi nebevei-
kianti Ignalinos atominė elektrinė,
įrengti vieną 1,300 megavatų galios
reaktorių – tokios pat bendros galios
buvo 2004 m. ir 2009 m. pabaigoje už-

daryti du Ignalinos AE reaktoriai.
Antroje vietoje liko Jungtinių

Amerikos Valstijų ir Japonijos ben-
drovė ,,Westinghouse”, kuri pateikė
pasiūlymą kartu su motinine ben-
drove ,,Toshiba”. Su investuotojų
eilėje pirmąja esančia bendrove bus
pradedamos derybos, o jei jos nepa-
vyktų, būtų deramasi su antroje vie-
toje likusiu investuotoju.

Energetikos ministerija ir „Hita-
chi” koncesijos sutartį sieks pasira-

šyti iki šių metų pabaigos, o pradėti
naudoti Visagino AE planuojama
2020 m. Parengiamuosius darbus, bū-
tinus Koncesijos suteikimui, „Hita-
chi” įsipareigojo pradėti nedelsiant.
Finansavimo sąlygos ir projekto kaš-
tai dar bus tikslinami. JAV ir Japo-
nijos įmonė pateikė skaičius apie
pagrindinius projekto įgyvendinimo
darbus. Dabar prasidės derybos dėl
konkrečių kiekvieno partnerio indė-
lių į projektą.
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LR ambasadorė G. Damušytė (d.) įteikė valstybinį apdovanojimą  už nuopelnus Lietuvai
buvusiai Kanados parlamentarei Sarmite Bulte, vadovavusiai Kanados parlamentinės
draugystės su Baltijos valstybėmis grupei.                                   Kęstučio Poškaus nuotr.
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Nors ir kaip norėtųsi tikėti, jog
platesnio pasaulio pamatymas praple-
čia žmogaus akiratį,  įkvepia gyventi
kitaip – geriau, padaro jautresniu ki-
tiems, sena liaudies išmintis sako, jog
įpročiais, tarp jų – ir žalingais, o kartais
ir pavojingais aplinkiniams, atsikratyti
sunku arba ne visada norima. Nesvar-
bu, kad gyveni, pavyzdžiui, jau ne Lie-
tuvoje, o, tarkime, Boston mieste,
Anglijoje. Kaip praneša Lietuvos Už-
sienio reikalų ministerija, Anglijos
Boston mieste trečiadienio vakarą
pramoniniame rajone įvykusio sprogi-
mo metu žuvo bent trys Lietuvos pi-
liečiai. Policija mano, jog sprogo ne
kas kita, o naminės degtinės fabrikėlis.
Atrodo, jog vyrai buvo įsigudrinę deg-
tinę nelegaliai gaminti iš bulvių. Žu-
vusiųjų amžius jaunas – vos 24, 26 ir
32-erių metų, tad, galima spėti, jog šio
amato jaunikliai išmoko ar buvo iš-
mokyti dar Lietuvoje. Iš penkių nusi-
kaltėlių degtindarių vienas liko gyvas,
jis sunkios būklės paguldytas į ligo-
ninę. Spėjama, jog ir jis yra Lietuvos
pilietis.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kristaus pasėtos
Evangelijos sėk-
los derlius atro-

do gana gausus: vien
katalikų pasaulyje pri-
skaičiuojama per mili-
jardą 200 tūkstančių.
Jei dar pridėtume orto-
doksus, protestantus ir
kitus krikščionis, ti-
kinčiųjų į Kristų skaičius tikrai
atrodytų įspūdingas. Tačiau prisi-
menant, kad pasaulyje gyvena apie 6
milijardus gyventojų, iškart darosi
aišku, jog Evangelijos žinia dar ne-
pasiekė daugybės žmonių, o tie, ku-
riuos pasiekė, jos nepriėmė. Kokios
yra šios nesėkmės priežastys? Atsa-
kymą yra davęs pats Išganytojas. 

Kartą Jėzus savo klausytojams
papasakojo palyginimą apie sėjėją,
kuriam darbuojantis kai kurie grū-
dai nukrito į pakelės griovį, kiti – ant
uolos, dar kiti pateko tarp erškėčių;
derlių atnešė tik nukritusieji į gerą
žemę. Šis palyginimas, matyt, buvo
toks svarbus, kad jį išaiškino pats Ge-
rosios Naujienos sėjėjas. Jėzus aiški-
no, kad sėjėjas – tai Žmogaus Sūnus,
o dirva – visas pasaulis. Toje dirvoje
yra nederlingų žemių – pakelės grio-
vių, uolų ir erškėtynų. Tai nepastovi
žmogaus prigimtis, perdėti buitiniai
rūpesčiai ir nuolat veikianti piktoji
dvasia. Dėl šių kliūčių Dievo žodis
dažnai lieka bevaisis. Kristus šį reiš-
kinį apibūdino labai vaizdžiai: „Šitos
tautos širdis aptuko. Jie prastai gir-
dėjo ausimis ir užmerkė akis, kad
kartais nepamatytų akimis, neiš-
girstų ausimis, nesuprastų širdimi ir

neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau”
(Mt 13, 15).

Nereikia būti labai įžvalgiems,
kad pastebėtume savo prigimties
ribotumą, nepastovumą ir polinkį į
bloga. Mes esame tarsi sužeisti, ir
labai dažnai mūsų egoizmas veda
mus klaidų keliais. Dievo Apreiški-
mas moko, kad žmogaus prigimtis
yra sužeista gimtosios nuodėmės ir
todėl lengvai linksta į blogį. 

Mes norime laisvės, bet kra-
tomės pareigos ir atsakomybės. Mes
siekiame laimės, bet nesusimąstyda-
mi lipame kitiems per galvas. Mes
sugebame net švenčiausią meilę su-
maišyti su purvu. Jeigu žmogus ne-
bando savęs suvaldyti, lengvai gali
tapti plėšriu žvėrimi. Žiniasklaida
kasdien pateikia daugybę žinių apie
pačius baisiausius nusikaltimus. Ne
kartą pamąstome, kaip žemė nešioja
šiuos žmones. Deja, tarp kviečių visa-
da bus ir raugių. Istorijos Viešpats
nepažadėjo kasdien jų rankioti – jos
bus išrinktos tik paskutinio teismo
dieną.

Jėzus Kristus, atėjęs į žemę, ne
tik paskelbė Gerąją Naujieną apie
mūsų išgelbėjimą, bet ir paliko prie-
monių, kad sugebėtume savo pri-

gimtį suvaldyti ir
nukreipti į gera.
Šventieji mums
yra gyvas pavyz-
dys, kokie nuosta-
būs gali būti žmo-
nės, kai ištikimai
seka Kristų ir lei-
džia Evangelijos
sėklai nešti palai-

mingus vaisius. Kiek jų gyvenime
pasiaukojimo, nesavanaudiškos mei-
lės, tiesumo ir moralinio tyrumo!

Priimti Dievo žodį kliudo ne tik
mūsų prigimtis – ne mažiau pavojin-
gi yra perdėti kasdieniai rūpesčiai.
Mūsų apsisprendimas būti atsakin-
gais žmonėmis nuolat reikalauja
dėmesio. Mums reikia užsidirbti kas-
dienę duoną, užauginti ir išmokslinti
vaikus, atlikti profesines pareigas ir
t. t. Visa tai reikalauja nuolatinio
rūpesčio. Bet jeigu šie kasdieniai rū-
pesčiai nustelbia Dievą, jie gali tapti
dvasiniais žmogaus žudikais.

Žmogus, perdėtai pasinėręs į kas-
dienius darbus bei rūpesčius, pra-
deda nesurasti laiko maldai ir sek-
madienio šventimui. Taip jis pradeda
tolti nuo Dievo ir jo dvasinis gyveni-
mas pamažu sunyksta. Tuomet su-
veši egoizmas, galutinai palaidojan-
tis ne tik Dievo, bet ir artimo meilę.
Su dideliu liūdesiu stebime Lietuvos
visuomenę, kurioje apstu savanau-
diškumo ir abejingumo kitiems.

Jėzus Kristus dažnai primindavo
nematomą žmogaus priešą – velnią.
Siųsdamas savo mokinius į pasaulį,
Jėzus paliepė jiems ne tik sėti Evan-
gelijos sėklą,            Nukelta į 4 psl.

Prieš 50 metų,
galima saky-
ti, po žiauriau-

sių 15 trėmimo me-
tų buvo paruoštas
nepaprastas Mika-
lojaus Konstantino
Čiurlionio laiškų,
literatūrinių užra-
šų ir straipsnių to-
mas, nužymėjęs dailininko, kompozi-
toriaus ir poeto atgimimo pradžią.
Kaip visada tais laikais, jei kalba
eidavo apie M. K. Čiurlionį, knygos
išleidimas buvo įgyvendintas Vale-
rijos Čiurlionytės Karužienės dėka.
Kiek ji prisidėjo prie savo brolio at-
minimo įamžinimo, sunku net nusa-
kyti. Atsimenu, kai antrą kartą lan-
kiausi okupuotoje Lietuvoje 1975 me-
tais, Valerija, susidraugavusi su ma-
nimi, tyliai paprašė paruošti knygą
apie jos brolį angliškai. Taip pasirodė
mano redaguotų, o Birutės Vaičjur-
gytės Šležienės (ir kitų) verstų tekstų
rinkinys, kuriame dauguma tekstų
pirmą kartą pasirodė angliškai ir
vienoje vietoje. 

Bet grįžkime prie Čiurlionio laiš-
kų. Pirmoji laida su 212 laiškų (ne-
labai aišku, kas juos vertė, kurie laiš-
kai yra lietuvių, kurie lenkų kalba
rašyti) buvo išleista 1960 metais, kaip
tada įprasta – 10,000 egzempliorių ti-
ražu. Tai buvo turbūt pirmasis lietu-
vio dailininko sugrįžimas po 15 metų
išniekinimo (žr. mano straipsnį ,,Čiur-
lionis and Lithuania” knygoje ,,Čiur-
lionis: Painter and Composer”, Vil-
nius, 1994), kur aprašiau Vytauto Jur-
kūno, Petro Cvirkos ir kitų ,,žymių”
dailininkų sauvaliavimą muziejuje,
kai su panieka buvo mindžiojamos
Čiurlionio darbų reprodukcijos, ge-
rai, kad ne originalai. Bet vertimas
skambėjo sužalotai, ne viskas buvo
patikimai išversta, tad tučtuojau pra-
dėjau reikalauti naujo, patikimo ver-
timo, kurį paruošti užtruko 50 metų.

Bet koks vertimas gyvena apie 20
metų ir po to reikalauja naujo verti-
mo. Petras Kimbrys apsiėmė iš naujo
išversti visus Čiurlionio tekstus ir
pastiprinti juos istoriniu ir kultūri-
niu užnugariu, ką padarė kitas mano
draugas iš Poznanės Radosław Oku-
licz-Kozaryn (Adomo Mickevičiaus
universitetas). Kai lankiausi pas jį,
tiesiog išsigandau, pamatęs, kad jo
komentarai yra ilgesni nei Čiurlionio
laiškai. 

Jau laikas būtų išleisti visus iš-
likusius 289 Čiurlionio laiškus (origi-
nalą ir vertimą lietuvių ir lenkų kal-
bomis) ir atsakyti į visus klausimus,
kurių, kaip visada, nemažai yra iškė-
lęs prof. Vytautas Landsbergis. Tie
laiškai daugiausia yra susiję su Čiur-
lionio dailės laikotarpiu, apimančiu
Leipcigą (1901 m.), kur jau jaučiasi
tam tikras nerimas, ir pasibaigiantį
vieninteliu laišku iš sanatorijos 1910
m. Įdomu, jog Čiurlionio laiškų yra
daugiau apie muziką negu apie dailę.
Aišku, daug kas gali pasikeisti, pasi-
rodžius naujai laidai su naujais
laiškais.

Kiek suprantu, pirmas dvikalbis
tomas jau paruoštas Nacionalinės M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus il-
gamečio direktoriaus Osvaldo Dau-
gelio ir atkaklios muziejaus kura-
torės Nijolės Adomavičienės, laiškų
katalogo sudarytojos, dėka. Milži-
nišką darbą, kuris dėl įvairių aplin-
kybių užsitęsė daugelį metų, atliko
jau anksčiau mano minėti Radosław
ir Petras. Tai rimtas žinynas su ro-

dyklėmis ir komen-
tarais apie Čiurlionio
laiškuose minimus as-
menis ir vietoves, ko
pirmoje laidoje labai
pasigedome. Labai ge-
rai, kad knygos išeis
abiem kalbomis, bet
būtų dar geriau, jeigu
pasirodytų knyga ir

anglų kalba.
Šimto metų nuo Čiurlionio mir-

ties proga norėta išleisti ką nors
ypatingesnio – savotišką paminklą
mūsų pirmam žymiam vizionieriui.
Laiškų knyga būtų buvusi dešimt
metų lauktas įvykis, mums ne ma-
žiau vertinga nei Paul Cezanne ar
Vincent van Gogh laiškai, kurie iki
šiol nebaigia mūsų stebinti. Taip pat
galėtume ramiai skaityti ir nebijoti,
jog, kaip pirmame vertime, Čiurlio-
nio mintys yra iškraipytos ar pra-
leisti tekstai.

Bet, Lietuvą ištikus ekonominei
krizei, kai kurių projektų neįmano-
ma atlikti be rimtos pagalbos. Žinau,
kad Kultūros rėmimo fondas šiam
leidiniui išleisti ,,Aidų” leidyklai
skyrė 20,000 Lt. Nežinau, kiek skyrė
kitos ministerijos ir valstybinės
įstaigos, bet šiuo krizės metu tų pini-
gų neužtenka. Žinau, kad Lietuvių
Fondas gavo prašymą padėti išleisti
šį nepaprastą veikalą. Tai būtų gra-
žus išeivijos prisidėjimas prie Čiur-
lionio 100 metų nuo jo mirties pager-
bimo. Žinau, kad šiais metais (kaip ir
kiekvienais metais) LF skęsta nuo
prašymų paremti įvarius projektus.
Žinau, kad Fondas tiesiog nežino, ką
remti. Siūlau paremti šį Čiurlionio
laiškų tomo išleidimą ir iš LF atsar-
gų šiam unikaliam projektui skirti
paramą, kuri būtų mūsų dailininko
ir vizionieriaus, kurio dėka Lietuvos
menas prisidėjo prie pasaulinės rai-
dos, deramas pagerbimas. 
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Šių metų liepos mėn. 1 dieną
buvau vienas iš trylikos ,,Lithuanian
Mercy Lift” organizacijos narių, da -
ly vavusių Vilniaus Rotušėje sureng-
tame iškilmingame LML 20-ies metų
veiklos baigimo-uždarymo pokylyje.
Atvykęs į tik ką prasidėjusią ofi-
cialios programos dalį, vos penkio-
mis minutėmis pavėlavęs, negalėjau
susisiekti su programos su darytoju,
signataru, žurnalistu Sta siu Kašaus-
ku, kad suteiktų progą trumpai pasi-
sakyti. Būtent po to, kai LR valdžios
atstovai pasakė, jog at vy kę iš JAV
LML nariai yra Lietuvos emi grantų
vaikai, besirūpinantys Lie tuva 20
metų. Jų mintis būčiau pa pildęs ke-
liais sakiniais.

Rūpinuosi Lietuva ne 20 me tų, o
nuo 1944 metų, kai ją apleidau, ypač
nuo Stalin mirties po 1953 metų. Nuo
to laiko prasidėjo tėvų siuntinių
siuntimai okupuotoje Lietuvoje pasi-
likusiems seserims ir broliui, net bu-
vusiems draugams. Studi juo da mas
padėdavau Mamai tempti sun kius
,,shopping bags”, daugiausiai iš prieš
1920 metus jau Amerikoje gimusio
Ben Norbut Čikagos Bridgeport rajo-
ne įsikūrusios drabužių krautuvės.
Benas aprūpindavo mus pusdykiai
okupuotai Lietuvai skirtomis pre kė -
mis.

Jau kiek vėliau, būdamas dan tų

gydytoju, susipažinau su buvusia so-
vietine stomatologine (dantų bei bur-
nos sveikatos) būkle, dar prieš LML
organizaciją įsteigiant. Mano dėme-
sys ypač sustiprėjo ,,perestroikai” bei
Sąjūdžio judėjimui kilus, kai iš oku-
puotos Lietuvos vis dažniau apsilan-
kydavo meno ansambliai, mokslinin-
kai bei giminės. Daug kam iš jų teko
suteikti skubią pagalbą (emergency
treatment) dėl gelian čio, skaudančio
danties ar sutinusio žando. Visi pra-
šydavo supažindinti Lie tuvos gydyto-
jus su žmonišku, va ka rietišku gydy-
mu. Jų norai išsipildė, kai, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, prasidėjo
normalūs broliški ryšiai ir tik dėka
tokių organizacijų kaip LML. O šį
vakarą buvo prasminga prisiminti
nuveiktus darbus ir pasidžiaugti 20-
ties metų bendradarbiavimo vaisiais.

Nesu emigrantų vaikas, o, anot
Janinos Vaitkevičienės 1992 m. Švei-
carijoje sukurto eilėraščio apie Lie-
tuvos emigrantus, esu ,,emigran tas,
nuo galvos lig padų išrautas su šak-
nim iš gintaro sakų – nereikia man
noktiurnų, serenadų, ilgiuos lakštin-
galos už lango ant šakos. Esu emi-
grantas iki juodo karsto, lig marmu-
rinės plytos ant širdies, ir kaip dalia
manoji beapkarstų, esu laimingas, jei
Tu, Lietuva, geriau jauties”!

