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Kantono mugėje. Kinijos atstovų
apsilankymo metu pasirašytas ben-
dradarbiavimo susitarimas, kuris
Lietuvos pramonininkams suteiks
tam tikrų lengvatų dalyvaujant
mugėje. Kinijos atstovai tikina, kad
mugės dalyviai yra atrenkami ir
patenka į mugę, vadovaujantis tam
tikrais reikalavimais.

Vilnius (ELTA) – Lietuva įteikė
notą Rusijai, kuria reiškiamas su-
sirūpinimas dėl Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos oficialiame tink-
lalapyje paskelbtų tikrovės neatitin-
kančių ir įžeidžiamų teiginių. Taip
pat prašoma paaiškinimo dėl galimo
Rusijos poveikio Austrijos oficia-
lioms institucijoms dėl Michail Golo-
vatov paleidimo.

Tuo tarpu Suomijos užsienio rei-
kalų ministerija pareiškė, kad buvu-
sio KGB karininko M. Golovatov į
Šengeno informacinę sistemą įtrauk-
tas vardas skyrėsi nuo to, kuris yra
pase, ir todėl jis nebuvo sulaikomas
Šengeno erdvėje. Ministerija taip pat
nurodė, kad Šengeno viza M. Golo-
vatov buvo išduota 2009 m., kai Šen-
geno informacinėje sistemoje nebuvo
duomenų apie jo paiešką. Šengeno
vizą M. Golovatov Suomija panaiki-
no, į Šengeno informacinę sistemą
(SIS warrant) įvestas perspėjimas,
kad šis asmuo yra ieškomas dėl nusi-
kaltimo padarymo.

Austrijos federalinis kancleris
Werner Faymann pareiškė, kad neat-
siprašys Lietuvos dėl buvusio KGB

karininko M. Golovatov paleidimo.
Jis pabrėžė, jog Austrijoje nepriklau-
soma žinyba priėmė nepriklausomą
sprendimą. Kartu kancleris atkreipė
dėmesį į tai, kad sudaryta dvišalė
darbo grupė su Lietuva minėtam at-

vejui tirti. Dėl spėjamo karo nusi-
kaltėlio M. Golovatov paleidimo šią
savaitę Lietuvos atsiprašė Austrijos
Zalcburgo miesto meras Heinz Scha-
den. Atsiprašyti Lietuvos Austrijos
vyriausybę ragino ir šalies žalieji. 

Vilnius (ELTA) – Kinija, kurioje
sparčiai auga vidaus vartojimas,
dairosi importuotojų. Iš Lietuvos
kinus labiausiai domina medienos
pramonės gaminiai, aukštosios tech-
nologijos, teigia šios šalies atstovai.
,,Kinijos rinka yra daugiasluoksnė,
todėl nėra svarbu, kad prekių kiekis
yra mažas. Svarbi yra kokybė”, –
sakė Kinijos užsienio prekybos cen-
tro generalinis direktorius Liu Jian
Jun.

Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos viceprezidentas Gediminas
Rainys teigė, kad iš Lietuvos į Kiniją
jau eksportuojamos biotechnologi-
jos, lazeriai, informacinės techno-
logijos. Į šią milžinišką rinką dairosi
baldininkai, maisto, vandens valymo
pramonės atstovai. Tarp didžiausių
Lietuvos eksportuotojų į Kiniją įvar-
dinti ,,Fermentas”, ,,Termofisher”.

G. Rainys ragino nebijoti eiti į
Kinijos rinką ar eksporto, ar impor-
to, ar netgi investiciniais tikslais.

Kinijos ambasados Lietuvoje
duomenimis, Lietuvos ir Kinijos dvi-
šalės prekybos apimtys ženkliai išau-
go, 2000 m. jos siekė 38,71 mln. JAV
dol., o 2008 m. – jau 1,087 mlrd. dol.
Ekonomikos nuosmukio metu preky-

ba buvo sumenkusi, bet 2010 m. vėl
išaugo iki 1,026 mlrd. JAV dol. Paly-
ginus šių metų sausio-balandžio mė-
nesius su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu, dvišalė prekyba padidė-
jo 48 proc.

Lietuvos verslininkai kviečiami
dalyvauti vienoje didžiausių pasau-
lyje importo ir eksporto mugių –

Osle netoli vyriausybės pastato nugriaudėjo sprogimas

Lietuva įteikė Rusijai notą 

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.40 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
07

-2
2-

11

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, LIEPOS – JULY 23, 2011 • Vol. CII Nr. 93            Kaina 1 dol.

Kinai domisi Lietuvos gaminiais

Lietuvos notoje Rusijai prašoma paaiškinimo dėl galimo Rusijos poveikio Austrijos ofi-
cialioms institucijoms dėl Michail Golovatov paleidimo.         Jono Česnavičiaus nuotr.

Oslas (ELTA) – Norvegijos sosti-
nėje Osle, netoli Vyriausybės pastato,
nugriaudėjo didelis sprogimas. Pra-
nešama, kad premjeras saugus, ta-
čiau bent 8 žmonės sužeisti. Sprogi-
mas įvyko didžiausio dienraščio

,,VG” pastate, kuris yra netoli Vy-
riausybės rūmų.

Per sprogimą apgadinti Norve-
gijos ministro pirmininko Jens Stol-
tenberg ir dar kelių valstybės parei-
gūnų kabinetai. Liudininkai pasako-

ja, kad įvykio metu sužeisti keli žmo-
nės. Pranešama, kad sprogimas buvo
galingas, girdimas kone visame mies-
te, jo metu išbyrėjo daug aplinkinių
pastatų langų. Įvykis tiriamas.

• Modernios raugės– 2 
• Parama Dainavai ir Lietuvos

partizanams – 2, 12
• Redakcijai laiško autorius ži -

nomas – gerai tai ar blogai?
– 3

• Apmąstymai iš Ellicott mies -
te lio – 4

• Dariaus ir Girėno skrydžio per
Atlantą minėjimas Detroit,
MI – 5

• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6 
• I. Babilaitė: ,,Man kūryba yra

gyvenimas” – 9
• Sportas – 8
• Apžvalgos – 10
• A. a. J. Miliauskienė – 15  

Algio Puidoko madų žurnalas ,,Essential
Homme” – skirtas vyrams –7 psl.

Kinus domina Lietuvos medienos pramonės gaminiai, aukštosios technologijos.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Sakoma, kad pokalbiui pritrūkus
temų, imama postringauti apie orą, ta-
čiau pastarosiomis dienomis šios te-
mos apeiti neįmanoma – užgriuvę
karščiai verčia aimanuoti net ištver-
mingiausius. JAV Nacionalinė meteo-
rologijos tarnyba išplatino įspėjimą
apie neregėtai aukštas temperatūras
18-oje valstijų. Centrinėje šalies dalyje
jau keletą dienų iš eilės temperatūra
viršija 90 laipsnius Farenheit, per pas-
tarąjį mėnesį JAV buvo pagerinta dau-
giau kaip tūkstantis karščio rekordų.
Karštį lydi didžiulė drėgmė – labai blo-
gas derinys, kuris, anot sinoptikų, arti-
miausiomis dienomis pajudės rytų
kryptimi. Nuo nepaliaujamo karščio
pietinėse valstijoje išlinko keliai, de-
šimtims žmonių prireikė medikų pa-
galbos, nuo karščio šalyje mirė ma-
žiausiai 20 žmonių. Perspėjama, kad
esant tokiam orui yra pavojinga ilgiau
būti saulėje. Mūsų patarimas –  kojas
pamerkite į šaltą vandenį, į rankas pa-
imkite ,,Draugą” ir laukite vėsos.

Redaktorė Loreta Timukienė

Šventajame Rašte
randame daug
Kristaus palygi-

nimų apie dangaus ka-
ralystę, į kurią esame
pakviesti jau dabar
čia, žemėje. Šią dan-
gaus karalystę daž-
niausiai vadiname
Bažnyčia. Dangaus ka-
ralystė yra labai trapi, nes ją suda-
rantys žmonės nėra šventieji ir gali
klysti kaip ir visi mirtingieji. Nors ši
karalystė kuriama ant Evangelijos
uolos, visuomet lieka galimybė joje
augti ne tik trokštamiems šventumo
vaisiams, bet ir raugėms. Todėl vie-
name iš savo palyginimų Kristus kal-
bėjo apie dangaus karalystėje augan-
čius kviečius ir iš kažkur vis atsiran-
dančias rauges. 

Įtikėjusieji į Kristų turi priimti
Evangeliją kaip kviečio grūdą ir su-
daryti sąlygas, kad ji augtų ir neštų
šventumo vaisius. Krikščionys visuo-
met turi būti įsipareigoję tiesai, pasi-
aukojamai meilei, gerumui, nuolan-
kumui, gailestingumui ir kitoms
evangelinėms dorybėms bei jas pri-
valo uoliai ugdyti. Bet šitai padaryti
nėra lengva.

Pašauktieji per Krikštą į dan-
gaus karalystę nėra uždaryti į rezer-
vatą, kur būtų apsaugoti nuo visų
neigiamų įtakų. Jie yra laisvi žmo-
nės, gyvena ir dirba drauge su kitais
žmonėmis, dažnai turinčiais kitokius
įsitikinimus, kartais – net priešiškus
Kristui ir jo Bažnyčiai. Tačiau gyven-
dami net pačiomis nedėkingiausio-
mis sąlygomis tikintys žmonės turi
būti apsisprendę už gėrį ir budėti,
kad jo nenustelbtų kokios nors rau-
gės. 

Girdėdami apie rauges, mes pap-
rastai prisimename tą blogį, su ku-
riuo nuolat susiduriame savo aplin-
koje, kaip antai melą, veidmainystę,
neapykantą, pavydą, girtavimą, aist-
rų nevaldymą ir kitas nedorybes. Ta-
čiau šįkart – ne apie tai.

Mūsų laikais atsirado raugių,
turinčių visai nekaltus pavadinimus.
Viena iš jų – moralinis reliatyvizmas.
Jis teigia, kad nėra aiškios tiesos ir
aiškaus gėrio: kas vienam asmeniui
ar vienai žmonių grupei yra gėris,
kitiems gali būti blogis. Gėris neva
yra tik tai, ką dauguma sutaria pri-
imti kaip gėrį. Nuosekliai žengiant
toliau, tiesa ir gėriu pradedama lai-
kyti tai, ką sumąsto paskiras žmo-
gus. Taip uždegama žalia šviesa indi-
vidualistinei moralei.

Moralinis reliatyvizmas yra
labai pavojingas, nes ištrina ribą tarp
gėrio ir blogio bei leidžia žmogui likti
ramiam net tuo atveju, kai akivaiz-
džiai turėtų pripažinti kaltę. Jis lei-
džia, siekiant asmeninės naudos, ra-
mia sąžine skriausti nepajėgiančius
savęs apginti žmones. Mes baisimės
nacizmo ir komunizmo diktatūromis,
nusinešusiomis nesuskaičiuojamas
aukas, bet nesibaisime, kai leidžiama
žudyti negimusius kūdikius ar nai-
kinti žmonių embrionus. Nesibaisi-
me, nors šitai taip pat veda į tautos

savižudybę. Mora-
linis reliatyvizmas
tarsi išoperuoja
žmonių sąžines ir
leidžia nematyti
augančių raugių. 

Kita moderni
raugė vadinama to-
lerancija. Dažniau-
siai tolerancija yra

dorybė, kai toleruojame kitokių įsi-
tikinimų, kitokios rasės ar tautybės
žmones. Tačiau kai tolerancija iš-
plečiama iki siūlymo toleruoti nuo-
dėmę – seksualinius iškrypimus ar
homoseksualias sąjungas statyti gre-
ta su tradicine šeima, tuomet ji tam-
pa rauge. 

Evangelijoje nesurasime vietos,
kur būtų niekinamas net didžiausias
nusidėjėlis. Viešpats mirė ant kry-
žiaus ne už šventuosius, bet už nusi-
dėjėlius, nes juos mylėjo. Tačiau
Evangelijoje nerasime tolerancijos
nuodėmei. Nusidėjėliui sakoma
„taip”, nuodėmei – visada „ne”. 

Rauge gali pavirsti net mūsų iš-
sikovota laisvė, jeigu kalbame tik
apie teises, o pareigos užmirštamos.
Nekrikščioniškai suprantama laisvė
ugdo žmonių egoizmą. Žmogus linkęs
siekti tokios laisvės, kuri tarnautų jo
egoizmui. Per dvidešimt Nepriklau-
somybės metų užaugo žmonių karta,
kuri mąsto tik apie save ir siekia tik
sau naudos. Tokia laisvė yra raugė,
kuri nustelbia daugelį gerų kviečių.

Dievo gerumas ir gailestingumas
yra beribis. Dievas neskuba ravėti
raugių, bet leidžia joms augti iki
pjūties. Todėl mums patiems reikia
jas rauti. Bet kad galėtume tai pada-
ryti, pirmiausia jas reikia pažinti.

Paštininkė be su-
stojimo vis ne-
ša įvairų paštą.

Laiškų krūvoje radau
laišką iš Dainavos
jaunimo stovyklos
vadovybės, kuriame
rašoma, kad Di rekto-
rių taryba stengiasi
atlikti visus reikalin-
gus stovyklos pataisy-
mus bei pagerinimus. Vien šį pava -
sarį kasa sumažėjo apie 30,000 dol.:
nu pirktos naujos lovos, dr. Adol fo
Damušio vardo pastate naujai išdažy -
ti miegamieji, sudėti nauji kilimai,
pa pildytas stovyklos inventorius.
,,Nepaisant to, kad įplaukos atsiran-
da vasaros metu, išlaidų sąskaitos
pra lenkia jas. Be nuoširdžių aukoto-
jų kasą papildyti būtų sunku, tad vėl
kreipiamės į jus ir raginame prisi-
dėti prie Dainavos ateities iš laiky-
mo!” Čekius nurodoma rašyti ,,Lit-
huanian Youth Camp Dai nava” var-
du ir siųsti  Danai Ru gieniūtei (13962
Chicory Trail, Homer Glen, IL 60491).
Nors šiame bendra laiškyje nerašo-
ma, bet prieš keletą metų buvo įkur-
tas Dainavos stovyklos fondas. Aukas
šiam fondui galima rašyti ,,Camp
Dainava Foundation” vardu ir siųsti
dr. Mariui Laniauskui (6604 Ivana
Court, Mentor, OH 44060). Tereikia
susirasti čekių knygutę.

Dainavos stovyklos vadovybės
laiš ke taip pat pranešama, kad liepos
31 d. vyks tradicinė stovyklos metinė
šventė-gegužinė, kuri prasidės 12 val.
po pietų (Dainavos laiku). Tai šimtus
dalyvių sutraukianti šventė, kur
susirinkusieji turi progą pasivaišin-
ti, pasiklausyti muzikos, išbandyti
lai mę loterijoje, pasidžiaugti Spyglio
ežerėliu, pabendrauti su senais drau-
gais, užmegzti naujas pažintis, nusi -

pirkti Dainavą primenančių ver tin gų
prekių ir t. t.

Tą pačią dieną 2 val. po pietų
vyks stovyklos rėmėjų metinis suva -
žia vimas. Iš pridėtos dienotvarkės
matyti, jog numatomas eilinis suva-
žiavimas su direktorių, Revizijos ko-
misijos pranešimais, pasisakymais,
siūlymais atei čiai. Šiame suvažiavi-
me taip pat vyks šešių Tarybos direk-
torių rinkimai, kurie rengiami kas
treji metai. Kad rinkimuose galėtų
dalyvauti didesnis rėmėjų skaičius,
rinkimai vyks balsuojant paštu.
Papildy ti kandidatų sąrašą ir bal-
suoti už juos galima ir suva žiavimo
metu. Iki šiol turimi šie kandidatai:
Ginautas Gaška, Kastytis Gied raitis,
Algis Petrulis, dr. Audrius Polikaitis,
Danutė Rugieniūtė, Kęs tutis Sušins-
kas ir dr. Kristina Žvina kytė. Bal-
suojant paštu, balsavimo lapelis turi
būti gautas iki liepos 27 d.

Prie laiško pridėtos ir 2009 m. bei
2010 m. apyskaitos. Rašoma, kad 2009
m. turėta 83,021.18 dol. pajamų. Dau-
giau nei 49,000 dol. gauti iš stovyk-
laujančių grupių. Po maždaug 11,000
dol. gauta iš kitų fondų ir aukotojų.
Pa jamos iš kitų šaltinių buvo smul-
kes nės. 2010 m. iš viso turėta 91,043.05
dol. pajamų: 46,050 dol. gauta iš sto-
vyklau jančių grupių; iš kitų fondų
susilaukta 8,000 dol., o iš aukotojų –
per 20,000 dol. Apibendrinus šių dve-
jų metų pajamas, matyti, kad iš sto-

vyklau jančių gru-
pių gaunama šiek
tiek daugiau nei
pusė metinių paja-
mų. Ki tas lėšas rei-
kia surinkti kitais
bū dais.

Išlaidų stulpely-
je matome, kad 2009
m. jų turėta 74,100.58
dol. Didžiausios iš-

laidos (17,606.35 dol.) skirtos stovyk-
lai pagerinti; 12,344.40 dol. išleista
stovyklos valymui ir švarinimui;
8,316.74 dol.   – du joms; 7,645.76 dol. –
valymo prie mo nėms; 7,450.00 dol. –
draudimui; 7,267.22 dol. – priežiūrai
ir remontui; 3,711.78 dol. – šiukšlių
išveži mui ir t. t. 2010 metais išlaidų
susidarė beveik 2,000 dol. daugiau
negu metais prieš, iš viso – 75,927.02
dol. Di džiausia suma – 20,828.18 dol. –
atite ko stovyklai pagerinti. Antroje
vietoje pagal dydį buvo mokestis už
dujas – 11,153.60 dol. Po to seka valy-
mas (9,635.00 dol.), priežiūra ir re -
mon tai (9,310.51 dol.), draudimas
(7,978.00 dol.) ir t. t. Sumažėjo šiukš -
lių išvežimo išlaidos, nukritusios iki
648.81 dol. Nejaugi sumažėjo išveža-
mų šiukšlių kiekis? Spėju, kad turi-
ma sąskaita buvo sumokėta me tams
pasibaigus, t. y., 2011 m. pra džio  je.
Dar viena pastabėlė. Per dvejus me-
tus sumokėta 1,635.56 dol. už van denį
buteliuose. Vanduo perkamas jau
daug metų, bet man atrodo, jog tai
nereikalingas lėšų eikvojimas – Dai-
navos vanduo yra grynas, atitekantis
iš požeminių šalti nių, be jokių priedų
ar filtravimo.

Gautų laiškų krūvoje radau ir
Lie tuvos Partizanų globos fondo ap -
lin kraštį (nr. 16) su 2011 m. vasaros
data.                         

Nukelta į 12 psl.
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Redakcijos žodis
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Parama Dainavai ir 
Lietuvos partizanams
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



Dėl skubaus Sausio 13-sios žudynių byloje 
įtariamojo Michail Golovatov paleidimo

Gerbiamieji,

Pagal Lietuvos Respublikos Ge ne ralinės prokuratūros išduotą Eu ro pos
suėmimo įsaką, Austrijoje liepos 14 dieną buvo sulaikytas Michail Go lo vatov,
kuris įtariamas nu si kals ta mų veikų, numatytų Lietuvos Res pu bli kos bau-
džiamojo kodekso 100 straips nyje, padarymu Sausio 13-o sios byloje. Kitą die-
ną jis buvo paleistas. Austrų žiniasklaidos teigimu, apie tai, kad jis yra ieško-
mas, M. Golovatov buvo pranešta Austrijos oro uoste, netrukus po to jis iš-
vyko į Maskvą.

Lietuvos Užsienio reikalų ministe rija pateikė Austrijai notą ir prašo pa -
aiš kinimo, kodėl sprendimas pa leis ti įtariamąjį Rusijos pilietį buvo pri imtas
taip skubotai. Lietuvos visuomenė reiš kia nepasitenkinimą šiuo Austrijos
poelgiu ir prašo vi sų užsienyje gyvenančių lietuvių pri si dėti prie URM ragi-
nimo paaiškinti visais ati tin kamais būdais.

Prašome Lietuvių Bendruo me nių, ypač Austrijoje gyvenančių lie tuvių,
pareikšti valdžios institucijoms savo susirūpinimą dėl tokio el ge sio, pri-
menant, kad 1991 metais sau sio 13 dieną žuvo 14 žmonių, daugiau kaip tūks-
tantis buvo sužeista. M. Go lo vatov veikla priskiriama prie ka ro nusikaltimų
ir nusikaltimų žmo giš kumui.

Būtumėme dėkingi, jei praneštu mė te man, kaip Jūsų krašto Lietuvių
Ben druomenė išreiškė savo nepasi ten kinimą ir protestą, ir ar sulaukėte at -
sako į jį.

Pagarbiai,
Regina Narušienė,

PLB valdybos pirmininkė 
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LIETuvOS LEnkAI: 
TIkRI LEnkAI AR SuLEnkėję

LIETuvIAI?

Jau kuris laikas „Draugo” laik -
raštyje rašoma apie Lietuvos lenkus.
Skaitant įvairius pasisakymus apie
juos, prisimena „Kauno lenkų” isto-
rija.

1918 m. gruodžio mėnesį vyko
rinkimai į Kauno miesto savivaldy-
bę. Viso miesto tarybon buvo išrink-
tas 71 atstovas: lenkų – 30, žydų – 22,
lietuvių – 12, vokiečių – 6, rusų – 1.
Jeigu tie rinkimai rodytų tikrą tauty-
bių su dėtį, tai anuomet lenkų Kaune
turėjo būti pustrečio karto daugiau
negu lietuvių.

Pagal 1942 m. vokiečių gyventojų
surašymo duomenis, lietuviai sudarė
94.9 proc. visų Kauno gyventojų (žy -
 dai tuomet į statistiką nepakliuvo).
Tai kas gi buvo tie, kurie 1918 m. bal-
savo už lenkus? Atsakymas yra la bai
aiškus – tuo metu sulenkėję lietuviai.

Panašus atvejis gali būti ir su da -
bartiniais Lietuvos lenkais: ar jie

tikri lenkai, ar sulenkėję lietuviai?
Jonas J. Kaunas

Downers Grove, IL

nORS PEnSIjOS AmžIuS 
IR ATėjO

Norėčiau padėkoti Stasei Semė -
nie nei už jos komentare (,,Draugas”,
2011 m. liepos 5/7 d.) man skirtus gra -
žius žodžius, nors man ir nelabai aiš -
ku, ar aš tiek jų nusipelniau. No riu
pataisyti mažą netikslumą. Aš to li
gražu nesu išėjęs į pensiją. Tuo klau -
simu lengva suklysti, nes pensijos
amžių  esu aiškiai pasiekęs. Gal tik -
rai būtų ne pro šalį kur nors atsi -
gulus po palme, pilvą išvertus ir su
vy no taure rankoje žiūrėti į praei -
nan tį pasaulį. Bet, pasirodo, sa vo
gyvenimą sugebėjau taip susitvar ky -
ti, kad kol kas nei mano verslas, nei
mano vaikai neleidžia man  net
prisiartinti prie tos palmės. 

Donatas Januta
San Francisco, CA

LAIŠKAI 

Įsijungus rytais kompiuterį, ran -
du bent pustuzinį ,,tikrą padėtį”
pa sau lyje atskleidžiančių straip-

snių ir elektroninių laiškų. Vienuose
jų už ti krinama, kad pateikti faktai
yra paremti tiksliais ekonominiais
duo me nimis. Kituose – priešinamasi
bet kokiems JAV valdžios institucijų
siū lomiems apribojimams, bankų ir
verslo kontrolei, mokesčiams... Tre-
čiuo se pajuokiamas JAV prezidentas
Barack Obama. Jis aprengiamas af-
rikie tiš kais rūbais, ant kaklo užve-
riami dramblio kaulo karoliai, į
ausis įse gami auskarai. Kiek rečiau
,,aplan ko” gabiai sufabrikuota JAV
prezidento nuotrauka, rodanti jį
šokantį su Sarah Palin.

Namuose turint du kompiute-
rius, užtrunka laiko, kol su žmona
Terese permetame akimis, ką ga vo -
me, ir kol kompiuterius ,,išvalome”.
Lietuviškai sakant, atsijojame ,,pelus
nuo grūdų”. Teresė, buvusi peda-
gogė, dažnai susigundo siuntėjų pla-
tinamus ,,faktus” taisyti. Ji jiems
nurodo, ką tuo ar anuo klausimu
sako tinklalapiai ,,Snopes” ar ,,Fact
Check”. Aiškina jiems, kaip nedorė-
liai mums atsiųstoje informacijoje
sąmoningai iškraipė faktus ir cituo-
jamų asmenų pagrindines mintis.
Įdomi ,,gando ne šių” reakcija: ,,Ką čia
mane taisai, gadini intriguojančią
žinią dėl tru pi nio netiesos!” Įdomu
tai, kad Teresė dar nėra sutikusi
siuntėjo, kuris būtų bandęs atitaisyti
internetu paskleistą netiesą.

,,Draugo” š. m. birželio 9 d. laido-
je dr. Romualdas Kriaučiūnas straip-
snyje ,,Redakcijai straipsnio autorius
yra žinomas” kritikuoja redakciją
dėl š. m. gegužės 5 d. laidoje išspaus-
dinto V. D. inicialais pasirašyto laiš-
ko ,,Gegužės vėjas”. Jo teigimu, re-
dakcijai žino miems autoriams skai-
tytojams pasiliekant anonimais, re-
dakcija tarsi pa si renka anonimo už-
tarėjo vaidmenį. 

Manau, kad dr. Kriaučiūno po -
žiū ris yra per griežtas. Taip, kaip
kiekvieną rytą su Terese iš kompiu-
terio metame gautas ,,šiukšles”, ko-
dėl skaitytojui nepatikėti teisės pa-

čiam prieiti prie išvados dėl anonimų
aiškinimų bei teiginių, pasirodančių
laikraščio skiltyse? Kodėl nepasiti kė -
ti redakcija? Ji, žinodama po inicia -
lais ar slapyvardžiu besislepiantį
autorių, yra ypač tinkama įvertinti
pastarojo gerą valią ir teiginių objek-
tyvumą. Nereikia aiškinti, kad prieš
atiduodant spausdinti, redakcija pri-
valo įvertinti anonimo laiško ar
straipsnio teiginius, patikrinti, kad
tai, kas laikraštyje bus išspausdinta,
nėra asmeninių santykių suvedinėji-
mas ar užprogramuotas visuomenės
kiršinimas. Amerikietiškuose žur-
naluose, pavyzdžiui, ,,Time”, dažno -
kai randame žinomų žurnalistų
straipsnius, kur pateikiami faktai ar
cituojami pareiškimai, pastebint,
kad žinių šaltinis pageidavo būti ne-
at skleis tas (,,chose to remain anony-
mous”).

Panašiai, kaip ir dr. Kriaučiūnas,
esu ilgametis ateitininkas. Aš V. D.
teiginiuose neįžvelgiau piktavališko
ateitininkų juodinimo, sarkastiško
priekaištavimo ar pasityčiojimo. Gy -
ve nu JAV Rytuose, kur ateitininkiš-
ka veikla jau daug metų merdi. Gal
tik išskyrus New York apylinkes, kur
pasiaukojančiai su jaunimu darbuo-
jasi Monika Vygantaitė Sabalienė ir
dr. Milda Palubinskaitė, ateiti nin kiš -
kos veiklos Rytuose kaip ir nėra. Tie -
sa, keleto asmenų pastangomis Tėvų
Pranciškonų vasarvietėje Kenne -
bunk port, Maine valstijoje, dar kas-
met suruošiama kelias dešimtis įvai -
rių ateitininkų kartų sutraukianti
savaitinė vasaros stovykla. Vakarais
atostogautojai susirenka pokalbiui,
paskaitai. Man peršasi mintis, kad V.
D. savo teiginiais siekė pakutenti
atei tininkų sąžinę, tuo pačiu paveikti
ateitininkų sąjungas, kad jos neap-

siribotų vien tik Dainavos stovyk-
lavietę lengvai pasiekiančiais lietu-
vių telki niais – Chicago, Detroit ir
Cleveland. Būtina ateitininkų veiklą
gaivinti bei ją plėsti ir į kitas vieto-
ves. Daug lai mė tume, jei V. D. laiškas
taptų aks ti nu ateitininkų veiklą iš
mieguistumo išjudinti.