Su saulėtais gimtinės linkėjimais,
Leonidas Ragas,

Lietuva

DėL LMA ,,DAInAvOS“ IRS
STATuSO

Vytautas Ka man tas išreiškė su-
sirūpinimą dėl kai kurių lietuviškų
organizacijų statuso JAV mokesčių
inspekcijos (Internal Revenue Ser-
vices, IRS) sąrašuose (,,Drau gas”,
2011 m. birželio 25 d.). Ko mentare
rašoma, jog pagal praė ju sių metų
gegužės 15 d. IRS paskelbtus duome-
nis, 31 lietuvių organizacija, re gist-
ruota Illinois valstijoje, auto ma tiškai
prarado atleidimo nuo mo kes čių (tax
exempt) statusą. Tarp jų mi nimas ir
Lietuvių meno ansamblis „Dainava”.

,,Dainavos” valdyba ir jos meno
va dovas Darius Polikaitis skuba pra -
neš ti, kad ši IRS informacija dėl
ansamblio statuso yra pasenusi ir ne -
tei singa. IRS tinklalapyje pateiktas
an samblio ,,employer identification”
nu meris (EIN) 36-3124528 (su adresu
Cicero rajone) jau daugelį metų nebe-
galioja ir nėra naudojamas. Siek da -
ma ištaisyti šią klaidingą informaci-
ją, ansamblio vadovybė nori patikin-
ti lietuvių bendruomenę, o ypač
ansamblio rėmėjus ir klausytojus,
kad da bar tinis galiojantis ir naudoja-
mas ansamblio EIN numeris yra 80-
0221579. Tai patvirtina ir advokatų
kon toros ,,Boodell & Domanskis
LLC” atstovas Brian Ratliff. ,,Dai na -
va” nuosekliai laikosi IRS taisyklių

bei reikalavimų ir turi galiojantį ne
pelno siekiančios (not for profit)
lietuvių organizacijos statusą. 

Dėkojame už šio svarbaus klausi-
mo iškėlimą, kartu norime padėkoti
mū sų ansamblio nuolatiniams bei
naujiems rėmėjams. Ačiū už jūsų
paramą ,,Dainavai” ir lietuviškai dai -
nai.

,,Dainavos” valdyba ir meno
vadovas Darius Polikaitis

AR bIRžIEčIAI LIETuvą
MyLėjO LAbIAu?

„Draugo” 2011 m. birželio 14 d.
nustebino keista Antano Seibučio
straipsnio antraštė: „Trėmimams iš
okupuotos Lietuvos ir Biržų – 70”. Ir
Biržų? Ar Biržai nebuvo okupuotos
Lietuvos dalis? Juk pats straipsnio
autorius tvirtina, kad trėmimų metu
„Biržai nebuvo jokia išimtis”. Tai ko -
dėl toks išskirtinis dėmesys būtent
jiems?

Kalbant apie trėmimus, galima
skaičiuoti ne tik ,,ištisas biržiečių
šeimas, ištremtas prieš 70 metų”, bet
ir tūkstančius ištremtų šeimų iš kitų
Lietuvos vietovių. Ar biržiečiai la -
 biau mylėjo Lietuvą nei kiti tremti-
niai?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

LAIŠKAI 

Retai būna, kad apie tą patį
renginį tektų rašyti du straip-
snius – be abejo, tam turi būti

svari priežastis. Kas nutiko, kad
,,Drauge” dar kartą grįžtama prie
neseniai gvildentos temos? Apie XV
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumą (PLMKS) bei Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumą (PLEF)
rašėme š. m. birželio 18 d. ,,Drauge”:
Dalia Cidzikaitė savo straipsnyje
,,XV PLMK simpoziumą stebėsiu iš
toli” išsakė mintis apie netrukus
prasidėsiantį renginį, tame pačiame
numeryje spausdinamas mano pokal-
bis su simpoziumo organizacinio
komiteto pirmininke, švietimo ir
mokslo viceministre Nerija Putinai-
te (,,Viceministrė žada galimybę  pa-
sisemti neįkainojamos patirties”).
Negana to – liepos 5/7 d. ,,Drauge”
pasirodė Algio Vaškevičiaus straips-
nis ,,Pasaulio lietuvių mokslo ir kū-
rybos simpoziume – ateities vizijos”.
Atrodo, turėtų būti gana, tačiau vėl
imtis plunksnos verčia galvoje kir-
bančios prieštaringos mintys ir no-
ras pasitikrinti, ar nesame pernelyg
jautrūs kalbėdami apie tai, kas vyks-
ta toli nuo mūsų, kam, rodos, sąlygi-
nai negalime daryti kokios nors sva-
resnės įtakos – tarytum būtume už-
ribyje. 

Tiems, kurie domisi ne tik kren-
tančiu ar kylančiu dolerio bei akcijų
kursu, turbūt pro ausis nepraslydo
kvietimas atvykti į svečius – Lietuva
kvietė nepasididžiuoti ir pačiame
vasaros gražume atlėkti į tėviškę –
ne, ne pailsėti ar giminaičių aplan-
kyti, o užsiimti kilnia misija – drauge
kurti stiprią ir konkurencingą atei-
ties Lietuvą. Tie, kurie pajuto šios
kilnios misijos svarbą ir nepagailėjo
savo brangaus laiko ar atostogų (kiek
žinau, dauguma simpoziumo dalyvių
iš svetur vyko tėviškėn vedami ir
kitų tikslų – paatostogauti, aplankyti
giminaičių), pačiame vasaros gražu-

me susibėgo draugėn. Proga tam –
rimta, laiko patikrinta – liepos 3 d.
Kaune prasidėjęs PLMKS, organizuo-
jamas jau nuo septintojo dešimtme-
čio. Tačiau laikas diktuoja naujoves –
šiemet šis renginys buvo ne vienišas
(atrodo, ne paskutiniu smuiku pri-
imant tokį sprendimą grojo finansi-
niai svertai) – kartu su simpoziumu
po vienu skėčiu tilpo ir PLEF, rengia-
mas jau trečią kartą. Anot organiza-
torių, šie du renginiai sujungti, re-
miantis juos jungiančia idėja – mok-
slo ir verslo bendradarbiavimą pa-
naudoti ateities Lietuvai kurti. 

Kas susiviliojo šia kilnia idėja?
Skelbiama, kad PLMKS dalyvavo per
200, PLEF – daugiau nei 300 dalyvių,
dalis jų atvyko iš užsienio šalių, ta-
čiau jų skaičius buvo mažesnis nei
ankstesniais metais. Nereikia pa-
miršti, kad užpraėjusią vasarą į
Lietuvą iš svetur žmones sukvietė ir
kiti renginiai – Dainų šventė, Lietu-
vos vardo paminėjimo 1,000-metis.
Šįkart renginį savo apsilankymu
pagerbė lietuvių kilmės Kolumbijos
politikas Antanas Mockus, Europos
Komisijos mokslinių tyrimų ir ino-
vacijų komisarė Maire Geoghegan-
Quinn, baigęs kadenciją Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, LR prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, premjeras Andrius Kubi-
lius, užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis bei švietimo ir moks-
lo ministras Gintaras Steponavičius.
Iš įvairių kraštų susirinkę lietuviai
mokslininkai, verslininkai, meninin-

kai tris dienas diskutavo, dalijosi pa-
tirtimi, idėjomis, ieškojo naujų ben-
dradarbiavimo formų. 

PLEF vyko liepos 4–5 d., forumą
rengė Lietuvos verslo konfederacija
,,ICC Lietuva” kartu su partneriais –
valstybinėmis institucijomis ir vers-
lo įmonėmis. Pirmajame PLEF, vyku-
siame 2009 metais Vilniuje ir pava-
dintame ,,Konkurencinga Lietuva:
inovatyvi ekonomika, efektyvi verslo
plėtra ir investicijos”, teko dalyvauti.
Pernai PLEF ,,Moderniųjų technolo-
gijų inovacijos ir investicijos: nuo
vietinių link globalių” buvo organi-
zuotas Londone. Pagrindinė šių metų
renginio tema – konkurencingos vals-
tybės kūrimas. 

Be abejo, abiejuose renginiuose
buvo išsakyta gausybė minčių, paste-
bėjimų, pasiūlymų, tačiau visa tai
kol kas sklando kažkur ore. Tikiu,
kad dalis minčių, sumanymų, įžval-
gų anksčiau ar vėliau taps tikrove,
tačiau stebint tokius renginius iš
toli, dažnai pasigendu išsakytų min-
čių, siūlymų apibendrinimo – žodžiu,
viščiukų suskaičiavimo. Supranta-
ma, toks darbas reikalauja ilgesnio
prisėdimo, tačiau to nepadarius susi-
daro įspūdis, kad renginys buvo ruoš-
tas daugiau ,,dėl paukščiuko”, neper-
žengiant renginio rėmų. Bet juk ir
PLEF, ir PLMKS pavadinimuose pui-
kuojasi įpareigojantis žodis – ,,pasau-
lio”, tad ir garsas apie tokius rengi-
nius turi sklisti plačiai – ne tik kvie-
čiantis, bet ir skelbiantis apie nu-

veiktus darbus, kurie savo svoriu liu-
dytų renginių prasmingumą ir vertę.
Dabar tenka pasikliauti vienu kitu
straipsneliu lietuviškoje žiniasklai-
doje ar renginyje dalyvavusiųjų pa-
stebėjimais, minčių nuotrupomis. To-
limesnės išvados ir paremtos jomis.

Lietuvos dabartinės vadovės ir
kadenciją baigusio prezidento bei
svečio iš Kolumbijos išsakytos min-
tys jau buvo apžvelgtos A. Vaškevi-
čiaus straipsnyje, stabtelėsiu prie
kitų renginio dalyvių pastebėjimų.
Užsienio reikalų viceministrė Asta
Skaisgirytė Liauškienė simpoziume
kvietė Lietuvos visuomenę ir užsie-
nio lietuvius prisidėti prie ,,Globa-
lios Lietuvos” idėjos įgyvendinimo ir
Lietuvos pristatymo užsienyje. Jeigu
kas dar yra negirdėjęs apie šią strate-
giją, paklausykite, kokie darbai
mūsų laukia: ,,Turime sutelkti visų
mūsų – gyvenančių Lietuvoje ir už-
sienyje – pajėgas, pristatyti Lietuvą
ir jos kultūrą užsienyje, išnaudoti už-
sienio lietuvių sukauptą patirtį, ry-
šius ir bendromis pastangomis siekti
geresnio Lietuvos matomumo pasau-
lyje”. 

Apie šiuos gražius tolius buvo
kalbama Užsienio reikalų ministeri-
jos kartu su Tarptautinių kultūros
programų centru surengtoje simpo-
ziumo sesijoje ,,lietuviškai” skam-
bančiu pavadinimu ,,Diaspora: inte-
gruotas Lietuvos atspindys kitose
šalyse”. Šios sesijos dalyviai diskuta-
vo apie Lietuvos kultūros sklaidą ir
šalies žinomumą užsienyje, kultūrą
kaip viešosios diplomatijos įrankį,
galimybes sujungti Lietuvos institu-
cijų, diplomatinių atstovybių ir už-
sienio lietuvių pastangas kuriant
palankią nuomonę apie šalį pasauly-
je. Deja, išskyrus kalbėjusiųjų ir
aptartų temų išvardijimo, plačiau
apie šią diskusiją neteko skaityti.

Nukelta į 12 psl.

Ką užaugins diskusijos,
simpoziumai, forumai?
LORETA TIMUKIENĖ



,,Nebūtina daryti žygdarbių, vi -
sai pakanka mažų dalykų, atliktų su
didele meile” – Motina Teresė.

Tikėjimo, Meilės ir Pasiauko-
jimo dvasia tvyrojo Lietuvos Dukterų
drau gijos (LDD) ataskaitiniame susi -
rinkime, kuris įvyko š. m. balandžio
3 d. Vilmos ir Virgio Činčių namuose. 

,,Tulpė Times’’ redaktorė Nome -
da Lukoševičienė paprašė manęs, vos
prieš pusmetį iš Lietuvos atvykusios,
pasidalinti mintimis, kokį įspūdį pa -
liko LDD susirinkimas. Prisipa žin -
siu, eidama į susirinkimą tikėjausi
paprasto moterų pokalbio prie pietų
stalo, o atvykusi buvau maloniai nu -
stebinta susirinkime dalyvaujančių
moterų dalykiškumo ir pasiryžimo
dirbti.

Susirinkimas prasidėjo praeitais
metais išsiųstos piniginės pagalbos į
Lietuvą aptarimu. Su džiaugsmu
skai  tėme laiškus, žiūrėjome nuotrau -
kas ir negalėjome atsistebėti, kiek
daug džiaugsmo gali suteikti Lietu -
vos vaikučiams Amerikos mastais
nedideli pinigai. Sėkmingiausio lab-
daros renginio – Mėlynių baliaus –
metu surinktos lėšos leido patirti
neišdildomus įspūdžius nemažam
bū riui Lietuvos vaikų. Per 2010 me-
tus LDD surengtų renginių metu
surinkta 6,339.55 dol., iš kurių 5,000
dol. bu vo išdalinta labdaringoms

organizacijoms.
Lietuvoje yra nemažai sąžinin-

gų, pasiaukojančių žmonių, kurie pa -
šven čia savo gyvenimus padėti
vargstantiems, parodyti vaikams,
kad be gatvės yra dar muziejai, muzi-
ka, teatras, gražus bendravimas su
bendraamžiais stovyklavietėje prie
laužo. Juk jaunam žmogui kartais
užtenka vieno gaivaus oro gurkšnio,
kad noras mokytis, tobulėti ir pasiek-
ti gyvenime daugiau jo neapleistų.
Todėl LDD tikslas – surasti kuo dau-
giau pasišventusių geriems darbams
žmonių Lietuvoje ir kiek įmanoma
per juos remti vaikučius. Su didžiau-
siu malonumu buvo pritarta, kad per
2011 m. LDD renginius surinkti pini-
gai būtų padalinti tiems patiems
paramos gavėjams. 

Kitas susirinkimo klausimas bu -
vo aptarti praeitų metų Draugijos
orga nizuojamus renginius ir 2011 m.
renginių datas. 

Nuoširdžiai padėkota už didžiulį
pasiaukojimą moterims, kurios suti -
ko 2010–2011 m. savo namuose rengti
renginius: Mėlynių balių – Dalia Tut -
lytė; Lietuvos Dukterų draugijos pie -
tūs – Ina Bray, Velykinius margu čius
– Aušra Vaštakas ir Vilija Ku bilė,
metinį LDD susirinkimą – Vil ma
Činčienė. 

2011 m. renginiai ir atsakingi
asmenys:

2011 m. liepos 24 d. 2 val. p. p. –

AUŠRA JONIKIENĖ

Lietuvos Dukterų draugijos susirinkime tvyrojo pasiaukojimo dvasia
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Mėlynių balius (Dalia Tutlytė); 
2011 m. lapkričio 5 d.  – Lietuvos

Dukterų rudens pietūs (A. Vaštakas); 
2012 m. balandžio 24 d. – Metinis

LDD susirinkimas (G. Orrico);
2012 m. balandžio 1 d. – Velyki -

niai margučiai (Vilija Kubilė).
Susirinkimo pabaigoje LDD pir -

mi ninkė Kristina Sass pasidalijo
savo mintimis, kad galbūt jau atėjo
laikas pradėti diskutuoti, ar ši orga-
nizacija dar reikalinga lietuvių ben-
druomenei ir Lietuvai. Metai iš metų
tie patys žmonės bando palai kyti
organizacijos veiklą: patys organi-
zuoja renginius, patys juose dalyvau-
ja, patys po jų tvarko aplinką ir tie
patys dalyvauja ataskaitiniuose susi-
rinkimuose. ,,Prieš daugelį metų, kai
organizacija įsikūrė, moterys į
minkštus žaisliukus įsiūdavo vaistus
ir siųsdavo į Lietuvą. Mes matėme
tikslą, nes tai buvo labai reikalinga
Lietuvai. Dabar Lietuvoje yra visko,
tad gal mes tiesiog turime pripažinti,
kad Lietuvos Dukterų misija jau
baig ta?”, – klausė pirmininkė.  

Kambaryje įsivyravo mirtina ty -
la. Neilgai trukus viena iš organi-
zacijos entuziasčių Aušra Vaštakienė
ryž tingai pasisakė, kad ši Draugija
rei kalinga ne tik Lietuvai, nes ten
yra dar daug kam padėti, bet ji rei-
kalinga ir mums patiems, čia gyve-
nantiems lietuviams, o mūsų vai-
kams – labiausiai. Vaikai auga, jie po
truputėlį pra deda prisidėti prie ren-

ginių organizavimo, kai kurie jau pe-
rima darbus. Vaikams ši lietuviška
veikla suteikia atsvarą amerikie-
tiškai kul tūrai. ,,Tai vienas iš būdų
skiepyti tautiškumą”, – užbaigė Auš-
ra.

A. Vaštakienei pritarė ir Inga
Gaurys, kurios dukterys jau pradeda
aktyviai įsilieti į lietuvių bendruo -
menės ir LDD veiklą. 

Lietuvos Dukterys sutiko, kad
organizacija dar neišsisėmė, dar tu -
rime noro ir jėgų daryti mažus, gerus
darbelius su didele meile Lietuvos ir
savo Seattle lietuvių bendruomenės
labui. 

,,Tulpė Times”, 2011 m. birželis

LDD keičiasi kartos: ataskaitiniame su-
sirinkime Vida Farler (k.) oficialiai perė-
mė savo mamos ilgametės LDD iždinin-
kės Zitos Žvirždys pareigas.

Per Seattle LDD ataskaitinį susirinkimą prezidentė Kristina Sass (viduryje) padėkojo iš
pareigų pasitraukiančioms Draugijos narėms – iždininkei Zitai Žvirždys ir sekretorei
Ingai Gaurys.