Lietuvos okupacijos metais tauta
turėjo daug didvyrių. Tokie kaip
mons. Alfonsas Svarinskas, arkivysk.
Sigitas Tam kevičius, kun. Juozas
Zdebskis, Petras Pliumpa, ses. Nijolė
Sadūnaitė ir kt. ėjo į kalėjimus, kentė
persekiojimus, kad Helsinkio aktą
pasirašiusi Sovietų Sąjunga jos pa-
vergtoms tautoms leis tų plačiau nau-
dotis pagrindinėmis žmogaus teisė-
mis. Tačiau ne ką mažesniais didvy-
riais buvo tūkstan čiai okupacijos me-
tais tylėjusių lietuvių, slapta krikšti-
jusių savuosius vaikus, sekmadie-
niais toli nuo savų jų namų važiavę į
kaimo bažnyčią, kad su vaikais kaip
šeima pasimelstų, kad pamaldžios
moterys ten vai kus paruoštų Pirma-
jai komunijai, kad kaimynų nebūtų
atpažinti ar įskųsti. Ne kiekvienas
drįsta savąją nuomonę viešai išsaky-
ti. Nepa leng vi na ir Gražinos Kriau-
čiūnienės teigimas (,,Draugas”, 2011
m. birželio 11 d.), kad ,,čia niekas už
nuomonių skirtumą į Sibirą ne-
trems”. Žmonės ne nori tapti žinias-
klaidos ,,peštu kais”. 

Prisipažinsiu, ir aš nesu drąsuo-
lis. Seniai redakcijai galėjau užsi-
minti, kad laikraščio skiltyse tikin-
čiaisiais negausiai Šv. Antano para-
pijai (Detroit, MI) skiriama per daug
dėmesio. Skaitytojui nė motais, kas
parapijos plakatą piešė, skaitinius
skaitė, kas ir kokias aukas nešė,
patiekalus virė ar juos dalino. Prieš
du mėnesius kaip skaitytojas neiš-

drįsau redakcijai pastebėti, kad dr.
Justino Pikūno ,,Gyvenimo nuotru-
pos” ištęstos, vertos aštrių redakcijos
žirklių. 

Rytais pabudęs dažnai jaučiuosi
nejaukiai, kad prieš daugiau kaip
metus neišdrįsau žiniasklaidoje pa-
sisakyti dėl Lietuvos garbės konsulo
pareigoms siūlomo asmens. Gerai ži-
nojau to asmens nesidomėjimą lie tu -
viška veikla, nesilankymą rengi-
niuo se, lietuvių išeivijos spaudos
neskaitymą bei neprenumeravimą,
neaukojimą lietuviškai veiklai ar
labdarai, vaiko į kaimynystėje vei -
kian čią lituanistinę mokyklą nelei-
dimą. Atstovaujamai kartai nebūdin-
ga ir nominuoto asmens silpna lietu-
vių kalba. Dabar, kaip sakoma,
,,šaukštai po pietų”. Neseniai patvir-
tintas to asmens paskyrimas garbės
konsulo pareigoms yra savotiškas
garbės konsulų Ingridos Bublienės,
Rimo Česonio, Vytauto Lapatinsko,
Stanley Balzeko, Jr., Algimanto Kar-
na vi čiaus, Algio Zaparacko, Daivos
Čeka naus kaitės ir daugelio kitų in-
dėlio lietuvybei nuvertinimas. Lietu-
vos garbės konsulai nėra skiriami
vien tik Lietuvos verslo plėtotei. Jie
yra ir užsienio lietuvių su Tėvyne
Lietuva ryšys. Baigdamas noriu pa-
stebėti, kad dabartinis Lietuvos Res-
publikos am ba sadorius JAV Žygi-
mantas Pavi lio nis su ilgokai truku-
siu garbės konsulo paskyrimo proce-
su nieko bendro neturėjo. Lietuvos
Užsienio ministerijai ateityje ski-
riant garbės konsulus vertėtų pasi-
tarti ir su JAV Lietuvių Ben druo-
mene. 

O ,,Draugo” redakcijai – padrąsi-
nantis patarimas. Nebijokite inicia -
lais pasirašytų laiškų ar straipsnių
spaus dinimo. Svarbu, kad žinotu -
mėte, su kuo turite reikalą, ar teigi -
niuo se neprasižengiama tiesai. 

Bai giu asmeniška pastaba. Man
V. D. inicialais pasirašęs asmuo yra
žinomas. Gerbiu V. D. už plačią ir pa-
siaukojančią lietuvišką veiklą.

Algimantas S. Gečys – inžinie-
rius, spaudos bendradarbis, veiklus
JAV LB ir PLB darbuotojas. 

Redakcijai laiško autorius 
žinomas – gerai tai ar blogai? 

ALGIMANTAS S. GEČYS



Amerikos Vėliavos šventės pro-
ga nu sitempė mane žmona į
Ellicott mies telio senjorų cen-

trą – į renginį pa gerb ti žvaigždėtąją
vėliavą. Ne mėgs tu aš maišytis tarp
amerikiečių senjo rų, nelabai ben-
drauju ir su ame ri kie čiais kaimy-
nais, ypač tais, kurie daž niausia vis
prašo, kad ką nors pa tai syčiau.
Aišku, niekada neatsi sa kau nuvežti
ar parvežti iš oro uosto, nu vežti pasi-
imti pataisyto automobi lio, nuvežti
pas gydytoją, paimti laiš kus, laik-
raščius iš pašto dėžutės, jiems atos -
togaujant. Štai ir prieš rašant šį
straipsnį paskambino verkdama kai -
mynė, kad jų vienintelei 41 metų
du krai nustatė MS ligą. Guodėme ją
te lefonu, o žmona net nuskubėjo pas
ją. Tačiau nenorėčiau su kaimynais
ame rikiečiais praleisti savaitgalius,
nes taip mažai kas mane su jais sieja.
Ži nau, žinau, tai paskaitę tuoj nu-
tars, kad esu iš tų sustabarėjusių di-
pukų, nie ko Amerikoje neišmokusių,
gyvenan čių tik prisiminimais...

Tai va, atsirandame erdviame ir
mo derniame, netoli mūsų namų
esan čiame senjorų centre. Visa salė
iš puošta Amerikos vėliavomis, net
ser vetėlės ant stalų – žvaigždėtosios
vė liavos pavidalu, kai kurių senučių
bliu zelės – JAV vėliavos spalvų deri-
nių. Pro gramą atlikti pakviestas Bal-
ti mo re mieste esančios Social Secu-
rity įstai gos keliolikos asmenų cho-
ras. Cho ras atsivežęs ir CD grotuvą,
taigi tik pritaria iš jo per garsiakal-
bius sklin dančioms dainoms, nors
vadovė ir diriguoja. Salė vėsinama,
bet dai nuojantys choristai gurkšnoja
iš bu telių vandenį, net ir vadovei tai
ne truk do viena ranka diriguoti, o
kitoje lai kyti vandens butelį ir iš jo
gurkš no ti. Nors jau 60 metų kaip gy-
venu Ame rikoje, mane nenustoja ste-
binti, kad, nepaisant, kaip muzika
yra pa pli tusi Amerikoje, o joje sukur-
ta mu zi ka yra pamėgdžiojama visa-
me pa sau lyje, ji nėra dainuojančiųjų
kraštas. 

Tar naujant JAV Marinuose tek-
davo miš kais žygiuoti visą naktį ir –
jokios dai nos. Kas nors bandydavo
padainuoti kokią dainelę, kaip tuo
laiku po puliarią „Because of  You”,
bet tai ne buvo žygio daina, ir nieko iš
to dai na vimo neišeidavo. Ir tada
mane apim davo toks liūdesys ir pasi-
jusdavau toks vienišas. Nors jau
buvau porą me tų gyvenęs Amerikoje
ir tapęs ser žan tu, galvodavau, kad
niekad nepritap siu prie šio krašto.
Prisimindavau gy venimą Vokietijoje,
DP stovykloje Gross Hesepe, kai
rytais visa gimnazi ja žygiuodavo į
mankštą ir visada su daina, dažniau-
siai vedama Antano Po li kaičio. Skam-
bėdavo dainos skau tų iškylose, o atei-
tininkų stovyklose, pri sėdus prie dr.
Petro Kisieliaus (tuo lai ku medicinos
studento) stalo, dai na vydavo dainą,
net nebūdavo kada val gyti. 

Tačiau turbūt nesuklysiu, kad
anais laikais Amerikos populiario ji
muzika, girdima per radiją, mums
atvykusiems labai patiko. Te be atsi-
menu anų laikų mėgtus daini nin kus:
Mario Lanza, Perry Como, Four
Aces, Nat King Cole, Rosemary Cloo -
ney, Patti Page, na, ir nemirtin gą jį

Elvis Presley, o Doris Day dainą
„Once I Had a Secret Love” dirbda -
mas niūniuodavau, kai darbovietėje
bu vau įsimylėjęs pirmą amerikietę.
Šian dien amerikietiškos populiarios
mu zikos – reperių ir Lady Gaga – ne-
galiu nei klausyti, nei žiūrėti. Mielai
klau sau belgės dainininkės Lara Fa -
bian, dainuojančios prancūziškai,
ita liškai, ispaniškai, ir negaliu atsi-
klau syti. O kai internete klausau ir
ma tau Irūną Pūzaraitę ir Marių Jam -
pols kį, dainuojančius „Suvalkijos
ber nioką”, nors ir peršokęs aštuo-
nias dešimt pirmuosius, pasijuntu
kaip berniokas gimtojoje Suvalkijoje.

Amerikiečių chorelis dainuoja
vi sas prieš pusšimtį metų buvusias
po puliarias dainas, bet jei ne įrašyta
mu zika, skambanti per garsia kal -
bius, tai viskas skambėtų labai skys-
tai. Visai nenoriu nuvertinti Ame ri -
kos chorų, nes ir Baltimore yra pui-
kių, aukšto lygio chorų, net gastro-

liuo jančių užsienyje. Beveik visos
mo kyklos turi chorus ar chorelius,
bet apskritai amerikiečiai yra ne dai -
nuo jantys, bet klausantys. Va, ir čia,
nors ir raginami senukai, sunkiai
jun giasi į bendrą dainavimą, nors jie
vi si – mano bendraamžiai, kiti net se -
nes ni ir tikrai turėtų prisiminti anų
lai kų dainų žodžius. Bet pabaigoje,
gie dant „God Bless America” ir him -
ną, visi atsistoja, mojuoja vėlia vė lė -
mis, ploja. 

Ir tarp choristų, ir tarp mū sų se-
nukų yra ir afroamerikiečių. Kaip
laikai pasikeitė. Pamenu, kaip prieš
keletą dešimčių metų per ap do va -
nojimus olimpinėse žaidynėse jie,
skam bant Amerikos himnui, stovėjo
iškėlę kumščius ar juodas pirštines,
reikšdami panieką ir pyktį Ameri-
kai, nors tai buvo jų gimtasis kraštas.
O dabar laikė ranką ant širdies pa-
dėję ir giedojo garsiau ir vėliavėlė-
mis mo sa vo ir kraipėsi ritmingiau
nei bal tie ji. 

Neseniai internete radau vienos
lietuvės komentarą, kokie buki tie
ame rikonai yra. Anot jos, jie prieina
ir tuoj klausia „Hi, how are you?”, ir
kai ban dai pasakyti, neklauso ir
nueina sau. Ima mane juokas, bet iš
tiesų tai ir aš prie to „How are you”
negaliu pri prasti. Žinau, kad tai tik
toks pa si svei kinimas, visai nenorint
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sužinoti, kaip tam sutiktajam sekasi,
bet kai klau sai pokalbių per radiją,
kur kiek vie nas paskambinęs prade-
da su „How are you”, o pokalbių ve-
dantysis, ar tai keikiantis preziden-
tą, ar „ar batininkus”, kiekvienam at-
sako „Never felt better”, galvoju, kam
toks ri boto radijo laiko gaišinimas,
kodėl nei ti tiesiai prie klausimo. 

Prisimenu, kaip gavęs pirmą
dar bą Baltimore, aptarnavau maši-
ną, pjaus tančią didelius ritulius po-
pie riaus į siauras juosteles. Supra -
kai ta vęs stengiausi kas valandą su-
pjaus ty ti po vieną ritulį, o praeinan-
tis „bo sas” vis sakydavo „Take it
easy, Joe.” Pra dėjau galvoti, kad jis
gailisi ma nęs prakaituojančio ir
liepia lėčiau dirb ti. Taigi sulėtinau, o
jis vis – „Take it easy”. Dar lėčiau
pradėjau pjaus ty ti. Pagaliau jis išsi-
kviečia mane ir klau sia, kas pasida-
rė, kad aš tiek ma žai supjaustau. Ir
tik tada supratau, ką tas „take it

easy” iš tikrųjų reiš kia. Nuo to laiko
daug ko išmokau, bet prie daug ko ir
nepripratau. Ne pri pratau be pasi-
bjaurėjimo žiūrėti į ta baką kram-
tančius ir spjaudančius beis bolo
žaidėjus, bjauriuosi dešrelių (hot
dogs) ar kito maisto rijimo var žy -
bomis, nematau nieko juokingo, kai
jaunieji vienas kitam grūda į burnas
didžiulius torto gabalus. 

Savo laiku ne visai sutikau su
veik liuoju trečiabangiu Laurynu Mi -
se vičiumi, teigiančiu, kad mes, t. y.
lie tuviai, kaip daug gilesnės kul tū -
ros, istorijos, bendrai paėmus, daug
pla tesnės erudicijos Europos že my no
atstovai, nepriprasime niekad prie
Amerikos. O štai Amerikoje gi męs ir
augęs Tauras Bublys „Amerikos lie-
tuvyje” (2011 m. birželio 30 d.) atsako:
„Aš komfortiškai jaučiuo si ir Ame-
rikoje, ir Lietuvoje. Esu amerikonas,
tai tiesa, bet lietuvis taip pat.” Jis,
kaip profesionalus foto gra fas, dažnai
lankosi Lietuvoje, bendrau  ja ten su
meno žmonėmis, bet jau čia, kad
visuomenė Lietuvoje yra pro vinciali
ir uždara, ypač lyginant su New York
ir Čikaga. Aš esu dvi gu bai vyresnis
už juos abu ir visai patogiai jaučiausi
penkerius metus gy ven damas Lietu-
voje ir daugiau nei pus šimtį metų
gyvendamas Ame ri ko je. Bet niekada
nesijaučiau esąs ame ri kiečiu. Ir ne

dėl to, kad kalbu su ak cen tu ar kad
galvoju esąs aukštesnės kul tūros.
Kur ten taip galvosi, kai ži nai, kad
keli tūkstančiai mano tautie čių sėdi
Anglijos kalėjimuose. Tačiau ir eili-
niu darbininku būdamas galvojau,
kad mano gyvenimas yra ir įdo mes -
nis, ir turiningesnis nei mano ben -
dradarbių. 