Seattle, WA

Atkelta iš 2 psl.    bet ir išvarinėti
demonus. Piktoji dvasia – Dievo ne-
kenčiantis demonas, negalėdamas
Dievui pakenkti, atsigręžia į jo kū-
rinį – žmogų ir gundo jį blogiui. Šis
gundymas visuomet būna melagin-
gas. Velnias, gundydamas Ievą, nesa-
kė jai, kad nepaklusdama Dievui taps
nelaiminga, bet kuždėjo: „Būsite
kaip dievai, žinantys gera ir bloga.”

Šiuolaikinis žmogus nuolat pa-
tiria panašių gundymų: nesusivar-
žyk šeimos pančiais, nes prarasi lais-

vę! Imk iš gyvenimo visus malonu-
mus, nes tik kartą gyveni šioje žemė-
je! Nevaržyk savęs, nes visi taip el-
giasi! Už kiekvieno panašaus gundy-
mo slypi šėtono klasta sudaužyti ir
paniekinti žmogaus gyvenimą. Lai-
mingas žmogus, jei pastebi šėtono
klastą ir jai priešinasi. Jėzus nurodė,
kad sėkmingiausiai nugalėti gundy-
toją galima malda ir pasninku. 

Dieve, padėk mums visuomet bū-
ti gerąja dirva, į kurią nukritęs tavo
Žodis neštų šimteriopą derlių.

Dieviškasis sėjėjas



Cleveland, OH
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Tarptautinė bendravimo vakaronė

Kaip ir praeitų metų, vakaro-
nė  ,,International Diplomatic
Seder”, rengta Cleveland

American Jewish Com mittee (AJC)
Anshe Chesed Fair mount šventovės
salėje š. m. ba landžio 3 d., vyko  pa-
kilia nuotaika, gražia bendradar-
biavimo dvasia. Renginyje dalyvavo
per šimtas Cleveland bendruomenių
vadovų, konsulų, dvasiškių, Ohio
valstijos bei Cleveland miesto val-
džios ats to vų.

Ant stalų padėti AJC 2010 metų
veiklą aprašantys lankstinukai iš-
ryškino praėjusių metų organizaci-
jos nuveiktus darbus: susitikimą su
se natoriais George Voinovich ir Sher -
rod Brown, su Indijos ambasadoriu-
mi Arun Sighn ir dr. Maina Sighn bei
bendradarbiavimą su Cleveland indų
bendruomene, su Amerikos afrikie -
čių bei kitų krikščioniškų tikėjimų
dvasiškiais. Nuotraukoje įamžinti ir
Lietuvos Respublikos gen. gar bės
konsulė Ingrida Bublienė, JAV LB
Ohio apygardos vicepir mi ninkas dr.
V. Stankus kartu su AJC pre zidentu
Scott Matasar ir vicepre zi dente Eric
Wald.

Pagrindinis vakarienės kalbėto-

jas buvo  kun. dr. Otis Moss, Jr., bu-
vęs  ilgametis garsios Olivet Institu-
tional Baptist Church Cleveland dva-
sinis vadovas, dirbęs klebonu su
kun. Martin Luther King, Sr. istori-
nėje Ebeneezer Baptist Church At-
lanta (Georgia), Cleve land Museum
of  Art, Cleveland Foun dation valdy-
bų patikėtinis, Morehouse kolegijos
patikėtinių pirmininkas, regiono di-
rektorius SCLC, kur dirbo kartu su
jos stei gėju ir prezidentu kun. dr. M.
L. King, Jr. Garbingas svečias taip
pat buvo JAV prezidento J. Carter pa-
tarėjas Camp Da vid derybose, prezi-
dento B. Clinton specialusis svečias
pasirašant Taikos sutartį tarp Jor-
dano ir Izraelio. Tar navo prezidento
B. Obama Tikybos ir gyvenviečių
taryboje, Indijoje kartu su Mahatma
Ghandi anūku Rajmo han Ghandi
populiarino dr. M. L. King, Jr. ir M.
Ghandi dar bus. Už savo nenuilstamą
darbą žmo nijos labui pagerbtas įvai-
rių ins titucijų. 

Savo kalboje kun. dr. Moss pabrė -
žė, kad laisvė yra teisė svarstyti,
spręsti ir tą sprendimą įgyvendinti.
Priespauda tai užgniaužia, naikina.
Priespauda, netiesa, kur jos bebūtų –
ar Tibete, ar buvusi istorinė pries-
pau da prieš juodąją rasę Amerikos

DR. VIKTORAS STANKUS

Uždainuokim

Cleveland  Lietuvių namų jau-
kiame ,,Ginta ro” restorane š.

m. birželio 25 d. vienam vakarui
subur tas dainos vienetas ,,Uždainuo -
kim” savo koncertą skyrė pagerbti
Cle ve land muzikus: ,,Čiurlionio” an -
samblio maestro Alfonsą Mikulskį,
Cleveland vyrų okteto vadovą Rytą
Babicką ir ,,Uždainuokim” steigėją ir
vadovą, ,,Žaibas” ir ŠALFASS spiri-
tus movens Algirdą Bielskų, o taip
pat surinkti lėšų Cleveland Lietuvių
na mų atnaujinimui. Vakaro metu
skambėjusios keturiolika dainų buvo
žiū rovų ,,nupirktos” – užsakytos my-
li mų jų atminimui, kurių dauguma –
dai navę arba vadovavę Cleveland
muzi ki niams vienetams.

Kvarteto ,,Uždainuokim” nariai:

bosas Paulius Nas vy tis, garsaus Cle-
veland ,,Velvet Tango Room” savi-
ninkas baritonas Rytas Ur baitis, te-
norai Jonas Mu liolis, Edas Kijauskas
– visi gražių bal sų savininkai, dai-
navę kartu ar pavieniui ,,Čiurlionio”
ansamblyje, Cle veland vyrų oktete ir
,,Uždainuo kim” kvartete. Šiuo metu
visi, išsky rus P. Nasvytį, dainuoja
,,Exul tate” chore. 

Kvartetą paruošė ir jam vakaro
metu akompanavo muzikė Danutė
Liaubienė, choro ,,Sva ja” vadovė.
Koncertą papuošė so listė Virginija
Muliolienė su Osmon Prez Friere
daina ,,Kreolų lopšinė”, aran žuota A.
Bielskaus. Ši dai na sukėlė susirin-
kusiųjų plojimus.

Kvartetas koncertą pradėjo dai-
na, skirta A. Bielskaus atmini mui –
Alfonso Mikulskio aranžuota ,,Kai aš
jojau per girelę”. Dainą ,,Tris die-

DR. VIKTORAS STANKUS

Vakaronės dalyviai (iš k. į d.): AJC narys Bart Bookatz, kun. dr. Otis Moss, Jr., buvęs AJC
direktorius dr. Martin Plax, kun. Jie Hilinski, Didžiosios Britanijos garbės konsulė, Kent
State University Outreach programos direktorė Sandra Morgan. 

Viktoro Stankaus nuotr.

pietuose – kenkia tiesai, laisvei visa -
me pasaulyje. Todėl svarbu, kad žmo -
nija dirbtų kartu, saugotų laisvę.

Fairmount Temple šventovės
ener gingas rabinas Josh Caruso  pa -
pa sakojo apie Egipto Faraono laikų
švenčiamą ,,Seder” vakarienę kaip
lais vės visai žmonijai šventę. Jis
teigė, jog Izraelis turi egzistuoti, bet
ir palestiniečiai turi teisę į savo

laisvą valstybę. Rabinas visus kvietė
susikabinti rankomis, stoti į ratelį ir
šokti žmonijos vienybei.

Sėkmingą vakaronę rengė AJC
prezidentas S. Matasar, AJC regiono
direktorė Lee C. Shapiro, regiono di -
rektorė padėjėja Jennifer Marks bei
vi cedirektoriai Eric Wald ir Rachel
C. Uram.

Dainą ,,Tris dienas, tris naktis” kvartetas atliko taip, kaip kadaise nurodė pats a. a. Biels -
kus – ,,aklai ir nuluptai”.                                                                                 

V. Stankaus nuotr.

Iš kairės į dešinę: ,,Uždainuokim” nariai Paulius Nasvytis, Rytas Urbaitis, Jonas Muliolis,
Edas Kijauskas, kvarteto vadovė muzikė Danutė Liaubienė ir solistė Virginija
Muliolienė.

nas, tris naktis” (aranžuotė A. Biels-
kaus) vyrai atliko taip, kaip kadaise
nurodė pats a. a. Biels kus – ,,aklai ir
nuluptai”. Užsirišę akis ir ausis tau-
tinėmis juostomis, vis tiek dai navo
nuostabioje dermėje.

Visos dainos skambėjo nuosta-
biai, bet kai kurias norėčiau atskirai
paminėti. Nors kvartetas prisipaži-
no, kad daina ,,Daunoj lylio čiūto”
bus sudėtingiausia ir sunkiausia
atlikti, ji nuskambėjo tikrai me niš -
kai.

Po pertraukos kvartetas grįžo
persirengęs ,,havajietiškai” kaip Ca -
li fornia ankstesnės epochos ,,pliažo
berniukai” dainuoti pramoginės mu -
zi kos. Klausytojus užbūrė ,,Pypkės
dūmai” (žodžiai V. Bložės, muzika T.
Makačino) – viena iš populiariausių
Cleveland vyrų okteto dainų. Klausy-
tojus maloniai nuteikė daina ,,Mažas

kreivas žmogus”, (muzika Resel
Hicky, Ed E. Miller, lietuviškus žo-
džius pritaikė Rytas Babickas). Su-
dainavo ir linksmą dainą, tapusią
klasika, ,,Standing On the Corner”
(žodžiai ir muzika Frank Loesser,
aranžuotė – William Stickles).

Buvo malonu girdėti būdingus A.
Bielskaus akordus dainoje: ,,Daina
apie rožę” ir koncerto paskutinėje
dainoje ,,Aguona”. Klau sy tojai karš-
tai plojo, nepaleido vieneto nuo sce-
nos. Sulaukėme net bisų. Koncertas
pasiekė tikslą: pa gerbė ankstyves-
nius dainos viene tų ir ansamblių
vadovus, parėmė Lie tuvių namus,
direktorės Rūtos Degu tienės darbą,
pradžiugino klausytojus, kurie pra-
šė, kad atgaivintas kvar tetas ,,Uždai-
nuokim” ir jų dainos nenutiltų ir
skambėtų ne tik šį vie ną kartą.

Apsilankykite internetinėje svetainėje  www.draugas.org
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Mantas Kisielius

Ar dabartinis ateitininkų jaunimas yra užtenka-
mai stiprus ir protingas išlaikyti ateitininkijos
principus? Taip. Bet svarbesnis klausimas yra

,,ar yra noro išlaikyti tuos principus?” Aš nežinau, kiek
kartų esu girdėjęs iš savo draugų, kad jie nenori lankyti
ateitininkų susi rin kimų, nes tą savaitgalį nori veikti
kažką ,,smagaus”.  Mes, moksleiviai, jau esame tokio
amžiaus, kad laikas pradėti patiems veikti ir nesitikė-

ti, kad mus už rankos ve-
džios vyresnieji. Aš ma-
nau, kad kiekviename
ateitininkų principe mes
patys turime įžvelgti,
kaip mes galime juos sau
pritaikyti. Čia duosiu ke-
letą pavyzdžių.  

Pirmas — tai kata li -
kiškumas. Kiek kartų esu
girdėjęs kokį draugą aiš-
kinant, kad neina į baž ny -
čią, nes tuo metu yra
spor to  varžybos ar kaž -
kas pa na šaus.  Tai yra
men kas pasiteisinimas,
kad apleidžia šv. Mišias.
Supran ta ma, jog būna
tokių atvejų, kada negali
dalyvauti, bet tai būna
retai. Mes esame kata-
likai ir privalome sekma-

dieniais dalyvauti šv. Mišiose. Dievas mūsų gy ve -
nimuose yra svarbesnis už sporto laimėjimą. Tą
pareigą galima atlikti ir šeštadienį ar sekmadienio
vakarą. Kai kitą kartą galvosi neiti sekmadienį į Mišias
dėl laiko stokos, pagalvok, kad tai — kiekvieno kataliko
pareiga ir kad tai darai iš meilės Kristui. Kiek daug Jis
mums pasiaukojo.

Antras principas — inteligentiškumas. Mūsų
gyvenime labai svarbu yra mokslas. Mums svarbu
mokytis, kad mus lydėtų sėkmė darbe ir gyvenime. Ne-
užtenka apsiriboti mokykla ir savo mokytojais, reikia
ir patiems šviestis. Pavyzdžiui: paklausus moksleivių,
koks buvo žiauriausias žmonių išžudymas istorijoje,
daugumas pasakys — Hitlerio holokaustas, nes taip
mokoma mokykloje. Svarbu jį pažinti, bet negalime už-
miršti ar nežinoti apie kitus masinius žudymus.  Reikia
atsiminti Staliną ir Sovietų Sąjungos žiaurumus —
žuvo apie 60 milijonų žmonių; Kinijoje ir Tibete iš-

žudyta apie 78 milijonai žmonių. Kodėl mes apie šias
žudynes nesužinome mokyklose? Tai nėra atsakymas,
bet iššūkis mums patiems šviestis, kad būtume
išsimokslinę. 

Trečias yra šeimyniškumas. Kai sakome žodį ,,šei-
myniškumas”, mes pagalvojame apie meilę, šeimą ir
draugus, bet šeimyniškumo principas yra dar platesnis
— jis pabrėžia, kaip reikia bendrauti su žmonėmis.
Pagalvokime, kiek iš mūsų lankome ,,Facebook” du ar
tris kartus per dieną. Mes ten kalbame su draugais,
statome dirbtinius ūkius ir prisirašome prie viso-
kiausių grupių.  Tai labai geras būdas greitai susisiek-
ti su drau gais. Bet naudodami ,,Facebook”, ar mes iš
tikrųjų  bendraujame su šeima ir draugais? Ar mes tik
žiūrime per žmonių aprašymus ieškodami pasišneku-
čiavimų? Aš manau, kad turime dėti pastangas tiesiai
ir nuoširdžiai bendrauti su žmonėmis ir naudoti savo
laiką veiksmingiau. To reikalauja šeimyniškumo prin-
cipas. 

Ketvirtas yra visuomeniškumas. Būti visuo me -
nišku reiškia pažinti savo aplinką ir joje aktyviai
reikštis.  Mūsų pasaulyje yra daug problemų, bet viena
iš žymiausių yra pasaulio klimato atšilimas bei taršos
didėjimas. Per žinias girdime apie pasiektus sporto re-
zultatus arba naujausius mados pasikeitimus. Tačiau
rečiau išgirstame, kiek mes patys teršiame savo aplin-
ką ir kaip mes žalojame gamtą.  Čia yra didžiulė prob-
lema ir mes turėtume ją išspręsti ar bent sumažinti.
Žinoma, būtų gerai išrasti naujas transporto priemo-
nes, kurios mažiau terštų, bet ir mes galime prisidėti
mažindami šiukšlių kiekį ar nepirkdami vandens bute-
liuose.  Atrodo, tai menkas dalykas, bet mes tuom prisi-
dėtumėm prie žemės apsaugojimo. 

Penktas principas — tautiškumas. Iš tikrųjų aš ma-
nau, kad mes esame labai tautiški. Mes norime tikėti,
kad lietuviai laimės kiekvienas krepšinio rungtynes ir
nebijome didžiuotis savo tauta. Jei mes ir toliau taip
elgsimės, daug nereikės pakeisti. 

Nėra abejonės, kad ateitininkų jaunimas yra labai
gabus ir sugeba išlaikyti ateitininkijos principus.
Ateitininkijos ateitis priklausys nuo mūsų.  Mums tik
reikia noro, o jei turėsime noro, ateitininkija vis stip-
rės.

Mantas Kisielius — vadovas
2011 m. Jaunųjų ateitininkų
sto vyk loje Dainavoje.

Visi kviečia-
mi palydėti vasa -
rą atei tininkų ir
jų bičiulių tarpe
Dar bo dienos sa -
vait galį ALRKF
sto vykloje Dai -
na vo je. Pro gra -
moje nu ma tyta
pas kai tos, paben-
dravimas, Ra mu -
nės Ku   bi liūtės
su    ruošta ,,Atei -
ties” žurnalo
pa roda, kon certas, ,,Pa dė  kos va ka rė -
lis”, padėkojimas kuo  pų glo  bė jams ir
są jun  gų va dams. 

Tarp prelegentų – buvęs stu  dentų
atei tininkų sąjungos pirmi nin kas,
JAV už au gęs, bet Lie tu vo je apie 20
metų dir  bantis Arū nas Pem kus, uži -
mantis svar bias pareigas ,,In te grity
PR” komunikacijos konsultantų įstai-
goje ir Lie tuvos Atei ti nin kų fon do
valdyboje.  

Ar šiandienos jauni ateitininkai yra pakankamai
stiprūs išlaikyti ateitininkijos principus? Taip.

Bet ar yra noro?

Liepos 13 d. baigėsi dar viena Jaunųjų ateitininkų stovykla Dainavoje. Stovyklautojai su savo vadovais, kaip įprasta kiekvieną vakarą, sustoja ratu  ir sugieda ,,Kaip grįžtančius
namo paukščius, parveski, Viešpatie, ir mus...”  Apie Jaunučių stovyklinius nuotykius pasiskaitysime ateinančiuose ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuose.       Kazio Razgaičio nuotr.