Panašiai buvo ir tapus įmonės
va dovu. Dirbau su inžinieriais, che -
mi kais, susidurdavau su valstijos ir
fe deralinės valdžios agentūrų kaip
FDA, BATF, OSHA, MOSHA pa -
reigūnais. Nėra abejonių, jog jie tik -
rai buvo savo sričių specialistai, bet
dažniausiai tuo jų žinių bagažas ir
apsiribodavo. Buvo neįtikėtina, kai
prezidentas Gerald Ford 1976 m. de-
batuose su Jimmy Carter teigė, kad
Lenkija nė ra Sovietų Sąjungos domi-
nuojama. Tai nulėmė ir jo pralai-
mėjimą rin ki muo se, o juk jis buvo
vienas iš veiks mingiausių Kongreso
mažumos va dų. Norėdamas išvengti
panašių žiop lų klaidų, dabartinis
prezidentas vi sur vežiojasi vadina-
mą teleproprompter, iš kurio net
spaudos konfe ren cijose skaito. Bet
kandidatuoda mas vienoje kalboje
pasigyrė, kad aplan kęs 57 valstijas
(JAV yra 50 valstijų). Tapęs preziden-
tu kalboje iš te le prompterio per-
skaitė, kad Europa yra valstybė, vė-
liau, kalbėdamas Pran cūzijoje, pa-
minėjo austrų kalbą, nors tokios kal-
bos niekada nebuvo ir nė ra. Maldos
savaitėje iš tele promp te rio skaityda-
mas žodį „corpsman”, pa kartotinai
ištarė jį kaip „corpse-man”, kas
reikštų ,,žmogų lavoną”, bet juk žodis
,,corpsman” yra tariamas „corman”.
Pasirodo, kad preziden tas, būdamas
JAV karo pajėgų va das, ne tik nežino-
jo, kaip ištarti „corps man”, bet ir
pavadino juos li go ninių darbinin-
kais, nors iš tikrųjų jie yra karo
laivyno ir Marinų korpuso (Ma rine
Corps) medikai, su tei kian tys pir-
mąją pagalbą mūšyje su žeis tiems ka-
riams. 22 jų yra apdovanoti aukš čiau-
siu žymeniu (Congressional medal of
honor), 20 karo laivų pavadin ti jų žu-
vusių vardais. Dabartinis pre ziden-
tas yra lankęs elitines, pres ti žines
mokyklas, be to jam kalbos įra šomos
į teleprompterius, tad kokie tie įra-
šinėtojai. Ne geriau su kalbomis se -
kasi ir Sarah Palin. Į savo ugningą
kal bą įtraukusi revoliucinio karo he -
ro jų raitelį Paul Revere, nežinojo, ką
jis iš tikro nuveikė. 

Tai tiek apie Amerikos mokyk-
las. O mes jau pradžios mokykloje
Vir balyje turėjome išvardyti visas ne
tik Europos, bet ir Pietų Amerikos
bei Azijos valstybes ir jų sostines.
Gal dėl to prezidentas užsispyrusiai
sie kia skirti šimtus milijonų mokyk-
loms, tartum doleriai pagerintų ne-
kompe tentingų mokytojų ir vaikų
mokslu ne sirūpinančių tėvų pastan-
gas. Jau čiu begalinį dėkingumą
prieškarinės Lie tuvos ir vargingų
Vokietijos pa bė gė lių stovyklų moky-
tojams ir, aišku, sa vo tėvams, kad jų
dėka mūsų gy ve ni mas buvo ir pras-
mingesnis, ir tu ri nin gesnis.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Kraš to valdybos pirmininkas, PLB
atsto vas Vilniuje.

Jau čiu begalinį dėkingumą prieškarinės Lie tuvos ir vargingų
Vokietijos pa bė gė lių stovyklų mokytojams ir, aišku, sa vo tėvams,
kad jų dėka mūsų gy ve ni mas buvo ir prasmingesnis, ir tu ri nin -
gesnis.

jono kuprio nuotr.



Detroit, MI

Rima Binder, gyvenanti Long Beach, IN,  pratęsė „Draugo” me ti nę
prenumeratą bei atsiuntė 50 dol. au ką. Dėkojame Jums.

Erika Brooks, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su me ti nės „Drau go”
prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. auką.  La bai dė kojame.
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Santaros-Šviesos 58-ojo suvažiavimo programa, 2011 m.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 

14911 127th St., Lemont, IL 60439

RUGSĖJO 9 D., PENKTADIENIS
9 val. ryto
• Registracija
10 val. ryto
• Atidarymo žodis, Zenono Rekašiaus paminėjimas
• Dalia Kuizinienė. „Kuo intriguoja šiuolaikinė lietuvių literatūra?” 
• Aurelija Tamošiūnaitė. „Kitokia lietuvių rašomosios kalbos istorija

laiškuose” 
• Jolanta Saldukaitytė. „Lietuvos mažumų klausimai” 
1 val. popiet – PERTRAUKA
2 val. popiet
• Laura Junutytė. „Lietuvių išeivių fenomenas Lietuvoje”
• Violeta Kelertienė. „Klajonė po Ričardo Gavelio romanus”
• Daiva Litvinskaitė. „Šiuolaikinių lietuvių moterų rašytojų prozos

tendencijos”
• Antano Škėmos, Juditos Audėnaitės ir Jurgio Jaks-Tyrio minėjimas.

Apie Juditą Audėnaitę prisiminimais dalysis Daiva Banaitienė, apie Jurgį
Jaks-Tyrį – Algimantas Gureckas. Antano Škėmos kūrinių ištraukas skai-
tys Dalia Cidzikaitė, fleita gros – Aurelija Tamošiūnaitė.

RUGSĖJO 10 D., ŠEŠTADIENIS
9 val. ryto
• Registracija
10 val. ryto
• Jūra Avižienytė. „Sovietmečio nostalgija?” 
• Violeta Davoliūtė. „Istorinė atmintis”
• Saulius Sužiedėlis. „Lenkų ir lietuvių santykiai”
1 val. popiet – PERTRAUKA
2 val. popiet
• Daiva Dapkutė. „Žvilgsnis į lietuvių migracijos procesus”
• Gediminas Lankauskas. „Sovietmetis, pojūčiai, atmintis: Grūto parko

paradoksai”
• Elizabeth Novickas. „Idealizmas ir politinis korektiškumas Petro Cvir-

kos ‘Frank Kruke’” 
• Filmo peržiūra: „Knygnešiai” („Book Smugglers”, rež. Jeremiah Culli-

nane, 2010 metai).
• Suvažiavimo uždarymas

Programoje galimi nenumatyti pakeitimai.
Daugiau informacijos gausite tel.: 630-852-3887.

Kun. Mindaugas Grigalius.

Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 
78-ųjų metų sukakties minėjimas

Stepono Dariaus ir Stasio Girė -
no skrydžio 78-ųjų metų sukak-
ties prisimi nimas vyko sekma-

dienį, liepos 17 d., Šv. Antano patal-
pose, Detroit, Mi chi gan. Šv. Mišias
atnašavo svečias iš Ro mos, kunigas
Mindaugas Gri ga lius. 

Po Mišių būrelis parapijie čių ir
svečių susirinko parapijos sa lėje,
kur Dariaus ir Girėno transatlan -
tinio skrydžio 78-ųjų metų sukakties
minėjimą atidarė ir jam vadovavo pa -
ra pijos tarybos pirmininkas An ta -
nas Strakšys. Ant stalo scenoje buvo
pa dėta įrėminta Dariaus ir Girėno
nuotrauka, įvairios spaus dintos me-
džiagos, kurioje nu švies tas ir pa-
gerbtas lakūnų žygdarbis: pašto žen-
kliukai, 10 litų banknotas, 10 litų mo-
neta, istorinė apžvalga apie Da riaus
ir Girėno skrydį, lakūnų testamentas
ir jų biografijos bei nuotrau kos.
Buvo padėta ,,Lituanicos” lėk tu vo
ko pija ir atminimo žvakutės.

A. Strakšys, pasveikinęs visus
da ly vius, padėkojo kun. Grigaliui už
sutikimą pavaduoti mūsų parapi jos
kleboną kun. Gintarą Antaną Jo niką
jo viešnagės Lietuvoje metu. Kun.
Grigalius buvo pakviestas prie sce-
nos, kur šių eilučių autorė pa ra pijos
vardu jam įteikė knygą ,,Šv. An tano
parapija” ir neseniai, parapijai šven-
čiant 90-ąją sukaktį, pa ruoš tus Šv.
Antano atvaizdo maldos kor telę ir
jubiliejinį ženkliuką. 

Prieš išvažiuodamas į Dievo Ap -
vaiz dos lietuvių parapiją atnašauti
šv. Mišias, kun. Grigalius sukalbė-
jo in vokaciją, prašydamas suteikti
mums tokios pat vilties, kokią turėjo
Da rius ir Girėnas, kurie gyveno ne
vien žodžiais, bet ir darbais. Pa-
gerbti did vyrius Darių ir Girėną bu-
vo pa kviesti kun. Grigalius ir Lie-
tuvos Res publikos garbės konsulas

Detroit Al gis Zaparackas, kurie už-
degė at mi ni mo žvakutes. 

Paskaitą skaitęs A. Zaparackas
iš sa miai nušvietė lakūnų gyvenimus
ir jų legendinį skrydį per Atlanto
van denyną lėktuvu ,,Lituanica”. Lie -
pos 17 d. minint 78-ąsias ,,Lituani-
cos” skry džio metines, lakūnų Da -
riaus ir Girėno žūties vietoje Len-
kijoje, Myslibuzo (vok. Soldino) miš -
ke, prie Pščelniko kaimo, buvo ati -
dengti tautodailininko Algimanto
Sa kalausko iš ąžuolo pagaminti trys
tradiciniai lietuviški koplytstul piai,
pavadinti ,,Odė didvyriams”, ,,Aukš -
čiausiojo globa” ir ,,Motina glo bėja”.

1932 m. liepos 31-ąją lietuvių išei -
vi jos laikraščiuose ,,Draugas” ir
,,Nau jienos” buvo išspausdintas la -
kū nų kreipimasis ,,Mes skrisime į
Lie tuvą.” Lėšoms rinkti buvo sukur-
tas fondas. Aukos buvo renkamos lė -
tai. Darius ir Girėnas tapo Lie tu vos
didvyriais, kurie ir okupacijos me tu
išlaikė tautoje vienybę. Lie tu vai
atgavus nepriklausomybę ir mi nint
,,Litaunicos” 60 metų sukaktį, Kaune
buvo ati dengtas paminklas juos pri-
simin ti.

Detroit lietuvių telkinyje Da -
riaus ir Girėno vardas yra gyvas jau
78 metus. Detroit telkinys prisidėjo
prie jų skrydžio, telkdamas jiems fi -
nan sinę paramą. Šios Šv. Antano pa -
ra pijos įkūrėjas kun. Ignas Boreišis
bu vo vienas iš pagrindinių lakūnų
rė mėjų. Į Ameriką atvykus ,,Dievo
paukštelių” (DP) bangai, nupirkus
pastatą ir įkū rus jame Lietuvių na-
mus, jame veiklą pradėjo ir Dariaus
ir Girėno klu bas, tarnavęs lietuvių
socialiniams poreikiams. Dėka a. a.
Stasio Ogin to palikimo, Dariaus ir
Girėno klu bas, prisiglaudęs prie
Šv. Antano pa rapijos, gyvuoja iki
šiol. 

Zita Skučienė paskaitė Vilijos
Va ka rytės eiles ,,Dariui ir Girėnui”,
pa dai navo Nijolės Tallat-Kelpšaitės

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Žvakutes, prisimenant  žuvusius Darių ir Girėną, uždegė kun. Mindaugas Grigalius ir LR
garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas.             Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

su kur tą dainą ,,’Lituanica’ skrenda”.
Baigdamas šį kuklų Atlanto nu -

ga lėtojų prisiminimą, A. Strakšys pa -
dė kojo kun. Grigaliui už šv. Mišių au -
ką, pamokslą ir invokaciją, prelegen-
tui, LR garbės konsului Detroit Za pa -
rackui už gražią ir turiningą pas kai -
tą, Skučienei už meninę progra mą,
moterims už suneštines vaišes, ,,mū -
sų” Reginai už sukakties prisimi -
nimo organizavimą bei dalyviams –

už apsilankymą ir dalyvavimą šia me
svarbiame pagerbime. Dariaus ir Gi -
rėno skrydžio ir žūties prisiminimas
buvo baigtas sugiedojus Tautos him-
ną.

Po minėjimo vyko bendras dai-
navimas, buvo vaišinamasi suneš-
tomis vaišėmis. Dalyviai buvo lai-
mingi, gražiai ir turi ningai praleidę
sekmadienio po pie tę, pagerbę nar-
siuosius didvy rius Darių ir Girėną.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Daug kas galvoja, kad ateitininkų inteligentiškumo principas reikalauja
siekti aukštesnių mokslų. Nors universitetinio lygio išsilavinimas yra
svarbus, inteligentiškumas reiškia daug daugiau nei diplomo įsigiji-

mas. Šalia aukštojo mokslo, inteligentas turi siekti ir supratimo. Jis turi bū-
ti smalsus, nuolat persvarstyti savo gyvenimo užduotis, turi gerbti kitus as-
menis. 

Inteligentiškumo principas yra svarbus, nes paveikia mūsų galvoseną ir
elgesį. Akademiniai mokslai supažindina studentą su įvairiomis mokslo ša-
komis – istorija, matematika, biologija, chemija, politika. Įsimenami faktai,
išmokstama kritiškai galvoti. Pavyzdžiui, studijuodami istoriją sužinome,
kas praeityje atsitiko ir kodėl. Susipažįstame, kokie sprendimai buvo seno-
vėje padaryti ir kokios buvo jų pasekmės. Tai, ką išmokstame apie praeitį, ga-
lime pritaikyti šiandienai ir ateičiai, kad žmonės galėtų geriau, saugiau ir
maloniau gyventi. Inteligentui rūpi užtikrinti geresnę ateitį žmonijai (todėl
ir vadinamės ATEITininkais). 

Aš gimnazijoje lankau biologijos klasę. Viena užduotis klasėje buvo
auginti upėtakius. Užauginę, juos paleidome į ežerą, kur jie greitai nugaišo.
Priėjome prie išvados, kad upėtakiams veistis reikia tam tikro ploto. Tai buvo
gera pamoka, ir aš dabar suprantu, kaip žuvys yra jautrios savo aplinkai.
Ateityje pagalvosiu, ar valgyti upėtakius, ar ne. Ar man juos žvejoti? Ar jų
skaičius atsigaus, jeigu juos gaudysiu? Kaip jų žvejojimas paveiks upės
ekologiją, aplinką?  Šiuo atveju buvimas inteligentu reikalauja žinoti faktus,
būti smalsiam ir būti jautriam, ypač pagalvojant, kaip mano elgesys paveiks
gamtą ir žmoniją. 