Moksleiviai pasisako 

Mantas Kisielius yra Čikagos kun. Alf. Lipniūno/Prez.
A. Stul ginskio moksleivių ateitininkų kuopos narys. Šis
straips nelis parašytas, ruošiantis duoti moksleivio
atei tininko įžodį. Šią vasarą dažniau spausdinsime
moksleivių pasisakymus įvairiomis temomis. 

š. m. rugsėjo 2–5 d.
Rengia  Š. Amerikos 
ateitininkų valdyba 

Stovyklavimo malonumai jau
įpusėjo, bet dar yra progų

gamtoje susitikti ir pabendrauti

DAInAvOjE
liepos 24–31 Sendraugių-I 

Visos vietos užimtos, bet visuomenė
kviečiama  į stovyklą atvykti pasiklausyti

paskaitų kiekvieną dieną 
10 val. ryto ir 4:30 val. p. p. 

Programą rasite tinklalapyje: ateitis.org

rugsėjo 2–5 Ateities savaitgalis 
Ruošia Šiaurės Amerikos ateitininkų

valdyba (žr. žemiau)

kEnnEbunkPORT, MAInE
Tėvų pranciškonų vasarvietėje
rugpjūčio 6–12 Rytų pakraščio

sendraugių poilsio savaitė
Teiraukitės pas Laimą Lileikienę Shea

el. paštu: LTLTAX@hotmaill.com
arba tel. 914-433-7766

STOVYKLOS

ATEITIES
savaitgalis Dainavoje

Daugiau žinių ir registracija 
tinklalapyje: ateitis.org

Arūnas Pemkus
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Kalbėdami apie šiandieną
turėkime omenyje begalybę

Po daugiau nei pusantrų metų,
praleistų Lietuvoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose apsilan-

kęs buvęs Cleveland Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos lietuviškos pa-
rapijos klebonas Gediminas Kijaus-
kas, SJ į redakciją įžengė su šypse-
na, rankoje laikydamas dangaus mė-
lynumo Vilniaus jėzuitų gimnazijos
knygelę, pavadintą ,,Siekiantiems be-
galybės”. ,,Nuostabiai gražūs dalykai
vyksta Lietuvoje. Kokie švytintys
Lietuvos žmonės Lietuvos ateičiai, –
sakė šiuo metu Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijolo sekretoriaus ir
Šv. Kazimiero bažnyčios vicerekto-
riaus pareigas einantis svečias. – Tik
gaila, kad apie juos mažai kas rašo.” 

Kitas pasaulis

Kun. Kijausko atmintyje neišblė-
so pirmasis jo apsilankymas Lietuvo-
je 1992 metais. Jis mena, kaip vieną
gražią liepos mėnesio sekmadienio
popietę einant Kauno Laisvės alėja,
niekas nedrįso pažiūrėti jam tiesiai į
akis. ,,Visi žiūrėjo už manęs, per ma-
ne, išskyrus vieną, kuris priėjo ir
beveik į ausį pašnibždėjo ‘Labas’.
Savęs dar paklausiau, ką jie padarė
mūsų žmonėms?”, – pasakoja kuni-
gas. Tuo metu Lietuvos gatvėmis dar
vaikščiojo sovietų kariai. 

Šių dienų Lietuva nuo anos
skiriasi kaip diena ir naktis. Dabar,
sakė kun. Kijauskas, kai išeini į
gatvę, jaunimas klega, visi šypsosi. 

Ne tik tai stebina dvasininką. Jis
prisipažįsta, jog dažnai jį džiugiai
nuteikia ir Lietuvoje sutinkamų
žmonių atvirumas, imlumas. Dirbda-

mas Šv. Kazimiero bažnyčioje kun.
Kijauskas negali nepastebėti pilnos
žmonių bažnyčios, daug jaunimo.
,,Žmonės nori daug daugiau, jie nori
‘magis’ – labiau, pilniau, daugiau, –
įsitikinęs pašnekovas. – Matau, kiek
dar daug visko reikia, bet gražu, kad
žmonės patys stiebiasi.”

Mūsų užduotis yra padėti

Apie stiebimąsi, brendimą kun.
Kijauskas galėtų pasakoti daug ir
ilgai – gyvendamas visai šalia Vil-
niaus jėzuitų gimnazijos, iki soties
prisižiūri „skraidančio” jaunimo.
,,Jie tikrai skraido, – tikina kunigas,
– nereikia nė sparnų.” Jie dainuoja,
jie praktikuojasi, mokosi. Būtent šis
jaunimas yra mūsų ateitis – seną, bet

nepasenusią tiesą kartoja kun. Ki-
jauskas. 

Dvasininkas įsitikinęs, jog neuž-
tenka tik sėdėti klasėje ir gauti gerus
pažymius, neužtenka kalbėti tik apie
Dievą – reikia būti atviriems pasau-
liui, reikia atvesti vaikus į tikrovę. O
kad tai nebūtų tik žodžiai, jėzuitų
gimnazijoje yra sukurta socialinė
programa, kur jauni žmonės turi ga-
limybę bendradarbiauti su socialiai
remtinais žmonėmis, atlikti sociali-
nę praktiką vaikų globos namuose,
ligoninėse, rengti Kalėdines labdaros
akcijas, dalyvauti kituose labdarin-
guose renginiuose. Taip jaunimas
ugdomas įsipareigoti socialinei veik-
lai.

Gimnazija skatina meninius jau-
nimo gabumus, sudaro sąlygas spor-
tuoti, tai, kunigo nuomone, jaunam
žmogui yra būtinybė. Ne paskutinėje
vietoje yra ir  gyvas ryšys su kitų ša-
lių jėzuitų mokyklomis. Pasak kun.
Kijausko, tarptautiniai mainai yra
taip pat svarbi jaunų žmonių brendi-
mo dalis. 

Gal dėl to mokyklos šūkiu pa-
sirinkto lotyniško žodžio ,,magis” –
daugiau, labiau, pilniau – jėzuitų
gimnazijos tokios populiarios, jog
negalima viso norinčio patekti jauni-
mo priimti mokytis. Lietuvos ir Lat-
vijos jėzuitų provincijolo sekretorius
pripažįsta, jog tiek Vilniaus, tiek
Kauno jėzuitų gimnazijoms trūksta
patalpų, kad žiūrima į kiekvieną
kampelį, kur dar galima būtų prasi-
plėsti. 

Kai žmogus ir Dievo kūryba 
eina kartu

Kun. Kijauskas net pats nustem-

DALIA CIDZIKAITĖ

Kun. Gediminas Kijauskas.                                                                 Dalios Cidzikaitės nuotr. 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos abiturientai.

Mechaninės inžinerijos, ypač šilumos mainų srityje
pripažintą pasaulinio lygio ir garso mokslininką, 

tyrinėtoją, buvusį Vydūno Fondo tarybos 
pirmininką, dabartinį vicepirmininką, 
Prof. roMualdą VisKantą 

širdingai sveikiname 80 metų sukakties proga, 
linkėdami tvirtos sveikatos ir svarios tolimesnės
įtakos moksliniuose darbuose bei tyrinėjimuose.

Vydūno fondo taryba ir valdyba

ba, pastebėjęs, jog beveik dveji Lie-
tuvoje praleisti metai ūžte praūžė.
Paklaustas, kas kurį – jis Vilnių ar
Vilnius jį – prisijaukino, kunigas,
kiek pagalvojęs, atsako, jog abudu.
,,Mes gerai su Vilniumi susigyveno-
me, – tęsia kunigas. – Niekada netu-
rėjau abejonių, kad bus kitaip.” Jį
džiugina nepaprastas žmonių šil-
tumas, jų nuoširdumas. Bet turbūt
labiausia džiugina tai, kad nekyla
net klausimas, ar viskas bus baigta.
Kun. Kijauskas primena Vilniaus
jėzuitų gimnazijos leidinio viršelyje
užrašytus žodžius – ,,Esame atviri
begalybei, kokia ji bebūtų, žmogaus
ir Dievo kūryba eina kartu”. Kuo
daugiau žmogus atsiveria ne tik savo
aplinkai, bet ir tam pasauliui, iš
kurio ateina ir į kurį eina, tuo labiau
horizontas tampa begalinis. Tik, įsi-
tikinęs dvasininkas, tiems jauniems
žmonėms reikia padėti ir pasidaryti
jų tarnais. 

O iššūkių, sako Lietuvos ir Lat-

vijos jėzuitų provincijolo sekreto-
rius, visada bus. ,,Tamsumo visur
yra. Jei nebūtų šešėlių, nepastebė-
tume šios šviesos”, – gyvenimiška
tiesa dalijasi kun. Kijauskas. Jo nuo-
mone, užtruks kiek laiko, kol lietuvių
tauta ir vėl suspindės. Iš kitos pusės,
jis nenori būti teisėju, kritiku – be-
pigu šnekėti, žiūrint iš šalies. Jis
verčiau remiasi prelato Alfonso Sva-
rinsko išsakyta mintimi, jog lietuvių
tautai atsigauti prireiks dviejų kar-
tų. Jei tokiu ilgu žvilgsniu žvelgsime
į ateitį, mano kun. Kijauskas, šian-
dien didžiausios pagalbos reikia šei-
moms, jauniems žmonėms. Kaip ir
kiekvienam rimtam darbui, ir čia
reikia daugiau darbininkų. 

Tokių darbininkų būriui priskir-
tinas ir kun. Kijauskas. Jis džiau-
gėsi, jog vis dar turi sveikatos ir ga-
limybių eiti pirmyn. Ir pridūrė:
,,Ačiū Dievui, kad dar esu reikalin-
gas. Jei pradėsiu būti stabdžiu, tada
jau bus blogai.” 

Kun. Kijauskas su Lietuvos prezidente
Dalia Grybauskaite Vasario 16-osios pro-
ga vykusių valstybės apdovanojimų
įteikimo Prezidentūroje metu, 2011 m.

Džojos Barysaitės nuotr.



tuo sunku tikėti.
Baigiamojoje kovoje, be J. Valan -

čiū no 36 taškų ir 8 atkovotų ka muo -
lių, Edgaras Ulanovas prie pergalės
prisidėjo 12 taškų. Negalima pamirš-
ti Vytenio Čižausko ir Arno Butke vi -
čiaus, pelniusių po 9 taškus. 7 taškais
prie pergalės prisidėjo Deividas Pu -
kis, o po du – Rolandas Jakštas ir Žy -
gi mantas Skučas. Egidijus Mocke vi -
čius, Rokas Giedraitis ir Tautvydas
Sabonis per paskutines rungtynes
vyr. trenerio Kazio Maksvyčio spren -
di mu aikštelėje visai nepasirodė. Į ją
ne išėjo ir traumuotas Renaldas Si-
ma na vičius (buvo gavęs čiurnos
trau mą). 

Auksas – pirmą kartą

Lietuvos devyniolikmečiai pa -

sau lio pirmenybes laimėjo pirmą
kar tą. Tačiau arti aukso medalių
buvo prieš 8 metus Graikijoje įvyku-
siose pasaulio pirmenybėse. Tada
juos (komandoje žaidė ir Linas Klei -
za) įveikė australai 126:92 ir mūsiš-
kiai turėjo pasitenkinti sidabru. 

Pirmenybėse Rygoje šiais metas
bronzą iškovojo Rusijos rinktinė, ku -
ri rungtynėse dėl trečios vietos gana
sun kiai nugalėjo Argentinos krepši -
nin kus 77:72. 

Penktoje vietoje atsidūrė JAV
krep šininkai, įveikę Australiją tik
vie no taško skirtumu (78:77). Sep tin -
ta vieta turėjo pasitenkinti Lenkijos
rink tinė, kuri nugalėjo aštuntą vietą
užėmusią Kroatijos komandą 82:70. 

„Auksiniams berniukams” – 
valstybiniai apdovanojimai

Pasaulio pirmenybių nugalėtojų
vardą pelniusius ir „auksinių ber -
niu kų” vardu tituluojamus Lietuvos
krep šininkus jau pirmadienio vaka -
re pasveikino Lietuvos prezidentė
Da lia Grybauskaitė. Tą padarė ir Vil -
niaus meras Artūras Zuokas. Nuga -
lė to jams buvo įteikti ąžuolo vainikai.
Vėliau juos žadama apdovanoti ,,Už
nuo pelnus Lietuvai” medaliais. 

Sakoma, kad rungtynes, kuriose
su si kovė Lietuvos ir Serbijos rinkti-
nės, Rygoje stebėjo 4–6 tūkstančiai
sirgalių. Teigiama, jog tokio didelio
būrio lietuvių sirgalių kitoje valsty-
bėje niekada nėra buvę. 

Laimėtojai gavo ir piniginę pre-
miją – 18 asmenų de legacijai atiteko
150,000 litų, ne vien tik už šį, bet ir už
ankstesnius laimėjimus. Premija bus
padalinta 12 žaidėjų, treneriui, trims
trenerio padėjėjams, medikui bei
komandos vadovui.

Lietuvos devyniolikmečių (U–19)
rinktinė sekmadienį, liepos 10 d., Ry-
goje pirmą kartą istorijoje tapo pa-
saulio čempione, įveikusi Serbijos
valstybinę komandą 85:67. Beje, šią
komandą lietuviai grupinėse varžy-
bose buvo nugalėję dar didesniu – 24
taš kų – skirtumu. Tad šis mūsiškių
lai mėjimas nebuvo netikėtas. 

Iš viso Lietuvos žaidėjai šiose
pirmenybėse turėjo 9 susitikimus, iš
ku rių 7 baigėsi lietuvių pergale: bir-
želio 30 d. prieš Kroatiją – 75:88, lie-
pos 1 d. prieš Korėją – 117:64, liepos 2
d. prieš Kanadą – 111:68, liepos 4 d.
prieš Ser bi ją – 71:54, liepos 5 d. prieš
JAV – 105:107, liepos 6 d. prieš Egiptą
– 78:54, liepos 8 d. prieš Lenkiją –
87:75, liepos 9 d. prieš Rusiją – 85:68 ir
baigiamosio se rungtynėse liepos 10
d. prieš Ser biją laimėjo jau minėtu
85:67 re zul tatu. 

Paskutinis susitikimas nebuvo
la bai įtemptas, nes Lietuvos rinktinė,
vedama kapitono Jono Valančiūno,
nuo pat rungtynių pradžios išsiveržė
į priekį. Nors pirmavo nelabai dide -
liu skirtumu, o vienu metu serbai su -
ge bėjo rezultatą net išlyginti, tačiau
vėliau lietuviams pavyko atitrūkti
nuo varžovų dviženkliu skirtumu ir
užsitikrinti pergalę. 

J. Valančiūnas ,,sukrovė” 
36 taškus

Lietuvos rinktinėje nesulaiko-
mas buvo J. Valančiūnas, kuris žais-
da mas be poilsio visas 40 minučių
įmetė 36 taškus. Šis 211 cm ūgio vidu-
rio puolėjas per devynerias rungty -
nes vidutiniškai pelnydavo po 23 taš -
kus, atkovodavo po 13,9 nuo lentos at -
šo kusio kamuolio bei sulaikydavo po

3,2 varžovų metimų. Jis dvitaškius
me tė 59,5 proc. taiklumu, o baudas –
net 81,1 proc. 

Ne be reikalo J. Valančiūnas bu -
vo paskelbtas naudingiausiu čempio -
na to, kuriame rungtyniavo 16 ko-
man dų, žaidėju. Jis taip pat pateko į
simbo linį geriausių žaidėjų penke-
tuką, į kurį, be jo, dar pakliuvo ser-
bas Ale k san der Cvetkovič, rusas
Dmitrij Ku la gin, amerikietis Jeremy
Lamb ir austra las Hugh Greenwood. 

Daug prisidėjo ir komandos 
draugai

Pats J. Valančiūnas – kuklus jau -
nuolis ir savo didžiulio įnašo į Lie tu -
vos rinktinės pergalės per daug nesu -
reikš mina. Jis teigia, jog ir be jo ko -
man da būtų laimėjusi auksą, nors

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos jauniai parsivežė pasaulio pirmenybių auksą

SPORTAS
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Akimirka iš pirmojo turnyro.
Rimo Gedeikos nuotr.

Visi kviečiami į Artūro Karnišovo krepšinio turnyrą Lietuviai –
tre čiojoje grupėje

Be Ričardo Berankio ir Lauryno
Grigelio kovoję lietuviai dėl išlikimo
antroje ,,Davis Cup” Euro pos/Afri -
kos zonos grupėje 0:5 pralaimėjo Ma -
ro ko rinktinei ir pateko į trečią gru-
pę.

Pirmąsias rungtynes Vilniuje,
Sereikiškių parko teniso korte, žaidė
16-metis Lukas Mugevičius ir Maro -
ko rinktinės narys Reda El Amrani.
Pastarasis dvikovos pradžioje atsili-
kinėjo net 0:4, tačiau po L. Muge vi -
čiaus klaidų, R. El Amrani palaužė
jaunąjį lietuvį. Antrąsias rungtynes
ir vėl laimėjo Marokos rinktinė. Lie -
tu viams atstovavęs 18-metis Dovydas
Ša ki nis, laimėjęs pirmąjį setą 6:2,
pralaimėjo kitus du Yassine Idmba -
rek, o ketvirtojo seto metu pasitrau-
kė dėl traumos.

Antrąją varžybų dieną vyko dve-
jetų susitikimai. Lietuvai atstovavo
abu lietuviai, užimantys aukščiau-
sias vietas lentelėje, neskaitant R.
Be rankio ir L. Grigelio, D. Šakinis ir
L. Mugevičius. Nors rungtynės pra-
si dė jo palankiai, pirmuosius du se-
tus pralošė lietuviai. Vis dėlto jie at-
sitie sė trečiajame sete. Ketvirtajame
sete marokiečiai pasidarbavo ir užsi-
tikrino pergalę ir išlikimą antrojoje
gru pė je, laimėję 6:2.