Akademiniai mokslai išmoko apsvarstyti problemas šaltai iš visų pusių,
o inteligentiškumas padeda matyti pasaulį kitų žmonių akimis, jį su-
prasti ir užjausti. Yra daug pavyzdžių, kaip labai išsimokslinę žmonės
žiūri į problemas vienapusiškai. Aš, pavyzdžiui, esu lengvaatletis. Vie-
ną vakarą žaidžiau krepšinį su draugais ir užsigavau koją. Sužinojęs
mano treneris labai supyko, nes, jo manymu, aš turėčiau užsiimti vien
bėgimu. Nors mano treneris yra labai išsimokslinęs, jis galvoja tiktai
apie bėgimo sportą. Mano krepšinio treneris liepia man rūpintis vien
krepšiniu. Jie būtų inteligentiškesni treneriai, jei suprastų, kad man rūpi
ir krepšinis, ir bėgimas. Inteligentiškumas reikalauja žmogaus supratimo. 

Kitas pavyzdys yra imigracijos problema Amerikoje. Vieni amerikie-
čiai teigia, kad reikėtų uždaryti sienas, o kiti galvoja, kad reikia leisti kuo
laisviau žmonėms keliauti tarp kraštų. Inteligentas apsvarstys visas puses ir
supras, kad ši problema – sudėtinga. Vien akademiniai mokslai nepadės jos
išspręsti – reikia susipažinti su faktais, apsvarstyti problemą ir, atjaučiant
imigrantus ir jų sunkią padėtį, padaryti geriausius sprendimus. 

Inteligentas deda pastangas tobulėti ir neapsiriboja vien mokyklos
pamokomis. Kitais mokslo metais aš gimnazijoje lankysiu kursus, skirtus
pažangesniems moksleiviams (Amerikoje jie vadinami ,,AP” kursai). Aš

Sendraugių Ateitininkų stovykla
prasideda rytoj, liepos 24 d., vyks iki liepos 31 d.

ALRKF stovyklavietėje, Dainavoje
5100 Austin Road, Manchester, MI 48158 

Visuomenė mielai kviečiama atvykti į stovyklą paskaitų metu.

PROGAMA
Sekmadienį, liepos 24 d.
9 val. v. Ramunės Kubiliūtės parengta paroda ,,Vaizdai iš ‘Ateities’ žurnalo
pirmojo šimtmečio”.

Pirmadienį, liepos 25 d.  

10 val. r. Pašnekesį ves Michigan valstijos
Švč. M. Marijos dominikonių vienuolyno
seserys, kurios tapo žinomos per ,,Oprah”
televizijos programą.  

4:30 val. p. p. Pokalbis su kun. Eugenijumi Troickiu,
atvykusiu iš Lietuvos. 

Antradienį, liepos 26 d.

10 val. r. Paskaita:  Dr. Indrė Čuplinskaitė ,,Į ateitį su praeitimi”.
4:30 val. p. p. Knygų klubas diskutuos apie autorės
Daivos Markelytės knygą ,,White Field, Black Sheep”.

Trečiadienį, liepos 27 d. 

10 val. r. Paskaita: Dr. Lorenzo Ciannelli: ,,Jūrų žve-
jyba: pasaulinės tendencijos, svarstomos pro blemos,
ir mintys atei čiai”.

4:30 val. p. p. Pokalbis su svečiais iš Lietuvos
Inesa ir Vidu Čaikauskais ,,Lie tuva – prie Baltijos,
lietuviai – pasaulyje”.

Ketvirtadienį, liepos 28 d. 
10 val. r.  Paskaita: Inesa ir Vidas Čaikauskai –
,,Jaunieji sen drau giai organizacijoje: misija (ne)
įma noma?”

4:30 val. p. p. Knygų  klubas diskutuos apie
autorės Rūtos Šepetys ,,Shades of Grey” knygą.

Penktadienį, liepos 29 d.

10 val. r. Jauni pedagogai dalinsis mintimis: ,,Mūsų vizija ateities mokykloms”,
ves Viktutė Tijūnėlienė.

4:30 val. p. p. Pokalbis su dr. Domu Lapkumi.

Šeštadienį, liepos 30 d. 

10 val. r. Paskaita: Kun. dr. Valdas Aušra
,,Lietuvių bendruomenės Čikagoje dvasinė
sveikata ir visuomeninis aktyvumas: dabartis
ir galima ateitis”.

Dr. L. Ciannelli

Dr. D. Lapkus

Kun. E. Troickis

Dr. Čuplinskaitė

Kun. dr. V. Aušra

Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen -
drau giai kviečiami į jaukią vaka ro -
nę susitikti su svečiais ateitinin-

kais iš Vilniaus Inesa ir Vidu Čaikauskais. Inesa ir Vidas yra aktyvūs atei-
tininkų veikloje. Inesa – buvusi Vilniaus krašto ateitininkų valdybos pir-
mininkė, Ateitininkijos šimtmečio komiteto narė ir ateitininkijos šimtmečio
parodos ,,Ateitininkų keliu” pagrindinė sudarytoja. Vido filmavimo dėka,
ateitininkai šiapus Atlanto galėjo internete stebėti jubiliejinį Kongresą Vil-
niuje. Sendraugių stovykloje Dainavoje Inesa ir Vidas skaitys net du prane-
šimus. Vakaronės metu bus proga pabendrauti su kolegomis ateitininkais iš
Vilniaus, išgirsti jų įspūdžius iš viešnagės JAV ir palinkėti jiems geros kelio-
nės namo.

Rengia Čikagos ateitininkai sendraugiai

Viktutė Tijūnėlienė

Vakaronė su Inesa ir
Vidu Čaikauskais
Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val. v.
Ateitininkų namuose, Lemont

Ko iš mūsų reikalauja
inteligentiškumo
principas?
Vidas Kulbis

Moksleiviai pasisako 

Vidas Kulbis yra Čikagos kun. Alf. Lipniūno/Prez. A. Stul ginskio moksleivių atei-
tininkų kuopos narys. Šis straips nelis parašytas, ruošiantis duoti moksleivio atei -
tininko įžodį. Šią vasarą dažniau spausdinsime moksleivių pasisakymus įvairio-
mis temomis. 

noriu kuo daugiau išmokti, o taip pat pratintis įtemptai studijuoti. Tikiuosi,
kad šie kursai man padės patekti į geresnį universitetą. Bet aš taip pat gerai
žinau, kad jie manęs nepadarys inteligentu. Tam reikia daugiau pastangų.
Mano šeimoje yra svarbu papildyti mokslus kitomis patirtimis. Mes sten-
giamės daug keliauti. Pernai praleidome tris savaites Amerikos valstybi-
niuose parkuose, susipažindami su JAV vakarinėmis valstybėmis ir jų ypa-
tinga gamta. Mes dažnai savanoriaujame Čikagoje, prisidedame prie lietu-
viškų stovyklų ir mokomės vadovauti. Dėmesys pasaulio grožiui ir įvairovei
bei užjautimas ir supratimas kito žmogaus kartu su mokslo žiniomis padeda
man tapti labiau inteligentišku. To kaip inteligentai mes ir siekiame: pažin-
ti pasaulį, rūpestingai spręsti iškilusias problemas, padėti artimui ir mylėti
Dievą. 

Kai aš pirmą kartą išgirdau apie ateitininkų inteligentiškumo principą,
pamaniau, kad jis iš manęs reikalaus, jog būčiau protingas, gaučiau gerus
pažymius ir susirinkčiau daugiau žinių už kitus. Bet kai rašiau šį rašinį ir
galvojau, kodėl ateitininkai pasirinko inteligentiškumo principą, aš supra-
tau, kad nėra taip svarbu žinoti daug faktų ar lankyti aukštesnius kursus.
Man reikia naudoti tai ko aš išmokstu, ir tai pritaikyti savo gyvenime.  Inte-
ligentiškumas yra vienas iš svarbiausių principų, nes jis pabrėžia, kaip svar-
bu būti visapusišku žmogumi, kad geriau suprastume ir sugyventume su
žmonėmis, mylėtume savo kraštą ir darytume geresnius sprendimus.
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Nuo ,,Zenito” iki ,,Armani”

Mada – milžiniška pasaulinė
bendruomenė su sava kul-
tūra, istorija ir atskiru gy-

venimu. Reklaminės nuotraukos da-
ro didžiausią įtaką mūsų apsispren-
dimui pirkti ar nepirkti. Štai kodėl
sunku įsivaizduoti šitą kunkuliuo-
jantį kubilą be mados fotografijos.

Vis didesnę nišą mūsų dienomis
išsikovoja vyriška mada. Galite save
laikyti dvasingu žmogumi, galite nie-
kinti tuščiagarbius dabitas, tačiau
faktas lieka faktu: kiekvienas vyras
intuityviai ar sąmoningai bando
daryti įtaką tam, kaip jis atrodo. Kas
daro žmogų išvaizdžiu? Stilius? Taip,
bet ne visada. Nes „stilingas” dar ne-
reiškia „tikras”. Tikrumą lemia ele-
gancija – tokia, kokią rasite New
York gyvenančio lietuvio Algio Pui-
doko leidžiamame vyriškų madų žur-
nale ,,Essential Homme”. Žurnalą
leidžia ,,Essential Publications U.S.
LLC” – Algio įsteigta firma. Dar tik
nepilnus metus gyvuojantis leidinys
tapo toks populiarus, kad netrukus
pasirodys ir ,,Essential Homme”
,,iPad” formatas. Leidžiant šią žurna-
lo versiją, kuri bus susijusi su video
ir garsu, Algis galės panaudoti savo
kino operatoriaus patirtį, įgytą jam
dar studijuojant Vilniuje. 

Pakerėjo įamžintas grožis

Algis Puidokas gimė Vilniuje
1977 m. gruodžio 7 d. Vienintelis iš
trijų brolių tapo menininku: Vilius –
kompiuterinių programų progra-
muotojas, Vytas – veterinarijos gydy-
tojas. Algis – kitokio sukirpimo žmo-
gus. Jo kūrybinė kelionė prasidėjo
tada, kai tėtis inžinierius savo 12-
mečiui sūnui padavė į rankas ,,Ze-
nit” fotoaparatą. Vaikui tai nebuvo
eilinis žaislas, greičiau – kūrybinis
įrankis. Na, o didžiausia rėmėja bei
pomėgio skatintoja buvo Algio mama
Irena – architektė. Ji puikiai piešė,
be to, Puidokų namai buvo pilni
gražiausių madų žurnalų, įdomių
knygų. Baigęs Vilniaus 45-tą vidu-
rinę mokyklą, Algis įstojo į Lietuvos
Muzikos akademijos Teatro ir kino
fakultetą. Pasirinkęs kino operato-
riaus specialybę – logišką fotografi-
jos tąsą – jis studijavo pas garsųjį ki-
no operatorių Joną Gricių.

Dar 1993 m. Algis pradėjo foto-
grafuoti ,,Moksleivio” žurnalui. Vy-
riausias žurnalo redaktorius Algi-

mantas Zurba ir jo pavaduotojas Ba-
lys Jauniškis pirmieji supažindino
jaunuolį su žurnalų leidyba bei įvedė
į spaudos fotografijos  pasaulį. Pa-
auglystėje Algis su didžiausiu smal-
sumu vartydavo ,,Vogue”, ,,Elle”,
,,Harper’s Bazaar”. Šie Amerikoje
leidžiami  žurnalai padėjo jaunam
vyrui suvokti, kas yra madų  pa-
saulis, susipažinti su pasaulinės
mados  istorija. Jis buvo  sužavėtas
vyriausios amerikiečių ,,Vogue” žur-
nalo  redaktorės, dirbusios 1962–1972
m. Diana Vreeland asmenybe. Didelį
įspūdį Algiui paliko ir ,,Harper’s Ba-
zaar”  meno redaktoriaus  Ale-
xey  Brodovitch maketavimo stilius,
taip pat pasaulinio garso  fotografų
Richard Avedon  ir  Irving  Penn kū-
riniai.  Šie menininkai buvo jo mū-
zos, pastūmėjusios žengti į madų
fotografijos ir madų žurnalų leidybos
pasaulį. 

Algis su dėkingumu prisimena
Lietuvos fotomenininkų sąjungos bi-
bliotekos vadovę, kuri kantriai lauk-
davo, kol jis baigs naršyti po Sąjun-
gos turtingą biblioteką. Daug gražių
komplimentų Algis randa ir savo pir-
majam fotografijos mokytojui, žy-
miam Lietuvos fotografui  Algiman-
tui  Žižiūnui – jo nuotraukas visada
lydėdavo labai elegantiškas apšvieti-
mas. Jaunas vyras nenuilstamai do-
mėjosi madų žurnalais bei madų fo-
tografija. Deja, tuomet Lietuvos sos-
tinėje dirva tokiai veiklai buvo labai
skurdi, todėl nenuostabu, kad 2001 m.
nenuorama Algis nusprendė tęsti
studijas madų sostinėje Paryžiuje. 

Iš snaudžiančios provincijos – 
į kūrybinį rojų

2001–2008 metai. Beveik aštuone-
ri metai, praleisti toli nuo gimtosios
Lietuvos. Speos institute Paryžiuje
Algis išsamiau susipažino su komer-
cine fotografija bei mada ir – ne
paskutinėje vietoje! – gerai išmoko
prancūzų kalbą, kurią dabar, dirb-
damas New York, aktyviai vartoja,
nes savo žurnalo puslapiuose prista-
to daug prancūzų mados kūrėjų. Pri-
vačią Paryžiaus fotografijos mokyklą
jis baigė 2002 m. birželį ir netrukus
pradėjo fotografuoti žurnalams. Bu-
vo žymaus fotografo Tyen (,,Chris-
tian Dior” makijažo reklamų kūrėjo)
antruoju padėjėju. Dirbo ,,Marie
Claire” madų žurnalo redakcijoje,
bendravo su italų leidykla ,,Pisani
Editore”. Paryžiuje Algis įsisavino
daugelį leidybinių paslapčių. 2007 m.
talentingasis lietuvaitis sukūrė vyrų

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS madų žurnalo ,,L’Homme Essential”
internetinę versiją prancūzų kalba.