Nukelta į 15 psl.

PAUL TRIUKAS
Šių metų rugpjūčio 20–21 dieno-

mis vyks antrasis krepšinio turnyras
Lietuvos legendinio krepšininko
Artūro Karnišovo taurei laimėti. Pir-
mas turnyras labai sėkmingai įvyko
praėjusiais metais New York mieste.

Šių metų turnyras vyks South
Orange, New Jersey valstijoje, gar-

siajame Seton Hall University, kur A.
Karnišovas žaidė ketverius metus.
Turnyras prasidės rugpjūčio 20 die-
ną, šeštadienį, 9 valandą ryte. Po
rungtynių, 7 val. vakare, Jackson,
New Jersey, Estų namuose sportinin-
kai ir visi sporto mylėtojai galės pa-
skanauti lietuviškų valgių ir smagiai
praleisti vakarą.

Rugpjūčio 20 dieną, sekmadienį,
10 val. ryte turnyras tęsis toliau. Po
varžybų bus pagerbti nugalėtojai,
geriausi sportininkai, apdovanoji-
mus įteiks Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilio-
nis ir pats Artūras Karnišovas.

Artūras turnyre dalyvaus abi
dienas, tad krepšinio gerbėjai turės
progą su juo susitikti, pasikalbėti,
nusifotografuoti ir gauti autografą. 

A. Karnišovas yra vienas ge-
riausių Lietuvos krepšininkų. Jis bu-
vo pirmasis lietuvis studentas,
žaidęs Amerikos universiteto krepši-
nio komandoje (Seton Hall). Jis taip
pat atstovavo Lietuvai įvairiuose
pasaulio turnyruose ir žaidynėse.
1992 ir 1996 metais jis padėjo Lietuvos
krepšinio komandai laimėti olimpi-
nius bronzos medalius.

Kaip profesionalas, Artūras 8
metus žaidė Europoje – Prancūzijoje,
Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje. 1996
m. jis buvo išrinktas Europos geriau-
siu krepšininku. Dabar A. Karnišo-
vas yra NBA ,,Houston Rockets”

Pasaulio jaunimo krepšinio čempionus pasveikino prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

RIMAS GEDEIKA

tarptautinių skautų direktorius.  
Iki šiol turnyre dalyvauti užsire-

gistravo 10 komandų – atvyks sporti-
ninkai iš Čikagos, New York, New
Jersey, Massachusetts, Pennsylva-
nia, Washington, DC, Georgia ir To-
ronto, Canada. Registracijos kaina
yra 250 dol. komandai. Norintys už-
siregistruoti arba gauti daugiau in-
formacijos gali kreiptis į Stanislovą
Kavaliauską (917-572-2045) ir Dainių
Sakavicką (732-552-9818).
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Varšuvoje, Lietuvos centre prie
Lietuvos ambasados Varšuvoje, iki
rugsėjo 2 d. bus galima aplankyti lie -
tuvių menininkių grafikos parodą
„Komunikacija”, kurioje darbus pri -
stato Inga Dargužytė, Jolanta Serei -
kaitė, Edita Suchockytė, Neringa Žu -
kauskaitė. Paroda, skirta paminėti
Lie tuvos Valstybės dieną, buvo ati da-
ryta liepos 5 dieną.

Parodoje kiekviena menininkė
pa teikė savą bendravimo temos aiš -
ki nimą. Inga Dargužytė mo notipijų
ir linoraižinio ciklą „V&M komu-
nikacija”, tyrinėjantį įvai rius vyro ir
moters bendravimo atvejus, iška-

bino erdvėje. 
Jolanta Sereikaitė savo darbuose

atsiskleidė kaip dailininkė ir rašyto-
ja (menininkė yra išleidusi poezijos
knygą ir romaną). Kurdama medžio
raižinius grafikė derino vaizdą ir
žodį, užrašus, pabrėždama, kad vaiz-
das yra iškalbingesnis už žodžius.
Grafikei buvo įdomu, kaip jos darbai
suras ryšį su kiekvieno žiūrovo indi-
vidualia patirtimi.

Edita Suchockytė į žodį „komu-
nikacija” pažvelgė ironiškai.  Meni -
ninkė atvirai prisipažino, kad kur-
dama šiltus, romantizuotos realybės
atvaizdus oforto technika rizikavo
pa sirodyti kiek senamadiškai.

Neringa Žukauskaitė pristatė
darbų ciklą „Komunikacija”, sukur-
tą linoraižinio, medžio raižinio ir
mo notipijos technikomis. Menininkė
rin kosi medžio rievių faktūrą, būse -
nų kalbą, švelnias spalvas ir žemiš -
kus tonus. Jos darbų herojai niekur
neskuba, ramiai stebi vyksmą, taip
provokuodami parodos žiūrovus nu-
siteikti meditacijai.

Parodą organizavo Lietuvos kul -
tūros atašė Lenkijoje ir galerija „Ac -
tus magnus”. Projektą parėmė Kul -
tūros rėmimo fondas ir LR Kultūros
ministerija.

Bernardinai.lt

LAIMA APANAVIČIENĖ

Prisipažinsiu atvirai, kai man
paskambino ,,Šv. Šeimos vilos”
(Holy Family Villa, 12220 Will

Cook Rd., Pa los Park, IL) darbuotoja
Diana Gra šienė ir pa kvietė liepos 6 d.
atvykti į šių namų gyventojos, ilga-
metės lai k raščio ,,Draugas” skaityto-
jos Ku ni gundos Šilinis 104 metų gim-
tadienį, ypatingo noro ten vykti
neturėjau. Pri ža dėjau kviečiančiai
atvykti, ta čiau jau va žiuodama į ten
galvojau, kad padarysiu sukaktu-
vininkės nuot  rauką ir greitai atsi -
sveikinusi v a žiuo siu na mo.  

Tačiau visi mano planai nuėjo
niekais. Tokiame puikiame gimta-
dienyje man dar neteko dalyvauti! Ir
to kių įdomių šimtamečių pašnekovų
(su gimtadieniu Kunigundos pasvei -
kinti buvo atvykęs neseniai savo šim -
t metį atšventęs Antanas Rudis) taip
pat dar nebuvau turėjusi. 

Smagu, kai Dievas leidžia su -
lauk ti tokios gražios senatvės. Dar
smagiau, kad žmogus, sulaukęs tie -
kos metų, dar gyvybingas, įdomiai
bendraujantis, juokaujantis. Tokią
sutikau gerbiamą sukaktuvininkę. 

Prie ,,Šv. Šeimos vilos” dar buoto -
jų ir seselės M. Janinos Golu bic ky -
tės, SSC suruošto stalo rinkosi šiuose
namuose gyvenantys lietu viai. Kaip
ir dera – gimtadienio stalą puošė dar-
buotojų pirktas tortas, seselė Janina
siūlė kavos, susi rinkusieji svei kino
Kuni gundą, teikė jai gėles. Ga le stalo
sėdinti sukaktuvininkė visiškai ne -
priminė šimtametės – stilingai ap -
kirp ti plaukai, gražus, pačios megz-
tas ru das kostiumėlis, kaklą puošė
gintarinis vėrinys. Mano akys nu -
krypo į gražią gintarinę sagę sidabri -
niame apsode. ,,Labai mėgstu šią sa -
gę. Nebepamenu, kas man ją padova -
nojo, tačiau gintaras taip dera su
sidabru”, – pasakė moteris. Besilie -
janti kalba, šypsena išdavė, kad ši

moteris gyvena visavertį gyvenimą.
,,Tik pas taruoju metu gal va pradėjo
svaig ti, tai vis rečiau galiu išeiti
pasivaikščioti”, – pa si guodė Kuni -
gun da.

Gimusi Auksūdžio kaime, netoli
Mažeikių, Kunigunda buvo jauniau-
sia penkis vaikus auginančioje Ja su -
čių šeimoje. Nuo pat mažumės ją su -
po grožis (sodyba Laižuvos parapijo-
je buvo viena gražiausių) ir žinių
troš kimas (vyriausieji Jasučių vai -
kai – Jonas ir Eleonora – lankė aukš-
tuosius agro no mų kursus Petrapi ly -
je, ki ti taip pat siekė mokslų). Tad ir
Kunigunda iš pradžių lankė mokyklą
Ma žeikiuose, vėliau brolio Jono, tuo -
metinio Utenos žemės ūkio drau gijos
agronomo, Utenos apskrities val dy -
bos nario, pakviesta baigė Ute nos
gim naziją. Po baigimo įsidarbino
Kau ne. Čia susitiko ir savo būsimą
vyrą Henriką Šilinį. Atrodė abu lai -
mingi, nieko netrūksta, tačiau norė-
dami išvengti stalinizmo agresijos,
jauni žmo nės turėjo bėgti į Vakarus.
Taip atsi dūrė Vokietijos stovykloje.
Reikėjo gy venti, ieškotis darbo. Mo-
kan čią loty nų kalbą Kunigundą pa-
kvietė dirbti į bendrovę, prekiau-
jančią su Ameri kos vaistų gamintoja
,,Merck” – rei kėjo versti vaistų pava-
dinimus iš lo ty nų kalbos. ,,Ten dirbo
vaikinas, bet jis nemokėjo lotynų kal-
bos, tai pri ėmė mane, – juokiasi Ku-
nigun da, kai paklausiau, kaip jai pa-
sisekė gauti dar bą. 

Vėliau kelionė į JAV. Vėl kūrima-
sis, buities tvarkymas. Tik atvažia -
vusi K. Šilinis dirbo moteriškų apa-
tinių rūbų fabrike, o vėliau gavo
darbą Univer sity of  Illi nois, kur dau-
gybę metų išdirbo Patologijos labora-
torijoje. ,,Darbas man patiko, o ir
viršininkai mane mėgo, nes visada
dirbau at sakingai, buvau darbšti, –
pasakoja Kunigunda. – Su vyru ne -
gyve nome Či kagoje, tai į darbą kas-
dien 65 mylias važinėdavau. Žiemą –
trauki niu, va sarą – automobiliu. Gy -
veno me gražioje vietoje, prie ežero,
tad grįžus iš darbo mūsų laukdavo
tikras poilsis.”

Vyrui Henrikui mirus, Kunigun -
da apsigyveno dr. Jono Adomavi -
čiaus namuose. Ten taip pat nesėdėjo
be darbo. Ir, kaip pati sakė, ją ,,dak-
taras J. Adomavičius gerbė”. 

Prieš trejetą metų K. Šilinis apsi-
gyveno dabartiniuose namuose – ,,Šv.
Šeimos viloje”. 

,,O kas lėmė Jūsų ilgaam žišku -
mą?” – klausiu garbaus amžiaus mo -
ters. ,,Nežinau, gal Žemaitijos gamta
jėgų suteikė, o gal tai, kad visą gy -
venimą turėjau mėgstamą darbą. Be
to, pavalgius niekada nesėdėdavau,
ei davau trumpam pasivaikščioti”, –
pusiau juokais, pusiau rimtai sakė
Kunigunda. Ji ir dabar nelabai mėgs-
ta lankytis pas gydytojus, gal tik gel -
tonosios dėmės degeneracija (Ma cu -
lar Degeneration) akyse labiau var -
 gina – sunkiau mėgstamą ,,Drau gą”
ar knygą skaityti. 

,,Ar seniai skaitote ,,Draugą?” –
klausiu. ,,Labai seniai, net neatsime -
nu, kada pirmą kartą užsiprenu me -
ravome, jau daug metų praėjo”, – da-
lijasi mintimis Kunigunda. 

Tačiau, nepaisant akių ligos, K.
Ši linis domisi knygomis, susiranda
reikiamų žinių apie vitaminus, ne -
 prašo pagalbos ir reikiamo telefo no
numerį ieškodama. O ilgiausias eiles
ir dabar min tinai neklysdama gali
padeklamuoti (pati tuo įsitiki nau).
Dainų taip pat neužmiršo, kar tu su
visais svečiais dainavo. 

Pasveikinti Kunigundos su gimtadieniu
atvyko Antanas Rudis.

Kunigunda Šilinis atšventė savo 104 metų gimtadienį.
Laimos Apanavičienės nuotraukos.

Senatvė – tai ne pragyventi metai

Kaip sakė seselė Janina šio  mis
dienomis Kunigunda gal dažniau
pailsi, tačiau kasdien išeina pa si-
vaikščioti, mėgsta pabūti lauke. ,,O ir
šių namų gyventojų yra mėgstama –
čia gyvenantys noriai klau sosi jos
įdomiai pasakojamų istorijų, dekla-
muojamų eilių. Pasi kalbėti užsuka ir
šių namų darbuotojai, – teigė seselė
Ja nina. – Nusi raminimą Kuni gunda
randa melsdamasi koplyčioje”.

Sėdėjau už stalo ir stebėjau, kaip
gražiai, su humoru bendrauja du
šimtamečiai – A. Rudis ir K. Šilinis.
,,Ar atmeni, kaip kartą per lietuvių
susibūrimą Beverly Shores sakei,
kad Vy tis sėdi ne ant žirgo, o ant ku-
melės?” – juokdamasi klausia Ku ni -
gunda An tano. ,,Tai kad taip ir yra –
tikrai ne ant žirgo”, – juokdamasis  ir
įteik da mas gėles bei sveikinimo atvi -
ru ką at sako jai A. Rudis  ir visiems
su si rin ku siems pri mena, kad ir jis
ne seniai  at šventė šimtmetį. 

Sukaktuvininkei užpūtus gimta-
die nio žvakutes, sudainavę ,,Ilgiau-
sių metų”, iki so čiai prisikalbėję,

svečiai ėmė pamažu skirstytis. O
mane Kuni gunda pakvietė užeiti į
savo kambarį. Čia, išguldyti ant
lovos, laukė jos  ran kų darbai – lie me -
nės, megztukai. Man pastebėjus, kad
labai gražiai atrodo apmegztos sa-
gos, šypsodamasi pasakė: ,,Neturė jau
gražių, šiam megztukui tinkan čių sa -
gų, tai pirmas pasitaikiusias ap -
mezgiau tais pačiais, kaip ir mez -
ginys, siūlais. Taip pritaikiau.”

Nuo sienos žvelgė Kunigundos
puikiai kry želiu siuvinėtas ir gražiai
įrė mintas Išganytojo paveikslas.  

Atsisveikiname. Išeinu su paki -
lia nuotaika. Dar kartą įsitikinau,
kad žmogaus senatvė – tai ne jo pra -
gyventi metai. Vieni žmonės tampa
senais sulaukę trisdešimties, o kiti ir
aštuoniasdešimties jaučiasi jauni.
Žmogus pasensta tada, kai nu stoja
domėtis gyvenimu, kai atsisako sva-
jonių, praranda smalsumą. Tad no -
rime palinkėti sukaktuvininkei ir vi -
siems gar baus amžiaus žmonėms
sveikatos ir domėjimosi viskuo, kas
juos supa.

Editos Suchockytės kūrinys.

Lietuvių grafikių paroda Varšuvoje 
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Ar JAV gali ir nori stabdyti Kiniją? 

Kinijos valdžia gegužę uždrau-
dė... jazminą. Gėlėmis ne tik
negalima prekiauti, jų pava-

dinimas net išbraukiamas internete.
Kinijos policininkams įsakyta rauti
šias gėles iš gėlynų, atšauktas iki šiol
Guansi vykęs tarptautinis jazminų
festivalis. Jazminas – vienas šalies
simbolių, Kinijoje simbolizuojantis
saldumą, gracingumą ir patrauk-
lumą, – užrūstino Beijing valdžią po
to, kai Šiaurės Afrikoje plykstelėjus
maištams kinų internete pasirodė
anoniminių raginimų šalies pilie-
čiams sekmadieniais išeiti į gatves
su jazminų žiedais rankose ir taip
tyliai protestuoti prieš žodžio laisvę
varžančią valdžią. Beijing ir Šancha-
juje tokių žmonių atsirado, bet jie
tuoj atsidūrė kalėjime. 

Kinai perbraižo 
ekonomikos žemėlapį

Nekeista, kad Kinijos valdančioji
komunistų partija stabilumą šalyje
vertina labai pavydžiai – kas norės ri-
zikuoti energingai aukštyn kylančia
ekonomika? Kad toji ekonomika be-
veik vien auga, pasaulio naujienų
agentūros skelbė ir tada, kai iš kitų
planetos vietų sklido niūrios žinios
apie ištisų valstybių bankroto grės-
mę. Taigi pasaulis pratinasi prie ga-
lią auginančios Kinijos. Skirtingose
vietose skirtingai, kai kada – savo-
tiškai.  

Amerikos savaitraštyje „The
Wall Street Journal” paskelbtame
straipsnyje „Rusija gudravo, kol Ki-
nija mankštinosi” remiantis „Wiki-
Leaks” nutekinimais tvirtinama,
kad auganti karinė Beijing galia „pa-
dėjo” Japonijai ir Rusijai pamiršti se-
ną teritorinį ginčą dėl keturių Kurilų
salų ir pamėginti draugauti, susibū-
rus prieš Kiniją. „WikiLeaks” citavo
buvusį Japonijos užsienio reikalų
ministerijos pareigūną Akira Muto,
prieš kelerius metus pareiškusį, kad
Tokijas tikisi sutrukdyti Rusijos ir
Kinijos suartėjimui. Kalbama apie
padėtį 2007 metais, kai Kinija sėk-
mingai išbandė priešpalydovinę ra-
ketą ir tuo sukėlė nemažai nerimo vi-
same pasaulyje. Praėjus mėnesiui
po bandymo tuomečiai Japonijos ir
Rusijos premjerai Shinzo Abe ir
Michail Fradkov pasirašė susitari-
mą dėl bendradarbiavimo ekonomi-
kos ir branduolinės energetikos sri-
tyse. 