,,Gero meno Paryžiuje tikrai ne-
trūksta. Tereikia praleisti pusdienį
Luvre, kad pajustum gilaus meno
poveikį”, – teigia mano pašnekovas.
Stiprų įspūdį Algiui darė graikų
menas ir Renesansas. Šių epochų
mene patiko švarūs, gražūs, mini-
malistiniai elementai. Įkvėpimo jis
sėmėsi ir iš XVII amžiaus tapybos,
ypač Botticelli ir Rembrandt. Fotog-
rafijoje Algis atrado nuostabiuosius
Huene ir Horst. Tačiau jauną vilnietį
graužė vidinis konfliktas: fotografija
ar žurnalų leidybos verslas? Pary-
žiuje nebuvo galimybių išmokti vers-
lo pagrindų, čia vyravo meno, bet ne
verslo dvasia. O užsieniečiui įsteigti
verslą yra itin sudėtinga. Tai jis su-
prato. Be to, garsiojo prancūziško joie
de vivre Algiui neužteko. ,,Toks šam-
paninis gyvenimas man atrodė vis
tik dirbtinis burbulas”, – sakė jis.

2008 m. sausio mėnesį Puidokas
atvyko į New York miestą. Po metų
pradėjo lankyti rinkodaros ir verslo
paskaitas Baruch College Zicklin
School of  Business. Ten Algis susi-
pažino su savo būsimu verslo part-
neriu Terry Lu. Jie iškart suprato
vienas kitą – reikia amerikiečius
supažindinti su vyriška mada. 2010
m. rugsėjį išėjo pirmoji ,,Essential
Homme” laida, skirta JAV. Terry tapo
žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi,
o Algis – leidėju. Iki šiol išleisti penki
numeriai. Žurnalas platinamas viso-
se Jungtinėse Valstijose per populia-
rius knygynus ,,Barnes & Nobles”,
,,Borders”, ,,Books-A-Million”, o nuo
penktojo numerio ir Vakarų Euro-
poje, Azijos šalyse, Jungtiniuose Ara-
bų Emyratuose, Australijoje bei
Meksikoje.

Kaip žuvis vandenyje

Nemažai metų Puidokas pralei-
do su fotoaparatu įamžindamas ma-
nekenių pozas. Pasiteiravau, ar nie-
kada nenorėjo tapti moteriškų ar
vyriškų drabužių kūrėju? Jo neigia-
mas atsakymas nenustebino. Foto-
grafuoti madą – tai, kuo jis ir už-
siėmė Paryžiuje, – jam buvo prie šir-
dies. Fotoaparato Algis nepaleidžia iš
rankų ir šiandien, būdamas žurnalo
leidėju. Tačiau jis prisipažįsta, kad
dabar jam labiau patinka leidybinė
verslo dalis, o jo kolegai Lu – meninė
ir redakcinė pusė. ,,Essential Hom-
me” redakcija turi daug talkininkų,
tarp jų prancūzų fotografę Sabine
Villiard, amerikiečių fotografą Eli
Schmidt, stilistus Christophe Camp-
bell, Jason Rider ir kt. 

Ne paslaptis, jog sėkminga madų
žurnalo leidyba yra bendras darbas
ir nesibaigiančios verslo pažintys.
Puidoko pagrindinis varžovas JAV –
pasaulinio masto ,,Conde Nast”, kuri
leidžia žurnalus ,,Vogue” (tiražas
1,215.027 egz.) bei vyriškų madų
,,Gentlemen’s Quarterly” (947,519
egz.). Tačiau didelio ryžto ir sunkaus
darbo dėka ,,Essential Homme” lei-
dėjai šiandien jau gali džiaugtis pui-
kiais prenumeratorių atsiliepimais
apie žurnalo turinį (kurio 85 proc.
sudaro straipsniai apie vyrišką madą
ir 15 proc. apie sveikatą bei higieną).
,,Atradau  labai  gerą  nišą, kurią rei-
kėjo  užpildyti. Juk šiandien tiek
daug įdomaus vyksta vyriškos mados
pasaulyje, kad net nekyla klausimas

apie tokio mano žurnalo reikalin-
gumą”, – atvirai mąsto buvęs vilnie-
tis. Amerikiečių ir kitų šalių ,,Es-
sential Homme” prenumeratoriai tai
patvirtino, o 85,000 egzempliorių ti-
ražas pirmaisiais metais irgi neblo-
gas pasiekimas! 

Kas yra A. Puidoko žurnalo skai-
tytojas? Anot leidėjo, vidutinis am-
žius turėtų būti 28–32 metai, metinės
pajamos – 60,000–80,000 dol., išsilavi-
nimas – universitetinis. 10 proc. jo
skaitytojų sudaro moterys. Žurnalas
taikomas kiekvienam vyrui. Paga-
liau pats jo pavadinimas – būtent
,,vyro pagrindai” arba esmė – nusako
turinį. Anot Algio, ,,svarbiausia būti
ištikimu sau pačiam”.

Mados abėcėlę reikia 
priminti nuolat

Žurnalo ,,Essential Homme” lei-
dėjas teigia, jog per pastarąjį dešimt-
metį  vyrų madoje įvyko daug poky-
čių. Šiandien  vyrai  vis geriau suvo-
kia savo išvaizdą. Jiems rūpi, kaip jie
atrodo, ką  dėvi ir  kaip jie prisista-
to. Šiuolaikinis vyras praleidžia dau-
giau valandų  apsipirkinėdamas, net
ir pietų pertraukos metu randa laiko
nubėgti į parduotuvę nusipirkti ką
nors madingo.  Pavarčius Puidoko
žurnalą, į akis krenta tai, kad visi
vyrai yra jauni, dailūs, simpatiški.
Bet ar tik tokiems skirtas madų
pasaulis? Ar subrendęs, sakykime,
50-ies sulaukęs vyras, net ir su kuk-
lesniais finansiniais ištekliais, gali
atrasti vietą tokioje aplinkoje? Algis
teigia, kad ateityje jo leidžiame žur-
nale matysime ir vyresnio amžiaus
žmones.

Nukelta į 14 psl.

Algis Puidokas.

Vyriškų madų žurnalas ,,Essential Hom-
me”.



Nors Lietuva ir vadinama krep-
ši nio šalimi, ką patvirtino Lietuvos
19-me  čių krepšininkų laimėtas auk-
sas ne seniai Latvijoje pasibaigusiose
pa sau lio krepšinio pirmenybėse,
tačiau šį gražų ir retą laimėjimą nu-
stelbė Is pa nijoje vykstančios Euro-
pos jaunimo (iki 20 metų) krepšinio
pirmenybės, kuriose lie tuviai neper-
žengė pirmosios pakopos. 

Lietuvos 20-mečiai (tarp jų žai-
džia ir du 19-mečių komandos pa sau -
lio čempionai) ,,D” grupėje liko pas -
kutinėje – 4-oje – vietoje ir kovoja tik
dėl 13–16 vietos. Dvi paskutinės iš
šios grupės iškris į Europos čempio -
na to ,,B” diviziją. Dėl išlikimo aukš -
tesnioje divizijoje taip pat varžosi
Ser bija, Kroatija ir Austrija. 

Savo grupėje Lietuva laimėjo tik
pir mąjį susitikimą prieš pirmoje vie -
to je stovėjusią Italiją. Tačiau po to se -
kė pralaimėjimai prieš Ukrainą ir
Vo kie tiją, kurios krepšinyje nėra
stip rios. Šioje grupėje komandos iš-
sirikia vo taip: 1. Italija (2 perg., 1
pral.); 2. Vo kietija (2:1); 3. Ukraina
(1:2); 4. Lie tu va (1:2). Lietuvai pasku-
tinę vietą nu lėmė pralaimėjimas
prieš Uk rai ną. 

,,A” grupėje: 1. Rusija (2:1); 2.
Juod kalnija (2:1); 3. Slovėnija (1:2); 4.
Ser bija (1:2). 

,,B” grupėje: 1. Prancūzija (3:0);
2. Šve dija (1:2); 3. Latvija (1:2); 4. Kro -
a ti ja (1:2). 

,,C” grupėje: 1. Ispanija (3:0); 2.
Grai kija (2:1); 3. Turkija (1:2); 4. Aus -
tri ja (0:3).

Į čempionato aštuntfinalį pateko
3 geriausios komandos iš kiekvienos
gru pės. Kaip minėjome anksčiau, li -

ku sios 4 komandos kovoja dėl 13–16
vie tų (jos tarpusavyje susitiks po du
kar tus). 15–16 vietose likusios rinkti -
nės iškris į Europos pirmenybių že -
mes nį – B diviziją.

Lietuvius sutriuškino serbai 
ir nugalėjo kroatai

Rašant šias eilutes, Lietuvos
rink tinė jau buvo sužaidusi pirmą -
sias tris rungtynes kovoje dėl išliki-
mo. Bet ir čia lietuvaičiai gavo pylos
net 95:64 nuo Serbijos 20-mečių. Mū -
siš kiai trumpai pirmavo tik pir-
mame ket virtyje, o tada jau vadeles į
savo ran kas perėmė serbai. Jie įmetė
net 15 tritaškių, kai lietuviai – tik 4.
Daugiausia taškų mūsų komandai
pel nė Paulius Dumbliauskas ir iš 19-
me čių rinktinės atėjęs Dovydas Re di -
kas – po 15. 

Rungtynėse su Kroatija Lie tuvos
krepšininkai turėjo pripa žin ti kroa-
tų pranašumą – 82:76. Ta čiau trečia-
dienį, liepos 20 d., lietuviai įvei kė
austrus 91:68 ir atgaivino viltį iš -
vengti paskutinių dviejų vietų. Tai
tu rėtų paaiškėti iki šio sekmadienio,
ka da baigsis šis lietuviams nesėk-
mingas čempio natas.

Beje, jeigu Lietuva liktų 15–16
vie toje, dabartinė auksinė 19-mečių
ko manda kitose pirmenybėse turėtų
žais ti tik B Europos divizijoje. Tokio
nuos mūkio turbūt niekas negalėjo
net sapnuoti. 

Lietuvos 20-mečių rinktinės stra -
te gas yra Marius Linartas, kuris var -
gu ar nusipelno gerų žodžių už ko -
man dos paruošimą. Tokio pažemini-
mo iki šiol turbūt nėra sulaukusi jo -
kia Lietuvos krepšinio komanda. 

EDVARDAS ŠULAITIS

20-mečių nesėkmės Europos
čempionate
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Liepos 20 dieną, trečiadienį, Vil-
niaus rotušėje pagerbti šių metų pa-
saulio veteranų krepšinio čempiona-
to nugalėtojai. Už Lietuvos vardo gar-
sinimą pasaulyje, už pasiektus aukš-
tus rezultatus komandoms įteikti
mero padėkos raštai.

Birželio 25–liepos 2 dienomis
Brazilijoje vykusiame pasaulio vete-
ranų krepšinio čempionate aukso

medalius iškovojo Vilniaus krepšinio
sporto klubo ,,Kamanės” (vyresnės
nei 50 metų) ir Vilniaus krepšinio
sporto klubo ,,Svaja” (vyresnės nei 40
m.) krepšininkės bei ,,BBG-Perlo”
(vyresnių 45 m.), ,,Salilitos” (vyres-
nių 55 m.) ir ,,Vilniaus Statybos sen-
jorų” (vyresnių nei 60 m.) krepšinin-
kai.

Elta

Kordoboje (Ispanija) vykstančio
11-ojo Europos universitetų krepši-
nio čempionato baigiamosiose varžy-
bos liepos 20 dieną, trečiadienį, nuga-
lėtojos vardą gynusi Vytauto Didžio-
jo universiteto (VDU) komanda 94:77
nugalėjo Leningrado valstybinio uni-

versiteto (Rusija) krepšininkus. VDU
komanda Europos čempione tapo
penktą kartą. Rungtynėse dėl trečio-
sios vietos Faticho universiteto (Tur-
kija) atstovai 78:70 įveikė Genujos CUS
universiteto (Italija) krepšininkus.

EltaLaurynas Gri ge lis.                                                                                  Šarūno Mažeikos nuotr.

Pasaulio veteranų krepšinio čempionato nugalėtojai – lietuviai

VDU krepšininkai penktą kartą tapo 
Europos studentų čempionais

JAV futbolininkės nesugebėjo
iškovoti pasaulio futbolo taurės

JAV moterų futbolo rinktinė,
anks čiau du kartus laimėjusi pa sau -
lio futbolo taurę ir aukso medalius,
šie met vėl buvo arti aukščiausiojo
ap do vanojimo. Jai laimingu būdu
įvei kus Brazilijos futbolininkes, dau-
guma tikėjosi, kad taurė ir aukso me -
da liai vėl iškeliaus į Šiaurės Ame-
riką. Tačiau per didelis pasitikėji-
mas sa vo jėgomis ar neapdairumas
JAV fut bolininkėms pakišo koją ir
praė ju sį sekmadienį baigiamosiose
rungty nė se pergalę šventė japonės,
kurios iki šiol niekada nebuvo nu-
galėjusios ame rikiečių. 

Tiesa, šį kartą japonių pergalė
bu vo netikėta bei labai nežymi –
rungty nėms skirtas laikas baigėsi
rezulta tu 1:1. Pirmame pratęsime
amerikie tės įsiveržė į priekį 2:1, ta-
čiau an tra me, likus žaisti kelioms
minutėms, ja po nės rezultatą išlygi-
no.  Tuomet prireikė baudinių seri-
jos, ir čia laimė nusišypsojo ja po -
nėms, kurios tris kartus nuginklavo
gana gerą JAV vartininkę Hope Solo.
Iš amerikiečių tik garsioji Abby
Wam bach sugebėjo įveikti Japonijos
var tininkę Ayumi Kaihori. 

Stebint šias rungtynes televizo-
riaus ekrane (jos buvo rodomos be -
veik visame pasaulyje), pergalė tu rė -
jo atitekti amerikietėms – jos didesnę
žai dimo dalį buvo šeimininkės ir tu -
rė jo gerų progų įvarčiams įmušti. 

Rungtynės

Po be įvarčių pasibaigusio pirmo

kėlinio antrame 69-ąją minutę vie ną
įvartį įmušė amerikietė Alex Mor -
gan, bet 81 minutę dėl grubios ame -
rikiečių gynybos klaidos japonė Aya
Miyama rezultatą išlygino. Vė liau
pirmame pratęsime 104-ąją minu tę
A. Wambach išvedė amerikiečių ko-
mandą į priekį 2:1. Tačiau antro pra -
tęsimo pabaigoje, kai JAV rinkti nės
gerbėjai buvo tikri saviškių perga le,
iš kampinio gautą kamuolį ma žu tė
japonė Homark Sawa sugebėjo gal va
pasiųsti į H. Solo saugomų var tų tin-
klą, nepaisant, jog prie japonės sto -
vėjo net trys už ją aukštesnės ame ri -
kietės. 

Tada, kaip minėta, prireikė bau-
di nių mušimo serijos, ir čia geresnės
pa sirodė japonės. Jos ir laimėjo auk -
so medalius bei gražią taurę. Ame ri -
kie tės turėjo pasitenkinti sidabru,
nors ir buvo vertos aukso. 

Varžovių neįvertinimas JAV
rink tinei brangiai kainavo. Be to, ir
JAV rinktinės trenerė, atrodo, nesu-
ge bėjo nuteikti savo žaidėjų pergalei.
Šias baigiamąsias rungtynes Frank -
furto (Vokietija) stadione stebė jo
beveik 49,000 žiūrovų. 

Šeštadienį Sinhaime mieste vy -
ku sias rungtynes dėl bronzos meda-
lių laimėjo Švedija, įveikusi Pran cū -
zi jos rinktinę 2:1. 

Įdomu, kad šiomis pirmenybė -
mis domėjosi ir Čikagos didžioji
spau da, kuriai paprastai europie tiš -
kas futbolas nėra dėmesio verta spor -
to šaka – tai ne beisbolas arba net ne
te ni sas ar golfas. Tai geras ženklas,
nors amerikiečių nesėkmė ge rokai
pritemdė parodytą entuziaz mą.

Praėjusią savaitę JAV vyku-
siame „Comerica Bank Challenger”
tur nyre antroji Lietuvos raketė
Laurynas Gri ge lis pirmą kartą iškėlė
didžiąją tau rę.

Baigiamosiose varžybose L. Gri -
ge lis 6:2, 7:6(4) įveikė serbą Ilija Bo -
zoljac. 25-erių metų I. Bozoljac ne tik
tu ri daugiau patirties, bet ir yra iš ko -
vo jęs žymiai daugiau pergalių. Vis
dėl to viso turnyro metu stipriausiu

var žybų tenisininku įrodė esąs lietu-
vis. L. Grigelis pusfinalyje 6:4, 2:6,
7:6(8) įveikė buvusią 35-tą raketę Igor
Kunitsyn. Ketvirtfinalyje lietuvis
įvei kė ir didžiojo kirčio turnyruose
da lyvaujantį australą Matthew Eb -
den.

Po turnyro L. Grigelis ATP len te -
lė je pakilo 133 vietomis į 240-ąją
vietą. Ki tas Lietuvai atstovaujantis
Ri čar das Berankis nukrito į 115 vie-
tą. Pas ta rasis šią savaitę dalyvaus ATP
Pa sau lio turo turnyre Atlanta, JAV.

Pasaulio moterų futbolo čempionate – Japonijos rinktinės pergalė.     EPA-ELTA nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

L. Grigelis iškovojo pirmąjį 
,,ATP Challenger” turnyrą

PAUL TRIUKAS
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– Kaip piešimas atsirado jūsų
gyvenime? Ar tai buvo šeimos tra-
dicija?

– Ne, tradicijos nebuvo, tėvai –
in žinieriai. Tiesa, mama visada no-
rėjo dainuoti, turėjo gražų ir stiprų
balsą, bet giminės vyrai jai tiesiog
už draudė tobulintis šioje srityje.
Anuo met jiems tai atrodė nepadoru.
Ma nau, ši mamos patirtis buvo le-
miama jos sprendimui kreipti mus
kūrybos link. O mes tiesiog mezgėm,
paišėm, – nuo penkerių metų.

– Paišėte vaikystėje, paauglys -
tėje iki keliolikos metų. O kas bu -
vo paskui?

– Toliau – jau kitoks, sunkesnis
gy  venimo etapas... Jo netikslinga bū -
tų gailėtis, tačiau įgūdžių, kurių ga -
lėjau gauti tada, teko gerokai vėliau
įgyti.

Aš tiesiog turėjau gana lakią
vaizduotę, kuri mano vidinį pasaulį
darydavo realesnį už tą, kuris mane
supo, ir man būdavo lengva užsida -
ryti ir jame nugrimzti. Ir per visas
pa mokas mokykloje taip galėdavau į
langą žiūrėti. Džiaugiuosi, kad mo -
kyk lą kažkaip pabaigiau (šypsosi).
Tada ji dar buvo ta vieta, kur tokius
savotiškai paglobodavo.

Tuo metu gimė specifiniai pieši -
niai. Kai negali pasakyti nė žodžio,
nesi labai įgalus rašyti, tada paišai,
ir aš pamačiau, kad stipriai galima
nupaišyti.

– Kaip Tavo gyvenime atsirado
tikėjimas?

– Manau, kad jis visuomet buvo,
na, nereikėjo labai stengtis tikėti. Bū -
na, kad vieni nušvinta staiga, kitų at -
sivertimą išprovokuoja įvykiai, aš iš -
gyvenau švelnią trauką Dievo link.
At simenu, kai atšilus orams eidavau
pro šventorių į mokyklą ir pro atvi -
ras bažnyčios duris girdėdavau kuni -
go palaiminimą, trumpam su s to da -
vau ir išsišiepus keliaudavau to liau.
Tokių paprastų šiltų patirčių bū ta ir
daugiau.

Kiek pamenu save, nuo vaikystės
klausinėdavau visų aplinkinių, iš ko
tas pasaulis sudarytas, kodėl jis toks
yra. Tikėjimas aiškesnę formą įgavo
jau būnant 16 metų.

Kadangi tėtis ėjo aukštas parei -
gas, o mama buvo mokytoja, tai pa -
krikštytos buvom paslapčiomis.

Gana vėlai, šešiolikos metų, pri -
ėmiau Pirmąją komuniją, bet dariau
tai labai sąmoningai. Mes su sesėmis
pačios pasirinkome.

– Ir kur tikėjimas vedė?
– Kadangi trūko gilesnio tradici -

jos pažinimo, mane vėjas nunešė ki -

tur. Aš atsiradau tarp tų, kurie (kaip
man, paauglei, tuo metu atrodė) gali
atsakyti į mano poreikius – atsidū -
riau tarp evangelikų. Ten pra leidau
vie nuolika ar dvylika me tų.

– Paskui grįžai prie katalikų
ti kėjimo? Kodėl?

– Na todėl, kad klausimų daugė -
jo, o atsakymų negalėjau rasti.
Džiau  giuosi dėl tradicijos, kuri yra
be galo gili, be galo gyva, tuo tarpu
kitur ji buvo visaip interpretuojama.

– Sakoma, kad tikėjimas ir
kūryba, labai siejasi...

– Taip, kūryba, vedanti žmogų
Dievo link.

– Ar galėtum papasakoti, kaip
Tau tai siejosi? Ką Tau kūryba
reiškia gyvenime? Ką bandai joje
atrasti?

– Bandau atrasti... ir dalytis...
Ma nau, mes sąmoningai ar ne visi
kažkuo ir kažkaip dalijamės... Galbūt
dailininko, kaip ir bet kurio kito
kuriančiojo, profesija šiuo požiūriu
yra itin „užaštrinta”. Esi priverstas
visų pirma sau pačiam aiškiai su -
formuluoti mintį, o vėliau rasti jai
for mą. Tos paieškos – tai kasdienis
gy venimas. Dėl to ir sakau, kad man
kūryba yra gyvenimas.

– O vėžys – Tavo liga, su kuria
su sidūrei, kūrybai, aišku, turėjo
įtakos?

– Žinoma, liga turėjo nuostabią
įtaką. Tai buvo įdomi patirtis todėl,
kad atsipalaidavau, dingo bet koks
noras įsiteikti žiūrinčiajam. Kai su -
pratau, jog viskas – aš nebevaldau

Ieva Babilaitė: „Man kūryba yra gyvenimas”
situacijos, kad tai tik labai mažai nuo
manęs priklauso, sukū riau vienus
šviesiausių savo darbų.

– Kiek laiko reikėjo, kad galė -
tum apie ligą kalbėti kaip apie do -
vaną?

– Tam tikras lūžis įvyko pakeliui
į išgijimą, dėl to ją priėmiau kaip do -
vaną. Nes liga ir atėjo ne taip jau at -
sitiktinai. Ją savotiškai išprovo ka -
vau. Priežasčių susirgti būna labai
skirtingų. Atsigręžusi atgal, dabar
ma  tau – tai buvo pasekmė.

– Ar galima būtų plačiau – apie
pasirinkimą gyventi...

– Tuomet, kai neveikė di džiulės
vaistų dozės, vieni mieli žmonės man
pasakė: „Tau tiesiog reikia pasi rink -
ti. Ir ne pajausti, ne išgyventi, bet –
pasirinkti.”

Vieną rytą atsikėliau ir... suda -
riau iš naujo sandorį su Dievu. Ne -
juokauju, iš tikrųjų taip ir buvo. La -
bai gerai atsimenu, kai sakiau: „Pa -
bandom dar kartą.”

Tam, kad sudarytum naują su -
tartį, vis tiek reikia, kaip psichiatras
Franklis sako, „atrasti prasmę”... 

– Kūryba turbūt gali būti irgi
vienas iš tų ginklų?

– Tai – savotiškas ginklas, nors
kartais tų aplinkybių apsuptyje at ro -
do tarsi kokiu šiaudu mosikuotum.
Bet kiekvienai parodai ar pasirinktai

temai reikia laiko, kad jinai atrastų
savo vietą... Kiekvienam darbui to
rei kia. Ir jei jau esi pasirinkęs tuo
keliu eiti, žinai, jog po kurio laiko tie
darbai išleis šaknis kažkurio žiūrin -
čiojo širdyje, galų gale tu pats juos
galėsi priimti, įvertinti. Sakyti:
„Taip, tai ir yra mano geriausias gin-
klas.” Ir ypač dėl tos laiko stokos,
kaip jau mums atrodo. Dėl to viso
skubėjimo.

– O temos kūrybai?
– Temos? Kaip ir tikėjimas. Jos

visada buvo šalia... Natūraliai kilda -
vo iš to paties šulinio. Mano Šventa -
sis Raštas (gėda kam ir parodyti) vi -
sas aptaškytas dažais... Atsivers da -
vau jį ir tiesiog rašydavau, išrašyda -
vau pasirinktas vietas, kurios man
tuo gyvenimo tarpsniu kalbėdavo, jas
bandydavau interpretuoti. Galbūt
ciklas „Sapiegų Madona” jau buvo
ilgesnio ieškojimo ir bendradarbia -
vimo su menotyrininkais išraiška,
susijusi su Vilniaus bažnyčiose esan -
čių šventųjų paveikslų ir skulptūrų
istorijomis, bet vėlgi – per daug ne -

atitolstant nuo stebuklų temų, kurios
yra Šventajame Rašte.

– Iš čia ir „Švytinčio Vilniaus”
ciklas?

– Taip. Tai – votų istorijos. Ten –
vien stebuklai. Atrodo be galo links -
mos, komiškos tos istorijos, o iš tik -
rųjų jos – juodos-baltos. Mirties ir gy -
venimo klausimai.

– Kaip bendradarbiauja iliust -
ruotojas ir rašytojas?

– Labai paprastai. Leidykla ir
teksto autorius renkasi dailininką,
jei jo stilius priimtinas, ir dailinin -
kas sugeba bendradarbiauti, taip ir
įvyksta. Dailininkai yra egoistai, jie
nori būti svarbiausi, bet... Jei nori
iliustruoti, turi palenkti sprandą ir
įsi klausyti. Tikslas nėra, kad vizua -
lus knygos sprendimas konkuruotų
su užrašyta mintimi, tai dviejų au -
torių dialogas.

– O kaip sekėsi kurti „Švytintį
Vilnių”?

– Tai buvo vienas mieliausių
bendradarbiavimų su poete Elvyra
Kučinskaite ir leidykla „Žara”. Kū -
rėme jį kartu, Elvyra rašė tekstus.
Tas ryšys dirbant buvo tiesiog leng -
vas ir kaip su žmogumi, ir kaip su
kūrėja. 

O mintis buvo tokia, kad tai būtų
meditacijų knyga – pažiūrėti, paskai -
tyti, padūsauti. Taip pat kurdama vy -
liausi, jog ši knyga padės atrasti sak -
raliausias miesto vietas ir nueiti sa -
votišką piligrimo kelią. Ji buvo ku -
ria ma labai palaipsniui. Tokio tipo
knygos negali gimti greitai. O man
buvo smalsu išsiaiškinti ženklus,
kuriuos dažnai matydavau bažnyčio -
se, vadinamuosius votus. Tiesiog no -
rėjau suprasti, kas už jų slypi. Pra -
dėjau domėtis. Gavau be galo įdomių
tekstų iš Rūtos Janonienės ir kitų.
Mačiau, kad kiekvienas ženklas sle -
pia istoriją. Taip pat buvo aktualu su -
prasti ir savo pačios santykį su šven -
taisiais paveikslais, skulptūromis.

Tad ši tema taip pat atsirado iš
poreikio suprasti. Intuicija kuždėjo,
jog egzistuoja tasai paslėptasis Vil -
nius, šiuo atveju – daug nepažinto
meno. Ir bandžiau naujai pažinti bent
pagrindines vietas: Jonų bažny čia,
Fi laretų Dievo Motina – Juodoji Ma -
rija, nuostabus Baltosios Marijos
Tra kų bažnyčioje atradimas, tie pa -
tys Aušros Vartai, nors ir anksčiau ir
lankyti...

Ta sėkla, kuri buvo pasėta ku -
riant tuos darbus, auga. Kai kurios
Vil nius vietos man buvo atradimas, o
kai kurios – pagilinimas. Tada ir pra -
dedi suprasti, kodėl jos tave taip trau -
kia.

– Įdomus tas Tavo noras pasa-
koti piešiniais...

– Taip. Bet man be galo saldus tas
jausmas. Aš iš tikrųjų pasakoju vaiz -
dais. Kartais ant savęs pykstu, kad
man pritrūksta žodžių.

– Paskutinis klausimas: ar
tikėjimas nevaržo kūrybos?

– Jeigu aš susikuriu tam tikrą
valdančio ar despotiško Dievo, Kū rė -
jo, įvaizdį, kuris neatitinka realybės,
tada tai be galo varžo. Bet pakanka
pakelti akis, apsidairyti, pamatyti
gamtą, kaip ten viskas sukurta. Die -
vas kartais atrodo, švelniai tariant,
pamišęs, kai matai tokį kūrybin -
gumą. Tada supranti, – negi tai gali
varžyti?

Kalbino Andrius Navickas ir
Antanas Šimkus

„Vartų Marija”. Iliustracija iš knygos „Švytintis Vilnius”.