Kinijos atvejis gyvai aptarinėja-
mas, tų kalbų leitmotyvą vaizdingai
nusako „The Financial Times” ant-
raštė „Kaip Kinija turi valdyti pa-
saulį”. Beijing pageidaujamas, todėl
viliojamas ir įtikinėjamas. Žmogaus
prigimčiai nesvetimas noras šiauštis
prieš vyraujančią galią maitina spė-
liojimus apie tai, kada Kinija pasivys
ir pralenks nuo Antrojo pasaulinio
karo planetos ekonominę pirmūnę
Ameriką. Prieš kelerius metus mini-
ma data buvo 2050 metai, dabar
„tiesos akimirka” priartėjo iki 2025
m. ir net anksčiau. Australų „The
Sydney Morning Herald” cituoja
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
ekonomistus, tvirtinančius, kad Ki-
nijos ekonomika pranoks amerikie-

tiškąją per artimiausius penkerius
metus. Palyginkime: prieš 30 metų
Kinijos dalis pasaulio pramonėje sie-
kė 2,2 proc., šiuo metu ji išaugusi iki
14 proc., spėjama, kad 2016 m. jos da-
lis sudarys 18 proc. 

Veržlus Kinijos augimas keičia
pasaulio ekonomikos žemėlapį, au-
ganti šios valstybės įtaka pasiekia
bet kurią planetos vietą. Pasak Lietu-
vos žiniasklaidos, galimybę atsiskai-
tyti Kinijos juaniais pasiūlė „Snoro” ir
Ūkio bankai. Lietuvos statistikos de-
partamento duomenimis, nors preky-
ba su Kinija dar nepasiekė buvusio
prieš krizę lygio, tačiau ir prekių im-
portas, ir eksportas į šią šalį vėl auga. 

Kinija ir Amerika – 
kas ką?

Į ekonominių pasaulio galybių
sąrašo viršų nevalingai, bet psicho-
logiškai pateisinamai daugelis kelia
Ameriką bei Kiniją ir galbūt labai
žmogiškai spėlioja – kas ką? Nieko
keisto, kad bent simboliniu lygmeniu
vis dažniau ieškoma Kinijos pirmavi-
mo prieš Ameriką ženklų. Tarkime,

pasaulio žiniasklaidoje išsamiai ap-
tartas įvykis, kai šių metų sausį Bei-
jing viešint Amerikos gynybos sekre-
toriui Robert Gates kinų kariškiai iš-
bandė naujos kartos naikintuvą. 

Kinijos atveju naujienos beveik
vien tiegiamos, o apie Jungtines
Valstijas pastaruoju metu to nepasa-
kysi. Pasaulio rinkos ypač sunerimo
po to, kai Tarptautinė vertinimų
agentūra „Standard & Poor’s” pakei-
tė JAV skolos vertinimo galimybes iš
stabilios į neigiamą ir įspėjo dėl ga-
limo skolos vertinimo sumažinimo.
Tiesa, ne viskas čia vienareikšmiška.
Kaip straipsnyje „Doleris krenta vis
sparčiau ir kelia grėsmę Amerikai”
pastebėjo „The Wall Street Journal”,
silpnas doleris didina Amerikos ga-
mintojų ir IT įmonių konkurencin-
gumą, tačiau brangina importuoja-
mos naftos kainą ir grasina infliacija
bei Amerikos tarptautinio pripažini-
mo mažėjimu. Bet pasaulį gąsdina
grėsmingus mastus įgijusi JAV vi-
daus skola, šiuo metu siekianti dau-
giau nei 15 trln. dolerių. Kai kurie lei-
diniai (pavyzdžiui, vokiečių „Fran-
furter Allgemeine”) net leido sau pa-
lyginti Ameriką su vos nebankruta-
vusia Graikija. 

Pasak vokiečių „Handelsblatt”,
nepasitikėjimas doleriu nemažai pa-
saulio valstybių paskatino savo va-
liutų atsargas keisti į auksą. Beje,
„aukso klausimas” vaidina nemenką
vaidmenį Amerikos ir Kinijos santy-
kiuose – Jungtinės Valstijos turi di-
džiausias šio brangiojo metalo atsar-
gas pasaulyje, o Kinija turi didžiau-

sias valiutos atsargas doleriais. Pas-
taruoju metu Kinija tylomis augina
savo aukso atsargas, šalyje padidinta
jo gavyba. Kitaip nei viena pasauli-
nių aukso išgavimo pirmaujančiųjų
Pietų Afrika, Kinija šio kilniojo me-
talo neeksportuoja. 

Ne tik garbė, 
bet ir atsakomybė

Tikrovė kaip visada turininges-
nė. Kinija stipriai susijusi su pasau-
line ekonomika, pasaulinės „žaidė-
jos” vardas ne tik suteikia pirmavi-
mo galimybę, bet ir užkrauna atitin-
kamą naštą ir atsakomybę. Turėda-
mas daugiau nei 3 trln. dolerines at-
sargas, Beijing veikiausiai nelabai
ramiai stebi pastaruoju metu visu
pajėgumu veikiančią JAV pinigų
spausdinimo mašiną, baimindama-
sis dėl savo santaupų nuvertėjimo. 

Pasak Honkongo laikraščio
„Asia Times” straipsnio „Kinija ir
Jungtinės Valstijos pasikeitė vieto-
mis”, Beijing labai reikia, kad Ame-
rika išlaikytų stiprią ekonomiką ne
tik dėl galimybės turėti didelę rinką

savo eksportuojamoms prekėms, bet
ir tam, kad JAV ir toliau saugotų pa-
saulio prekybos kelius. Kinijos val-
džia supranta, kad ilgainiui turės im-
tis didesnės atsakomybės, bet kol kas
nėra tam pasiruošusi. Beijing tikslas
– ne išlošti „šaltąjį karą” prieš Wa-
shington, bet pagerinti savo padėtį
pasaulinės ekonomikos sistemoje. 

Be to, Kinijos ir Amerikos bend-
radarbiavimas vyksta nuolat. Pasku-
tinės strateginės derybos gegužės
9–10 d. surengtos Washington. Kaip
diplomatiškai pažymėjo Amerikos
vyriausybės atstovai, jiems pavyko iš
Beijing išpešti kai kurių ekonominių
nuolaidų. Tarkime, Kinija pažadėjo
palengvinti konkursų sąlygas, JAV
įmonėms varžantis dėl valstybinių
užsakymų šioje šalyje. Taip pat susi-
tarta dėl bendradarbiavimo energe-
tikos, aplinkos apsaugos ir prekybos
srityse. Tiesa, dėl Amerikai itin ak-
tualaus „realesnio” dolerio ir juanio
santykio susitarti nepavyko. 

Vienas pasaulio tikrovės para-
doksų – Kinija yra ne tik didžiausia
Amerikos varžovė (kai kurie JAV
specialistai įvardija griežčiau – prie-
šininkė), bet ir didžiausia kreditorė.
Vis dėlto skirtumas tarp abiejų vals-
tybių dar didelis. TVF duomenimis,
2010 m. Amerikos bendrasis vidaus
produktas siekė 14,7 trln. dol., Kini-
jos – 5,8 trln. Turint galvoje aplinky-
bę, kad Kinija pagal gyventojų skai-
čių 4 kartus pranoksta Ameriką, iš-
eina, kad amerikietis yra 11 kartų
turtingesnis už kiną. Tiesa, Washing-
ton įsikūrusio The Peterson Institute

for International Economics bendra-
darbis Arvind Subramanian, remda-
masis šalių perkamosios galios paly-
ginimu, sako, kad Amerikos pilietis
turtingesnis viso labo 4 kartus. 

Ekonomikos žinovo Žilvino Šilė-
no manymu, kalbų apie Kinijos ir
Amerikos lenktyniavimą turbūt net
negalima vadinti diskusija. Kai dau-
giausia gyventojų turinti pasaulio
valstybė pagal BVP aplenks 4 kartus
mažesnę valstybę, šis faktas turės ne-
bent simbolinę prasmę. Kinija pra-
dėjo vystytis tada, kai ėmė atsisakyti
komunistinės doktrinos ir į savo eko-
nomiką įsileido kapitalizmo elemen-
tų. Jei valstybė išvis nesikištų į eko-
nomiką, ši šalis dabar gal jau būtų
aplenkusi Ameriką. Kinijos pavyz-
dys patvirtina kapitalizmo kūrybin-
gumą. Kita vertus, jau gyvename
„persidengiančiame” pasaulyje, vi-
sur galioja maždaug tie patys ekono-
miniai dėsningumai, skiriasi tik
detalės, tokie kaip, tarkime, valsty-
bės kišimasis į ekonomiką – vienur
jo daugiau, kitur mažiau. 

Kinai – hegemonai 
ar ne? 

Tad kaip vis dėlto su „gresian-
čia” Kinijos hegemonija? Vilniaus
universiteto Orientalistikos centro
lektoriaus teigimu, Kinijos valdžia
nuolat pabrėžia, kad nesikiša į kitų
šalių gyvenimą. Bet kinai nesiprieši-
na ir veikiausiai yra patenkinti, kad
pasaulis persiimtų vienokia ar kito-
kia jų gyvenimo stiliaus tradicija
(tarkime, maisto gaminimo kultūra).
Bet to siekiama išimtinai vadinamo-
sios „minkštosios galios” (soft pow-
er) priemonėmis. Europos kolonializ-
mo laikų skubus veržimasis arba da-
bartinis Amerikos įkarštis „taisyti
pasaulį” kinams svetimas. 

Pastaraisiais metais tarptautinė-
je spaudoje netrūksta nerimo balsų
dėl augančių Kinijos išlaidų ginkluo-
tei. Kai kas mano, kad tai yra šios
valstybės atsakas į šiandienos tikro-
vę: neaišku, kokią civilizacinę kryptį
(Vakarų ar Azijos) pasirinks kita au-
ganti galybė Indija, už ilgos sienos su
Rusija – pustuštis Sibiras, o Kinija
perpildyta žmonių, Amerika Pietų
Korėjoje ir Taivane įkūrusi keliasde-
šimt tūkstančių savo kariškių, Pietų
Kinijos jūroje nuolat plaukioja Jung-
tinių Valstijų lėktuvnešiai. 

Europiečiams gali atrodyti juo-
kinga prielaida, kad Vakarai sugal-
vos pulti Kiniją, bet Vakarai gana
greitai atsisveikina su savo istorija.
Kinai mąsto kitomis laiko kategorijo-
mis, jiems nėra tolima praeitis 1840
ir 1860 m., kai Vakarai be jokių mo-
ralinių skrupulų pradėjo vadina-
muosius opijaus karus Kinijoje, siek-
dami ją priversti pirkti narkotikus.
Kinai mąsto tūkstantmečiais. Tie-
siog Vakarai ilgai kalbėjo su Kinija iš
aukšto, kurį laiką užtruks, kol tai bus
dviejų lygių partnerių pokalbis. Dera
pastebėti, kad abu pokalbio dalyviai
to mokosi. 

Arūnas Spraunius – poetas, pro-
zininkas, eseistas, žurnalistas, Lietu-
vos rašytojų sąjungos narys

Žurnalas „Valstybė”

ARŪNAS SPRAUNIUS
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JAV pradėjo savo karių išvedimą iš Afganistano

Vilnius (DELFI.lt) – Birželio 18–
25 d., Serbijoje, Novi Sad mieste, vy-
kusiame tarptautinio kino festivalio
,,Cinema City” metu, lietuvių režisie-
rius Šarūnas Bartas buvo apdova-
notas už pasiekimus gyvenime, taip
pat pirmininkavo nacionalinių filmų
atrankos vertinimo komisijoje ir ve-
dė meistriškumo kursus.

Kino festivalyje žiūrovams buvo
pristatyti Šarūno Barto filmai ,,Eura-
zijos aborigenas”, ,,Mūsų nedaug”,
,,Praėjusios dienos atminimui”, ,,Sep-
tyni nematomi žmonės”, ,,Korido-
rius”, ,,Namai”. Pagrindinis apdova-
nojimas ir Ibis (Nikola Pešic statulėlė)
atiteko režisieriaus Nikola Ležaic fil-
mui ,,Tilva Ros”. Geriausiu režisūri-
niu darbu pripažintas Oleg Novkovic
filmas „White, white world” (,,Baltas,
baltas pasaulis”). 

Festivalyje ,,Cinema City” apsi-
lanko per 500 svečių, tarp kurių – fil-
mų autoriai, režisieriai, aktoriai, ki-
no festivalių ir kino institucijų atsto-
vai iš viso pasaulio, žurnalistai, me-
nininkai. Festivalyje taip pat daly-
vauja daugiau nei 300 jaunųjų auto-
rių, režisierių.

Austrijoje sulaikytas įtariamasis 
Sausio 13-osios byloje

,,Moody’s” peržiūrės JAV skolinimosi vertinimą

Vilnius (lrytas.lt) – Nors JAV
nedarbo lygis birželio mėnesį šokte-
lėjo iki 9,2 proc. ir buvo aukščiausias
nuo šių metų pradžios, ne vienas lie-
tuvis deda viltis laimėti žaliąją kortą
ir atvykti į šią šalį. 2011 m. loterijoje
laimėjo 262 Lietuvos gyventojai, šis
skaičius šiandien turėtų padidėti.

Šiomis dienomis turi būti pa-
skelbti laimėtojai, kurie spalio 5–lap-
kričio 3 d. buvo užpildę paraiškas da-
lyvauti 2012 m. imigracinių vizų lo-
terijoje. Rezultatai turėjo būti pa-
skelbti gegužės mėnesį, tačiau įsivė-
lus kompiuterinio programavimo
klaidai 90 proc. laimėtojais tapo tie,

kurie užsiregistravo per pirmąsias
dvi paraiškų priėmimo dienas. Taigi
dėl nesąžiningumo nuspręsta atran-
ką vykdyti dar kartą. Naujos paraiš-
kos priimamos nebuvo, o rudenį užsi-
registravusiems nereikėjo pateikti
jokių naujų duomenų.

Amerikiečiai išdalins 50,000 ža-
liųjų kortelių, kurios užsieniečiams
suteikia teisę gyventi ir dirbti JAV,
be to, vizą gauna ir sutuoktinis bei ne
vyresni kaip 21 metų vaikai, kurie tu-
ri būti nesusituokę. Rezultatai bus
paskelbti adresu http://dvlottery. sta-
te.gov. Lietuva šioje loterijoje daly-
vauja jau daug metų. 

Vilnius (BNS) – Užsienio pilie-
čiai Lietuvoje sudaro vos 1,1 proc. gy-
ventojų – gerokai mažiau nei viduti-
niškai kitose Europos Sąjungos (ES)
valstybėse, kur kitų šalių piliečiai
sudaro 6,5 proc. gyventojų, rodo sta-
tistika.

ES statistikos agentūros ,,Euro-
stat” paskelbtoje ataskaitoje teigia-
ma, kad santykinai mažiau užsienie-
čių yra tik Lenkijoje, kur jie sudaro

0,1 gyventojų. Dauguma užsienio pi-
liečių Lietuvoje – ne ES piliečiai: ki-
tos ES šalies pilietybę turi 2,400 gy-
ventojų, o ES nepriklausančių šalių –
37,000. Daugiausia asmenų, neturin-
čių pilietybės tos šalies, kurioje gyve-
na, yra Liuksemburge (43 proc.), taip
pat Latvijoje ir Estijoje – 17,4 ir 15,9
proc. Kaip žinoma, čia daug rusakal-
bių nėra gavę Latvijos ir Estijos pilie-
tybės.

Kabulas (BNS) – JAV pradėjo sa-
vo karių išvedimą iš Afganistano. 650
amerikiečių kareivių, kurie buvo
Parvano provincijoje, jau išvyko iš
šalies. Į jų vietą nauji kariai nebus
siunčiami. JAV prezidentas B. Oba-
ma birželio pabaigoje paskelbė apie
planuojamą laipsnišką amerikiečių

pajėgų išvedimą iš Afganistano. Jis
pareiškė, kad nuo liepos iki metų pa-
baigos Afganistaną paliks apie 10,000
karių iš šiuo metu čia tarnaujančių
99,000. Iki 2012 m. vasaros bus išvesta
iš viso 33,000 JAV kareivių. Planuo-
jama, kad iki 2014 m. iš Afganistano
išvyks visi užsienio kariai.

Serbijoje apdovanotas režisierius Š. Bartas 

New York (BNS) – Tarptautinė
vertinimų agentūra ,,Moody’s” gali
sumažinti Jungtinių Valstijų turimą
aukščiausią ,,Aaa” skolinimosi verti-
nimą, nes, anot agentūros, ,,didėja ti-
kimybė”, kad JAV nesugebės vykdyti
savo finansinių įsipareigojimų.

,,Moody’s” įspėjo, kad tikimybė,
jog JAV nesugebės laiku padidinti
skolos ribos ir išvengti finansinių įsi-
pareigojimų nevykdymo, yra maža,
tačiau nėra neįmanoma. Sprendimą
peržiūrėti JAV vertinimą ,,Moody’s”
priėmė po keleto nesėkmingų JAV
prezidento Barack Obama ir Kongre-

so derybų dėl skolos ribos didinimo.
JAV federalinio atsargų banko

vadovas Ben Bernanke perspėjo, kad
valstybės finansinių įsipareigojimų
nevykdymas sukeltų ,,didžiulę krizę
visoje finansų sistemoje”. Liepos 13
d. karštų debatų su respublikonų at-
stovais metu B. Obama jiems pasakė,
kad ,,gana yra gana”. Derybos dėl
skolos ribos didinimo bus tęsiamos.
JAV iždo sekretorius Timothy Geith-
ner anksčiau tikino, kad galutinė
data priimti sandorį – rugpjūčio 2 d. –
negali būti pratęsta.

Lietuvoje užsieniečiai sudaro vos 1 proc. gyventojų

JAV gali išgabenti iš Europos branduolinius užtaisus

Vilnius (BNS) – Austrijoje su-
laikytas įtariamasis Sausio 13-osios
byloje yra Michail Golovatov. 1949 m.
gimęs M. Golovatov per 1991 m. Sau-
sio įvykius vadovavo ,,Alfa” kariams,
siųstiems į Vilnių. 1991–1992 m. jis
buvo visos ,,Alfa” grupės vadu. 

Darbą atsargos pulkininkas M.
Golovatov tarnybą ,,Alfa” grupėje
pradėjo 1974 m., kai ši buvo pradėta
kurti. Buvo ir žvalgas, ir snaiperis,
kol tapo vadu. Yra tarnavęs Afganis-
tane, dirbęs KGB. Baigęs karo tarny-
bą, užsiėmė verslu. 1997–2002 m. buvo

Patarėjų komiteto prie Rusijos fede-
ralinės saugumo tarnybos viršininko
pavaduotoju.

Įtariamasis Sausio 13-osios bylo-
je sulaikytas liepos 14 d. Austrijos
sostinėje Vienoje pagal Lietuvos iš-
duotą Europos arešto orderį. Austri-
jos teismas spręs, ar sulaikytąjį iš-
duoti Lietuvai. 

KGB specialiosios paskirties
grupė ,,Alfa” Vilniuje kovojo prieš
beginklius civilius gyventojus, gynu-
sius Vilniaus TV bokštą, Spaudos rū-
mus, Seimą.

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos derasi su NATO dėl
JAV taktinių branduolinių užtaisų
išgabenimo iš Europos, įgyvendinant
tikslą sukurti pasaulį be branduoli-
nių ginklų ir siekiant sumažinti iš-
laidas. Washington kalbasi su kito-
mis NATO šalimis dėl visų trumpojo
nuotolio taktinių branduolinių gink-
lų, kurie buvo laikomi Europoje nuo
Šaltojo karo, išvežimo.

Šios išsamios derybos vyks atei-
nančiais mėnesiais ir turėtų būti
baigtos iki NATO viršūnių susitiki-
mo Čikagoje ateinančių metų gegužę.
Šios derybos vykdomos pagal NATO
branduolinės politikos peržiūros
dokumento (Defense and Deterrence
Posture Review) nuostatas, sakoma
pranešime, kurį paskelbė „Asahi
Shimbun” biuras Washington.

Vilnius (BNS) – Kultūros mi-
nistras Arūnas Gelūnas pritarė baž-
nyčios statybai prie Kryžių kalno
Šiaulių rajone. Bažnyčia bus statoma
Popiežiaus Jono Pauliaus II garbei
prie Jurgaičių (Domantų) pilia-kal-
nio, vadinamo Kryžių kalnu (Šiaulių
r.). Projekto autoriai teigė, kad pasta-
tas bus nedidelis, jis neužgoš Kryžių
kalno. Bažnyčia bus statoma iš tikin-
čiųjų suaukotų lėšų.

Prie dalinamų JAV žaliųjų kortų – ir lietuvių eilė

Vilnius (ELTA) – Vyriausybėje pagerbti geriausiai brandos egzaminus išlaikę
abiturientai ir geriausiai kvalifikacinius egzaminus išlaikę profesinio mokymo įs-
taigų absolventai. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius pasveikino 47 geriausius
šalies mokyklų abiturientus, jų mokytojus, tėvelius. Į priėmimą Vyriausybėje pa-
kviesti 39 abiturientai pelnė aukščiausius vertinimo balus už keturis arba tris eg-
zaminus. 8 profesinio mokymo įstaigų absolventai pelnė aukščiausius įvertinimus
iš profesinės kvalifikacijos egzaminų. Jaunuoliams įteikti sveikinimo raštai ir at-
minimo dovanėlės. Daugiausia 100 balų įvertinimų už valstybinius brandos egza-
minus šiemet gavo Vilniaus mokyklų abiturientai, daugiausia „šimtukininkų“ šie-
met išugdė Vilniaus licėjus. 72 šios mokyklos auklėtiniai gavo bent po vieną 100
balų įvertinimą, iš viso „šimtukų“ jie surinko 120.                              ELTA nuotr.

Režisierius Š. Bartas.       Delfi.lt nuotr.

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



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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Atkelta iš 3 psl. 
Užsienio reikalų ministras Aud-

ronius Ažubalis kvietė PLEF dalyvius
paruošti dešimt būtinų žingsnių, ku-
riuos reikėtų įgyvendinti, kad Lietu-
va taptų viena konkurencingiausių
šalių. Kyla klausimas, ar to iki šiol ne-
buvo padaryta – juk turime tiek glo-
balios Lietuvos ateities viziją piešian-
čių strategijų, programų, projektų? 

Prezidentas V. Adamkus mūsų
valstybę palygino su nežinia kur
plaukiančiu laivu. Po tokio palygini-
mo ne vienam gali kilti klausimas, ar
nėra pavojinga plaukti tokiu laivu?
Buvo siūloma Lietuvos naujai val-
džiai nustoti šluoti nauja šluota – val-
stybė juk negali kas 4 metai blaš-
kytis, ieškodama savo kelio.

Kaip didžiausias šiandienos ne-
geroves simpoziume ir forume daly-
vavusieji įvardijo bendrumo jausmo
ir suvoktos ateities galimybių stoką,
nevisavertiškumo kompleksą, viešo-
joje erdvėje vyraujančią nuostatą iš-
kelti tamsiąją gyvenimo pusę, savi-
kontrolės trūkumą, netobulą ir iš-
pūstą valdymą, įstatymų nesilaiky-
mą, masišką korupciją. Išsakyta
nuomonė, kad vis daugiau Lietuvos
žmonių emigruoja ne vien dėl skur-
do, o dėl pažeminimo, ir įvardyta to-
kio požiūrio priežastis – šiandien val-
džiai žmogus reikalingas tik kaip
mokesčių mokėtojas, o valdžia, aplin-
ka, kiekviena socialinė grandis gyve-
na ir veikia išskirtinai vien tik sau.
Ne vieno dalyvio įsitikinimu, emi-
gracijos srautą gali sustabdyti žmo-
giškas elgesys, bendrumo jausmas
visose gyvenimo srityse, ,,o ne teori-
niai samprotavimai ir popierinės vi-
zijos”. 

Kaip atsvarą visiems mūsų ša-
lies skauduliams simpoziume ir fo-
rume kalbėjusieji vardijo mūsų ša-
lies laimėjimus ir pažangą kai ku-
riose srityse – užsienio politikos pa-
siekimus stojant į NATO ir Europos
Sąjungą bei ženkliai prisidedant prie
demokratijos plėtros Rytų Europoje,
ekonomikos stabilumą, palyginus ją
su prastesne kai kurių Europos val-
stybių padėtimi, investicijas į mok-
slinius tyrimus, mokslininkų,  meni-
ninkų nuopelnus, mokslo bei švieti-
mo pertvarką, mokslo ir verslo slė-
nių kūrimą. Pasaulinius verslus tu-
rintys užsienio lietuviai tvirtino, kad
Lietuvoje verslą pradėti lengviau –
čia reikia mažiau kapitalo, jaunimas
– išsilavinęs, smalsus ir alkanas iš-
šūkių, dauguma lietuvių moka dvi
užsienio kalbas. Ne vienas pripažino,
kad pagal gyvenimo kokybę Vilnius,
Kaunas lenkia net tokius didmies-
čius kaip Londonas, mūsų šalis gali
džiaugtis ekologiška aplinka. Dis-
kusijų dalyviai tvirtino, kad mūsų
šalis yra puiki laboratorija specifi-
nėms verslo kryptims, tokioms kaip
bankininkystės produktų ar mobi-
liųjų aplikacijų kūrimas, interneto
verslas, o užsieniečiams, anot pasisa-
kiusiųjų, esame patrauklūs viskuo,
kas susiję su fizika. Pernykštį inves-
ticijų derlių papuošus stambiems
užsienio investuotojams „Barclays”,
IBM, o šiemet – ir „Western Union”,
žinovai pastebi, kad nuo to, kaip sek-
sis atėjusiems stambiems užsienio
verslininkams, priklausys visos bū-
simos užsienio investicijos. 

Renginių dalyviai vardijo, ko
šiandien reikia Lietuvai: didelių ben-
drų Lietuvos ir pasaulio lietuvių pas-
tangų, mūsų šalyje bei svetur įgytų
žinių ir įgūdžių, veržlių protų, jaunų,
išsilavinusių žmonių. Buvo kalbama
apie būtinybę stiprinti universalias

vertybes bei apie reikalingą visuo-
menės mąstymo ir elgsenos pokytį,
kad tam tikri dalykai imtų nykti ne
tik dėl to, jog juos draudžia įstaty-
mai, o dėl to, kad jų netoleruoja pati
visuomenė. 

Šių metų PLEF ryšių mugėje
apie 50 lietuviškų bendrovių susitiko
su verslo atstovais, taip pat komerci-
jos atašė iš Didžiosios Britanijos,
Rusijos, Turkijos, Olandijos, Švedi-
jos, kitų šalių. Iš Lietuvos pusės ry-
šių muge susidomėjimą parodė staty-
bų, tekstilės, baldų pramonės atsto-
vai. Tarp mugės dalyvių buvo kultū-
ros ir mokslo atstovų, kurie taip pat
domėjosi galimybėmis pasiūlyti sa-
vo paslaugas tarptautinėje rinkoje.
Prieš porą metų vykusiame PLEF
kalbinti renginio dalyviai tvirtino,
kad jiems ypatingai buvo naudinga
ryšių mugė, kadangi joje buvo gali-
ma tiesiogiai susipažinti su įmonių
atstovais, sužinoti apie jų planus,
įvertinti savo galimybes, užmegzti
ryšius. Deja, prieš šiųmetinį PLEF
paklausus, ar jie  vėl ruošiasi į foru-
mą, ne vieno JAV gyvenančio  lietu-
vio verslininko atsakymas buvo toks:
,,Ne, kadangi peržiūrėjęs programą
pasigedau konkretumo.”

Nors nuo PLMKS ir PLEF praėjo
jau pora savaičių, iki šiol jų tink-
lalapiuose nepavyko rasti šių dviejų
renginių apibendrinimo, diskusijų
išvadų – juose tebekviečiama atvykti
į jau pasibaigusius renginius, vis dar
kalbant apie juos būsimuoju laiku.
Pasak užsienio reikalų ministro, jau
tradicija tapusiam PLEF keliami tik-
slai sėkmingai įgyvendinami, tačiau
detalesnio rezultatų įvardijimo nete-
ko girdėti. Juk tokie renginiai – puiki
proga parodyti, kad visi globalūs pla-
nai kuriami ne dėl pliusiuko.

Beje, prieš renginį ,,Draugo” re-
dakcija kreipėsi į simpoziumo orga-
nizatorius, teiraudamasi apie gali-
mybę įrašyti laikraštį tarp informa-
cinių rėmėjų – juk ,,Drauge” ne kartą
buvo rašoma apie abu renginius. Iki
šiol atsakymo nesulaukėme, nors
PLEF rengėjai savo tinklalapyje ma-
loniai kviečia remti renginį ir teigia,
jog yra ,,atviri visiems pasiūlymams”.
Gal mus išgirsti sutrukdė tai, kad,
tikėdamiesi geranoriško bendradra-
biavimo, neatkreipėme dėmesio į ma-
žytę pastabą, sakančią, jog pareiškus
norą tapti renginio rėmėju, ,,viskas
priklauso nuo Jūsų kūrybiškumo ir
galimybių”. 

Tarptautinių prekybos rūmų
,,ICC Lietuva” generalinio direkto-
riaus Algimanto Akstino teigimu,
būsimuose forumuose ketinama ap-
tarti ir kultūros reikalus – taigi ar
ateityje, stiprėjant verslo ir mokslo
bendradarbiavimui, netaps tradicija
PLMKS ir PLEF jungti draugėn? 

Tokios mintys ir pastebėjimai iš
toli – tikimės, kad prie šios temos dar
grįšime, labiausiai laukiame atsilie-
pimų tų žmonių, kurie PLMKS ir
PLEF stebėjo iš arti. O ką užaugins
tokie renginiai – parodys laikas.

Ką užaugins diskusijos, simpoziumai, forumai?

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

PARDuODA



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

Sudoku Nr. 40 atsakymai
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PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDuODA

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

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

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  

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir 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

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

SIŪLO DARbą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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.

www.draugas.org

,,Draugo” sudoku Nr. 39 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Darija Naujokienė, San Francisco, CA
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žodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chi-
cago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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Vienas paskui kitą išėjo: Gus-
tai čiai, Vasiliūnai, Santvaras,
Povilavi čius, Kapočiai, Ka-

činskai, Vizgirdos, Gimbutas. Su
Elenos Santvarienės mir timi užsi-
daro durys į labai ypatin gą epochą,
kurią sudarė nuostabūs žmonės,
inteligentai, išaugę tarpka rio patrio-
tizmo dvasia, mylėję Lie tuvą be kom-
promisų, ja gyvenę ir jai dirbę. Bos-
ton lietuvių bendruomenėje Elena
Santvarienė – paskutinioji iš šios
grupės.

Ši epocha man asocijuojasi su
rim timi, su mandagumu, pagarba, su
klasikine muzika, su poezijos knyga
rankose. Ir su gerbiama Ale. Elegan-
tiška, tiesi, visada skonin gai apsiren-
gusi ir pasipuošusi – ji bu vo mūsų
Boston bendruomenės elitas, dama, į
kurią kreipdavai dėmesį, skaityda-
vaisi su jos nuomone, atsi klausdavai.

Išlaikyti tokį dėmesį, tokią pa-
garbą, net sulaukus 90 metų, mūsų
laikais, kai senesnis žmogus, jei jis
ne turi kelių milijonų banke, beveik
neegzistuoja, yra nepastebimas, nie -
kas į jį be artimųjų nekreipia dėme-
sio, turi būti kažin kas nepaprasto. O
tas nepaprastas tai buvo ji pati, jos
asmenybė.

Niekada nebuvo nuobodu su
gerb. Ale: iki paskutinės atodūsio mi-
nutės ji do  mėjosi viskuo, ypač teatru,
poezija, muzika. Iki paskutinės mi-
nutės tu rėjo savo nuomonę, buvo
apsis kai čiu si.

Iš tikrųjų retai sutiksi žmogų,
kuris taip domėtųsi knyga, taip
trokš tų žinių. Kai nueidavau jos ap-
lankyti, daug ką iš jos sužinodavau,
ypač kas darosi Lietuvoje, kokie
spektakliai buvo pastatyti, ar pasi-
sekė, kas vaidino. Ji prenumeravo ir
skaitė visus išeivijos lietuviškus
laikraš čius, išleidžiamas knygas,
gaudavo spaudą ir daug knygų iš Lie-
tuvos. Jos dažnas pasakymas buvo
,,Nėr nie ko blogiau už negalėjimą
skaityti”, to dėl paskutiniaisiais me-
tais, kai re gė jimas susilpnėjo ir pati
jau nebega lė jo skaityti, atėjus pas ją,
tuojau pra šydavo paskaityti tai
straipsnį, tai ei lė raštį.

Ir atsiminimai, atsiminimai, at -
siminimai. Apie Kauną, sutiktus
žmo nes, draugus rašytojus, teatralus,
muzikus. Apie DP stovyklas ir jose
virusį kultūrinį gyvenimą, apie Bos -
ton kūrimąsi po karo, apie Boston
kultūrinį gyvenimą, o ypač jos myli -
mus kultūrinius subatvakarius, ku -
rių ilgamečiu vedėju buvo jos vyras
po etas Stasys Santvaras. Iš tikrųjų
reikėtų patikslinti – abu buvo subat-
vakarių vedėjai, nes pagaliau tai ji
rūpinosi svečiais, juos pri ėmė savo
namuose, padėjo vyrui juos globoti.
Ir niekada jos prisiminimai nebuvo
pikti, niekada nesu girdėjusi jos blo-
gai atsiliepiant apie jokį žmogų.

Kad gerb. Alė buvo ypatingas
žmo gus, rodo jau tas faktas, kad iki
gi lios senatvės ji buvo apsupta žmo -
nių. Man pas ją besisvečiuojant vis

kas nors paskambindavo, kartais net
3–4 kartus:

– Oi, Saulute, negaliu dabar kal -
bėti. Va, Zitelė pas mane,  – girdžiu
San tvarienę sakant.

– Laimute, aš tau paskambinsiu
vėliau.

– Delija, esu dabar užimta, va,
sve čių turiu.

– Rasele, būk gera, paskambink
rytoj, dabar esu užimta, negaliu
kalbėti.

Ir taip – Ina, Valerija, Liuda, Rū -
telė, visų neišvardysi.

Mėgusi ir mylėjusi žmones, jų
draugystę, tą draugystę palaikė ir ją
puoselėjo. Daug žmonių, ypač iš
Lietuvos, yra apsistoję Santvarienės
namuose. Beveik visi jie be išimties
tapdavo jos draugais, su kuriais ji
susirašinėjo iki gyvenimo pabaigos.

Labai gaila, kad gerb. Elena ne -
parašė savo memuarų, o turėjo talen-
tą rašyti. Jos laiškai, kurių keletą esu
skaičiusi, pasižymi minties skvarbu-
mu, sugebėjimu įdomiai reikšti min -
tis, puikiu stiliumi, nuoširdumu.
Šiais laikais, kai laiškų rašymas yra
atgyvenęs dalykas, o jaunimo akyse
se nesnis daiktas negu dinozaurai, tie
laiškai yra turtas, kultūrinis pavel-
das, turintis likti ateinančioms kar-
toms. Siūlyčiau juos surinkti į vieną
vietą ir nebūtinai dabar, bet po keleto
metų išleisti atskira knyga. Šiuo me -
tu yra labai svarbu juos turėti vieno-
je vietoje. Todėl reikėtų susisiekti su
Lietuvos universitetais ar PLB litu-
anistikos katedra UIC ir pasiūlyti ko -
kiam nors magistrantui atlikti šį dar -
bą. Galvotum, kad tikrai atsirastų
no rinčių.

Alė Santvarienė mums parodė,
ko kia graži gali būti senatvė. O ir už-
geso ji, sakyčiau, kažin kaip gražiai –
savo namuose palengva, palengva ir
išėjo.

Išeidama ir uždarydama duris,
mus visus Boston paliko daug skur-
des niais. Tegu jai būna lengva Lie tu -
vos žemelė.

Kalba pasakyta bažnyčioje per
Elenos Santvarienės lai dotuves.

In memoriam
A. a. Elena Santvarienė

(1916.04.21–2011.06.08)
ZITA KRUKONIENĖ

A. a. Elena Santvarienė.
Inos nenortienės nuotr.

STASyS SAnTvARAS

Motinai
Alei
Kilni, pilna pražydusių pagundų ir orumo,
Tikėjai tu gyvenimo giliom šaknim, –
Dėliojai plytą paskui plytą savo rūmo,
Aplaistei meilės ilgesį vilčių ug nim.

Į dangų kils gal ąžuolas, gal liepa geltonkasė,
Gyvenimo bus daug – kaip upės vandenų! –  
Lemtis tuo tarpu kitai lemčiai duobę kasė –
Tik ne svajoto žydrio padangių mė lynų.

Kai saulė – motina pavasario pa dūkusio ir girto – 
Erdvių platybėj juokės išdidžiai, –
Tava goda į sielvartą, į ašaras pavirto!..

Nulenk likimui savo galvą nuolaidžiai, –
Matai, nėra čia pamato kaip am žiai tvirto –
Nežinom, ką mum skelbia rytme čio gaidžiai!..

Lopšinė

Saulės sparnai jau nusviro į naktį,
Greit žiburėlių bus erdvė pilna – –
Noriu tau pasaką žvainą pasekti,
Mik, sūnaitėli, mik, laime ma na...

Miega jauna ir graži  karalaitė
Gintaro rūmų erdviam kambary, –
Bet į jos pilį – siaubinga atšlaitė,
Mik, sūnaitėli, dausų žibury...

Miega jinai ir pabusti negali
Baltijos kranto šaltam  patale – –
Ak, per toli tau mažam į tą šalį,
Mik, sūnaitėli, mik, mano dalia...

Vėjai, nebelskit per naktį į langą,
Buvo per daug apsiniaukus diena – –
Bėk, mėnesėli, per mėlyną dan gų,
Mik, sūnaitėli, mik, laime ma na...

O kai žėrėdami  prunkš ir įkaitę
Saulės žirgai, viesulų atnešti, –
Gal ir prižadinsi tu karalaitę
Baltijos  marių žaliam  pakrašty...



PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

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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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 šarvojimo

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   

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

* Moteris ieško darbo dviems dienoms savaitė-
je su grįžimu ar su gyvenimu. Tel. 630-999-9505.

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

* Floridoje reikalinga moteris prižiūrėti 2 vyres-
nio amžiaus žmones. Privalo vairuoti ir gaminti
maistą. Tel. 954-876-1153.

* Tvarkinga moteris ieško išsinuomoti atskirą
kambarį. Tel. 630-930-4625.

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

ĮvAIRŪS SkELbIMAI

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Buvusiai Beverly Shores Lietuvių klubo 
pirminin kei

A † A
IZOLDAI ŠIMKUS

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui VY -
TAUTUI, šeimai ir visiems artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas

A † A
IZOLDAI RALIS ŠIMKUS

mirus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdi užuojauta
jos vyrui VYTUI, sūnui ROBERTUI RALIUI su šei ma,
seseriai VI TAI VENSLAUSKIENEI su šeima, gimi -
nėms ir drau gams.

Kartu liūdintys Algė ir Adolfas Šležai

b&P Appeal Services
Mokate didelius mokesčius už nekilnojamą turtą? 

Mes žinome kaip jums padėti!
• Praeitais metais savo klientams sumažinome vidutiniškai $1,200.
• Pildome visus prašymus.
• Konsultacija nemokama.
• Mums sumokėsite, jei laimėsime.

Kalbame rusiškai, angliškai. 
El. adresas Taxpro5@yahoo.com Tel.: 847-736-2951

Atkelta iš 8 psl.
Trečioji varžybų diena buvo tik

formalumas. H. Khaddari įveikė Ju -
lių Tverijoną, o Y. Idmbarek nugalėjo
Julių Gotovskį.

Pasaulio grupėje, kur žaidžia pa-
jėgiausios planetos rinktinės, praė -

jusią savaitę vyko ketvirtfinalių ko -
vos. Titulą ginantys serbai 4:1 nuga -
lėjo švedus, argentiniečiai 5:0 su-
triuškino Kazachstano rinktinę, is-
panai 3:1 palaužė JAV rinktinę, o
prancūzai 4:1 nugalėjo vokiečius.

Lietuviai – tre čioje grupėje

Trečiadienį, liepos 13 d., paaiš kė -
jo, kas žais 2011 metų pasaulio  mo te -
rų futbolo pirmenybių baigiamajame
rate, kuris įvyks šį sekmadienį, lie -
pos 17 d. 1 val. p. p.  (Čikagos laiku)
Fran k furt, stadione Vokietijoje.

Pusfinaliai vyko Monchengla d -
bach, Vokietijoje. Čia kovojo JAV ir
Prancūzijos rinktinės. Rezultatu 3:1
pergalę išplėšė amerikietės. JAV
rinktinė, buvusi planetos čempione
1991 ir 1999 metais, pirmą kėlinį Lau -
ren Chenny šūviu jau 9-ąją rungty -
nių minutę ženklino 1:0 savo naudai.
Po pertraukos Abby Wambach (79
min.) ir Alex Morgan (82 min.)  už -
antspaudavo amerikiečių pranašu-
mą. Pran cūzijai garbės įvartį pelnė
So nia Bompastor (55 min.).

Japonės įveikė švedes

Tokiu pat rezultatu baigėsi ir
ant rasis pusfinalis Frankfurt sta-
dione. Čia Japonijos atstovės be dide-
lio  vargo nugalėjo Švedijos  koman-
dą rezultatu 3:1. Japonės, kurios į pa -

sau lio pirmenybių baigiamąjį ratą
iš ko pė pirmą kartą, jau 10-ąją minutę
pra leido švedės Josaphine Ogvist
įvar tį. Tačiau po 9 minučių japonė
No homi Kawasumi rezultatą išlygi-
no. Tačiau po pertraukos japonės dar
labiau pradėjo spausti švedes ir į jų
var tus įkrito dar du įvarčiai.

Pusfinaliuose pralaimėjusios
Pran  cūzijos ir Švedijos komandos
ko vos dėl trečios vietos ir bronzos
me dalių šeštadienį Sinsheim mieste.

Aukso medalius turi daug vilties
laimėti japonės, kurios trečiadienį
pa    rodė tikrai gražų žaidimą ir pelnė
žiūrovų simpatijas.

JAV futbolininkės įveikė Braziliją

Vienos  iš įdomiausių JAV  futbo -
li ninkių rungtynių, kuriose JAV vie-
nuolikė įveikė galingą Brazilijos ko-
mandą vyko liepos 10 d. Dresden sta-
dione. Po dviejų pratęsimų rung-
tynių lenta rodė lygiąsias 2:2. Tada
vyko baudinių mušimas, kur gerai
pasirodė JAV vartininkė Hope Solo,
atmušusi du brazilių smūgius. JAV
lai mėjo 5:3.

EDVARDAS ŠULAITIS

Pasaulio moterų futbolo pirmenybių naujienos

A † A
JOLANDA KERELIENĖ

GUDAITYTĖ

Viešpats pasišaukė į Amžinuosius Namus mūsų brangią
žmo ną ir mylimą Mamulę 2011 m. liepos 14 d., likus vienai die-
nai iki 82-ojo gimtadienio.

Gimė 1929 m. liepos 15 d. Kaune. 
Nuliūdę liko jos labai mylimi vyras Alfonsas, dukros Vilija ir

Svajonė; pusseserės Rimgailė Zotovienė, Rasa Pukštienė ir  Ire-
na Polikaitienė su šeimomis, pusbrolio a. a. Vytenio Jo nyno
žmona Irena su šeima.

A. a. Jolanda buvo ,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių
drau govės, Lemont įsteigėja ir ilgametė draugininkė. Visa savo
širdimi iki mirties vadovavo f.s.s. Čikagos skyriui. Ilgus metus
pirmininkavo lietuvių Moterų klubų federacijos Čikagos sky-
riui, priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai ir Lietuvos Dukterų
draugijai.

Buvo nepaprastai meniškos sielos, rašė poeziją, dirbo įvai-
rius rankdarbius.

Buvo a. a. Vincento ir a. a. Agotos Gudaičių vienturtė duktė.
Mylėjo žmones ir visuomet tiesė pagalbos ranką. Jos svetin-

gų namų durys buvo atviros visiems. Ji buvo mūsų šeimos šir-
dis, kurios niekas negalės atimti iš mūsų.

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 15 d. nuo 3 val. p. p.  iki
9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy. Palos Hills.

Gedulingos šv. Mišios už a. a. Jolandą  bus aukojamos šešta-
die nį, liepos 16 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le -
mont. Po šv. Mišių velionė bus nulydėta į Lietuvių Tautines ka-
pi nes.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdintys Alfonsas, Vilija ir Svajonė 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

Advokatas
GInTARAS P. čEPėnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) liepos 17 d. 10:30 val. r.
šv. Mišių metu prisiminsime narsius la -
kūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną bei
paminėsime jų istorinio skrydžio 78-ą -
sias metines. Šv. Mišias atnašaus kun.
dr. Kęstutis Trimakas, o iškilmingoje ei -
se noje dalyvaus Generolo Teodoro Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa.  

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia liepos 20 d., trečiadie -
nį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas doku men tinis fil mas ,,Ku -
dirkos Naumiestis” iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai”. 1934 m. šis Suvalkijos miestas
pavadintas Kudirkos Naumiesčiu, rašy-
tojo ir Lietuvos himno autoriaus V. Ku-
dirkos garbei. Filmai ro domi PLC skai -
 tykloje, šalia Bo čių menės.

� Liepos 22 d., penktadienį, 7 val. v.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Silvijos Aniulienės tapy-
bos darbų pristatymas. Dalyvaus dai-
lininkė, JAV LB Atlanta apylinkės pirmi-
ninkė. Organizuoja JAV LB Lemonto
apylinkė.

� Lietuvių Operos valdyba maloniai vi -
sus kviečia į 55-tąjį jubiliejinį  Lietuvių
Ope ros sezoną! Franz Lehar operetės
,,Grafas Liuksemburgas” spek taklis
įvyks rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 3
val. p. p. Morton High School Audi -
torium (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL
60804). Tel. pasiteiravimui 630-833-
1893 (prašome palikti žinutę).

� Liepos 24 d. kviečiame atvykti į kas -
me ti nę susitikimo šventę seselių so dy -
bo je (600 Liberty Highway Put nam, CT
06260) Šv. Mišios – 11 val. r. Po Mi-
šių – bendravimas su pažįstamais ir gi-
minėmis, įvai rios pramogos. 3 val. p. p.
Nerin gos stovyklautojų pasiro dy  mas. 

�  Š. m. rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 1
val. p. p. Beverly Shores lietuvių klubas
ruošia tradicinę metinę gegužinę. Jūsų
laukia ska nus maistas, lietuviškas alus,
gera muzika, šokiai, loterija ir puikus
oras. Kviečiame ap  linkinių ir tolimesnių
apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti. Ge-
gužinė vyks  Beverly Sho res ,,Lituanica”
parke (E.  Ripplewater Ave.).

� 97-osios Pennsylvania Lietuvių die-
nos ,,Angliakasių Lietuva” vyks rug-
pjūčio 13–14 dienomis  Schuilkill Mall,
Frackville, PA. Rengėjai – Lietuvos Vyčių
144 kuo pa.

� Rugpjūčio 20–21 dienomis New Jer -
sey vyks antrasis krepšinio turnyras Ar -
tū ro Karnišovo taurei laimėti. Pradžia
šeš tadienį, rugpjū čio 20 d. 9 val. r. Se -
ton Hall University (400 S. Orange Ave.,
South Orange, NJ 07079). Po varžybų
Es tų namuose (4 Cross St., Veterans
Hwy., Jackson, NJ 08527) vyks vakaro -
nė.  Dau giau informacijos suteiks Sta -
nis lovas Kavaliauskas tel. 917-572-
2045; el. paštu herbysta@yahoo.com
ar ba Dai  nius Sakavickas tel. 732-552-
9818.

IŠ ARTI IR TOLI...

Liepos 1 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) vyko susitikimas su buvusiais tremtiniais Rimu Mac-
kevičiumi ir Kęstučiu Keparučiu. Rimas ir Kęstutis buvo dar vaikai, kai jie ir
jų šeimos buvo ištremti į Si birą. Tremtyje jie praleido 10 metų. Rimas Mac-
kevičius ir Kęstutis Keparutis ne tik pa sidalijo prisiminimais apie gy venimą
tremtyje, bet ir parodė fotonuotraukas, dokumentus ir asmeninius daiktus,
atsivežtus iš Sibiro. 

Balzeko muziejuje visą vasarą, kiekvieną penktadienio vakarą vyksta
filmų peržiūros, susitikimai su tremtiniais, filmų ir knygų apie tremtį auto-
riais. Kartu gali ma apžiūrėti vaikų meno parodą ,,Ką man papasakojo tėvai
apie tremtį ir tremtinių gyvenimą Sibire?” ir istorinę parodą ,,Smurto kroni-
ka”. Parodoje rodomi dokumentai ir nuotraukos, supažindinantys su Lietu-
vos nepriklausomybės praradimo aplinkybėmis, skaudžia pirmosios sovieti-
nės okupacijos patirtimi: represijų pra džia, krašto sovietizavimu ir Juodojo
Birželio tragedija, kai per keletą dienų į gy vu linius vagonus buvo sugrūsta ir
iš Tėvynės išvežta apie 18,000 Lietuvos žmonių, tarp kurių buvo daug senelių
ir vaikų.

Taip pat rodomos nuotraukos, laiškai, leidiniai iš Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro fondų bei privačių
rinkinių.

Daugiau informacijos teikiama muziejaus internetinėje svetainėje
www.balzekasmuseum.org/Pages/hope_and_spirit_exhibition.html

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info ir nuotr.

Iš k.: Sigita Balzekienė, Stanley Balzekas, Jr., dr. Sigutė Plioplienė, dr. Audrius Plioplys,
Asta Švedkauskaitė, Danguolė Mackevičienė, Rimas Mackevičius, Tomas Mackevičius ir
Kęstutis Keparutis.  

Estų namuose, Lakewood, New Jersey šeštadienį, birželio 25 d., buvo švenčiamos
Joninės. Programos dalyviai vedė susirinkusius ,,Tėvų ir portėvių takais”, vaidilutės
saugojo aukure liepsnojančią šventąją ugnį, merginos pynė vainikus. Į šventę
atvyko per penki šimtai žmonių iš New Jersey, New York, Connecticut ir toli mesnių
valstijų. Svečiavosi ir LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas su
žmona Vyte. Ąžuolų vainikais buvo padabinti Jonai, Janinos ir Rasos, veikė Kaziuko
mugė, kavinė „Papartėlis” ir „Bočių užeiga”. Dainos dainuojamos, šokiai šokami ir
kitos linksmybės tęsėsi iki pat paryčių. 

www.nyapreiskimo.com nuotr.

Liepos 13 d. Dainavoje, Manchester, MI prasidėjo Moksleivių ateitininkų stovykla.
Dainos Čyvienės nuotr.

,,The Oak Tree Philanthropic
Foundation” atsiuntė $1,000 ,,Die -
viš  ko Kryžiaus” fondui paremti Lie -
tuvo je vargingiausiai gyvenančius.
Ano niminio  mecenato, Fondo įkūrė -
jo pageidavimu, Lietuvoje DK fondą
tvarko kardinolas J. A. Bačkis, o JAV
Indrė Tijūnėlienė. ,,Dieviško Kry -
žiaus” fondas dabar yra  po Lietuvių
Fondo ,,sparnu”. Nuoširdžiai dėko-
ja me. ,,Dieviško Kryžiaus” fondas,
414 Fre ehauf  St., Lemont, IL
60439. Au kos nurašomos nuo mo-
kesčių.

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
naš laičiams, beglobiams ir su nega-

lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
The Oak Tree Philanthropic Foun da -
tion – $1,000, Jonas ir Ona Treškos –
$25, Rosemarie A. Ignash $15, Ann
Smitas $40; Gita Sobti $100 Ventos
Norvilaitės ir Scott Dowdell vestuvių
proga; Jonas Monkeliūnas $20 And -
riaus Kulio gydymui; tęsiant vaiko
me tinę paramą William Saunders
$90, Aldona Dulaitis $90, L. D. M. J.
$1,000 Valentino Audzevičiaus ran -
kų protezams. Labai ačiū. ,,Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid) 414 Fre -
ehauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net, tinklala -
pis: sunlightorphanaid.org

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

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