Knyga „Švytintis Vilnius” – daili-
ninkės Ievos Babilaitės kelerių metų
darbo, kurį ji skyrė šventumo, stebuklo
temai, vainikavimas. Meni nin kė savo
dėmesio objektu pasirinko keletą ste-
buklingais laikomų paveik s lų, esan-
čių įvairiose Vilniaus bažny čiose, taip
daugelį jų, o sykiu ir pačią stebuklo te-
mą, iškeldama iš santūrios mūsų laiko
tylos. 

Dailininkės darbus lydi eseistės
Elvyros Kučinskaitės poetinės medita -
cijos, nutiesiančios žodžio jungtis tarp
paveikslo originalo ir dailininkės in -
terpretacijų, kviečiančios į intymią at vertį „anapusybės švytėjimui”, esan čiam
mumyse, ne „už mūsų”.

Ši knyga gali būti puiki dovana bendraminčiams ir užsieniečiams. Ji įpa-
kuota puošnioje dėžutėje, o pri de da ma papildoma knygelė su baž nyčių apra-
šais bei esė tekstais išversta į len kų, anglų ir prancūzų kalbas.

Siūlome skaitytojams sutrumpin tą pasikalbėjimą su dailininke Ieva
Babilaite-Ibelhauptiene. Visą pasikal bė ji mą galite pasiskaityti  tinklala py je
Bernardinai.lt

Ieva Babilaitė.
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Bent jau Austrijos žiniasklaida netarnauja Rusijos žudikams

Liepos 14 d. Vienos oro uoste bu-
vo sulaikytas M. Golovatov,
kuris vadovavo būriui, 1991 m.

sausio 13-ąją puolusiam beginklių
žmonių saugomą Vilniaus televizijos
bokštą.  Jis Vienoje trumpam buvo
sulaikytas pagal Lietuvos prokurorų
išduotą Europos suėmimo įsaką, ta-
čiau netrukus jam leista vykti į Ru-
siją. Tai sukėlė didelį Lietuvos nepa-
sitenkinimą, kuriam pritarė Latvija
ir Estija. Kai kurie politikai Lietu-
voje ir Austrijoje teigė, kad tokią su-
laikymo baigtį lėmė Rusijos spaudi-
mas.

Šįkart glaustai apžvelgsime, ką
Lietuvai ypač rūpimu klausimu šią
savaitę rašė Austrijos žiniasklaida.
Daug kas jau žinoma ir girdėta, bet
kai kas – gal dar ne, ir kiekvienu at-
veju verta viską tiksliai susumuoti,
nes į Vakarų žiniasklaidos dėmesio
centrą Lietuva patenka retai.

„Tarp Vienos ir Vilniaus – ledyn-
metis: tai, kad Austrijos pareigūnai
paleido vieną suėmimo įsako pagrin-
du ieškomą Rusijos KGB karininką,
sukėlė sunkią diplomatijos krizę” –
jau pirmadienio rytą rašė Vienos
dienraštis „Presse”.

Panašiai, įskaitant „ledynmečio”
termino pavartojimą, atsiliepė ir kiti
Austrijos laikraščiai. Reikia pažy-
mėti, kad visi pranešimai – pakanka-
mai objektyvūs, dalykiški, nepalai-
kantys tik vienos kurios pusės, o pa-
teikiantys abiejų pusių argumentus,
tik gal ne per giliai bandantys iš-
knisti tikrąją tiesą.

Minėtas Austrijos sostinės dien-
raštis straipsnį pavadino tokia ant-
rašte: „KGB skandalas: Lietuva at-
šaukė savo pasiuntinį iš Vienos”. Vė-
liau straipsnyje paaiškinta, kad turė-
ta omenyje: „atšaukė konsultacijų”,
ir pridurta, jog „tuo Vilnius imasi
antros pagal aštrumą diplomatinės
priemonės. Aštriausioji būtų diplo-
matinio pasiuntinio atšaukimas ne-
ribotam laikui”. Po minėtos antraš-
tės įvykio esmė išdėstoma keliais sa-
kiniais riebiu šriftu: „Austrija paleido
‘kruvinosios Vilniaus nakties’ komen-
dantą. Lietuva netveria iš pykčio.” To-
liau aiškinama, jog „Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius jau prikišo
Vienai „europietiškojo solidarumo
nepaisymą”. Be to, Austrijos laikyse-
ną pasmerkė ir Lietuvos prezidentė
bei buvusi Europos komisarė Dalia
Grybauskaitė. Ji Vienos įstaigų elge-
sį pavadino „politiškai nepateisina-
mu veiksmu”.

Tada dienraštis „Presse” po ant-
rašte „Kruvinosios nakties komen-
dantas” pateikia įvykio „priešisto-
rę”. Rašoma, kad buvęs sovietinės
slaptosios tarnybos KGB karininkas

Michail G. Lietuvoje kaltinamas ka-
ro nusikaltimais. Kaltinamajam pri-
kišama, jog kaip specialiojo būrio
„Alfa” komendantui jam tenka pa-
grindinė atsakomybė už „kruvinąją
Vilniaus naktį”, per kurią 1991 m. sau-
sio 13-ąją aplink Lietuvos sostinės Te-
levizijos bokštą nužudyta 14 žmonių.

Jis pagaliau buvo suimtas ir bū-
tent Vienos Švechato oro uoste. Ta-
čiau tuoj po to šis Afganistano vete-
ranas buvo vėl paleistas – ir tai „gry-
nai teisiniais sumetimais”, kaip tei-
gė Austrijos užsienio reikalų minister-
ija. Suėmimo įsake pateiktos žinios iš
Lietuvos buvusios „per miglotos”. Lie-
tuvoje šis paleidimas sukėlė pasipik-
tinimo bangą. Kritikos pareiškė ne
tik premjeras, bet ir politologas bei
komentatorius Vladimiras Laučius.
Jis viename internetinio puslapio De-
lfi.lt paskelbtame komentare Austriją
pavadino ,,apsidergusia maža šalele”. 

Laikraštis „Presse” V. Laučiaus
komentaro dalį išverčia taip: „Kas gi
neatsimena, kaip buvęs Prancūzijos
diplomatas Izraelį pavadino ‘maža,
apsidergusia šalimi’. Tai buvo panie-
kos verti ir neteisingi žodžiai. Bet jei
šiandien kas taip apibūdintų Austri-
ją, tai nebūtų nei per daug paniekos
verta, nei neteisinga. Po šitos kiaulys-
tės tai net būtų pakankamai taiklu.”

Ši V. Laučiaus pastaba apskriejo
beveik visą Austrijos žiniasklaidą, o
kitas Vienos laikraštis „Standard” iš-
spausdino pokalbį su juo, kuriame
paklausė: „Kodėl Jūs Austriją pava-
dinote apsidergusia šalimi?”. V. Lau-
čius to lyg ir išsigynė, sakydamas:
„To visai nesakiau. Tai rusiška žinia-
sklaidos priemonė Komersant.ru pa-
rašė, kad Laučius taip Austriją pava-
dino. Tai melas. Buvo toks prancūzų
diplomatas, kuris Izraelį pavadino
maža, apsidergusia šalimi. O aš tik
rašiau, kad būtų mažiau baisu taip
pavadinti Austriją – po to, kas įvyko.
Tai buvo alegorija, ne mano asmeni-
nė nuomonė. Norėjau tuo pasakyti,
kad šitaip būtų galima išreikšti pa-
teisinamą lietuvių tautos pasipikti-

nimą.”
Kita vertus, visi laikraščiai iš-

spausdino ir Austrijos užsienio rei-
kalų ministro Michael Spindelegger
pasiaiškinimą. Po antrašte „Mūsų
teisės institucijos yra nepriklauso-
mos” dienraštis „Presse” rašė, kad
„nepaisant kritikos iš Lietuvos, Aust-
rijos užsienio reikalų ministrui ši by-
la bent teisiniu požiūriu baigta: ‘Mes
esame teisinė valstybė su nepriklau-
soma teisėtvarka, kuri priima savo
sprendimus. Į tai reikia atsižvelgti’”.
O Lietuva pražiūrėjo terminą pakar-
totinai pateikti „labai konkrečius
duomenis, todėl valstybės prokura-
tūra nutarė nepateikti suėmimo įsa-
ko”. Pasak M. Spindelegger, reikėjo
konkrečių įkalčių, jog šitais nusikal-
timais įtariamas tikrai juos padarė –
taip arba ne. Tam įrodyti buvo duoti
du terminai, tačiau rezultatai nebu-
vo pakankamai konkretūs dėl įvykių,

susijusių su šiuo asmeniu. Iš Rusijos
pusės, pasak M. Spindelegger, su juo
asmeniškai niekas nebendravo. Jei-
gu minėti rezultatai būtų buvę kito-
kie, „būtume turėję Rusijos adminis-
tracijai pagrįsti tai, jog įgyvendino-
me suėmimo įsaką. Tačiau galų gale
tokį, o ne kitokį sprendimą priėmė
nepriklausomos teisingumo institu-
cijos”.

Toliau laikraštis paklausė, „ar
būsimame Europos Sąjungos užsie-
nio reikalų ministrų susitikime M.
Spindelegger su savo kolega Audro-
niumi Ažubaliu šį klausimą aptars.
„Tik jeigu jis to norės. Mes jau tai pa-
aiškinome, galime tai mielai dar kar-
tą padaryti”, – Vienos laikraščiui at-
sakė Austrijos užsienio reikalų mi-
nistras.  

O Briuselyje, kur tas susitikimas
vyko, A. Ažubalį pasigavo kitas Aust-
rijos laikraštis „Kurier”. Jis paklau-
sė Lietuvos užsienio reikalų minist-
ro: „Koks yra Jūsų priekaištas?”. A.
Ažubalis atsakė: „Nutarimas dėl pa-
leidimo priimtas per skubiai. Mes pa-
sigedome geravališko bendradarbia-
vimo. Mums tai panašus nusikaltėlis

kaip Ratko Mladič.”  Tada „Kurier”
pažymėjo, jog „Austrijos žinybos tei-
gia, kad trūko esminės informaci-
jos”. O A. Ažubalis atsakė: „Mes ži-
nome, kad šis žmogus vadovavo bū-
riams, kurie 1991 m. puolė Televizijos
bokštą. Tada buvo nužudyta 14 žmo-
nių ir tūkstančiai sužeistų, kai kurie
jų kenčia dar ir šiandien. Mums tai
atviros žaizdos.” ,,Ar šis įvykis pa-
veiks santykius su Austrija?” – klau-
sė laikraštis. „Sunku pasakyti. Šiuo
metu jie ne patys geriausi. Aš labai
nusivylęs. O visuomenė apstulbin-
ta”, – atsakė Lietuvos užsienio reika-
lų ministras.  

Tas pats laikraštis „Kurier” kita-
me straipsnyje teigė, jog „Lietuva
tvirtina patenkinusi visus reikala-
vimus dėl suėmimo įsako ir niekada
iš Austrijos negavusi oficialaus pa-
reiškimo dėl papildomai reikalingų
žinių. Užtat Lietuva dabar kreipsis į
Europos teisinio bendradarbiavimo
instituciją ‘Eurojust’ ir į Europos
Parlamentą. Norima, iš Austrijos su-
laukus ‘skambaus antausio’, pa-
klausti, ar ‘Europos Sąjungą vis dar
sieja bendra teisingumo samprata, o
gal skirtingoms ES narėms galioja
skirtingos teisinės taisyklės’, kaip
teigė parlamento pirmininkė Irena
Degutienė.”

Austrijos spauda, įskaitant dien-
raštį „Presse”, paskelbė ir tai, jog
Austrijos žaliųjų partija reikalauja
tyrimo. Jų atstovas teisės klausimais
parlamente Albert Steinhauser pa-
reikalavo išsamiai bylą nušviesti ir,
be to, išreiškė nuogąstavimą, jog,
paleisdama Lietuvos kaip karo nusi-
kaltėlį ieškomą žmogų, Austrija „pa-
kluso Rusijos šaukimui ir tapo jos pa-
rankine”. Tai būtų „mirtinas ženk-
las”. Austrijai neleistina „pagarsėti
kaip tarptautiškai ieškomų despotų
ir karo nusikaltėlių persėdimo ir žai-
dimo aikštelė”.  

Labai išsamiai ir pakankamai
objektyviai įvykį nušvietė ir Austri-
jos nacionalinis  radijas ir televizija
ORF.  Pavyzdžiui, jis pranešė vieno
specialisto nuomonę, jog „suėmimo
įsaką  reikia įgyvendinti”.

Walter Obwexer, Insbruko uni-
versiteto Europos teisės žinovas, štai
ką pasakė dėl europietiškojo suėmi-
mo įsako: „Jeigu ES šalis narė išduo-
da tokį suėmimo įsaką, kuriam net
yra specialus blankas, kita šalis narė
turi jį įvykdyti.”  ,,Žmogui prikišamo
nusikalstamo veiksmo įrodymų vals-
tybė neprivalo pateikti, kai išduoda-
mas europietiškas suėmimo įsakas,
kuris turi palengvinti ieškomo žmo-
gaus išdavimą: europinį suėmimo
įsaką turi paskelbti atsakinga teisinė
institucija. Kartu su suėmimo įsaku
neprivalo būti pristatyti įrodymai ir
įkalčiai, kurie prieš tą asmenį su-
kaupti”, – teigė W. Obwexer.

Žodžiu, galima teigti, kad ir pa-
čioje Austrijoje vyksta diskusijos
svarstant, ar Viena gerai pasielgė, ir
ar negali būti taip, jog Europos suė-
mimo įsakų vykdymą Austrijoje kon-
troliuoja ar bent į jį kišasi ES ne-
priklausanti Rusija.

Mykolas Drunga –  lietuvių ir Lie-
tuvos žurnalistas, visuomenės veikė-
jas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba Lie-
tuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.

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

MYKOLAS DRUNGA
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Vilnius (ELTA) – Seime iškil-
mingai išlydėti ekologinės akcijos
,,Vanduo – tai gyvybė” dalyviai. Ak-
cijos sumanytojas, ekologinių žygių
Nemunu ir Baltijos jūra įgyvendinto-
jas triatlonininkas Vidmantas Urbo-
nas liepos 27–29 d. bandys perplaukti
Baikalo ežerą, esantį Rusijos Federa-
cijoje, ir taip garsinti Lietuvos Di-
džiųjų tremčių istoriją. Taip pat nu-
matytas susitikimas su Irkutske gy-
venančiais lietuviais.

V. Urbonas sakė, kad tai yra ne
sportinis plaukimas, o akcija – nu-
matoma plaukti skersai ežero pačioje
plačiausioje vietoje, tai yra apie 70
km. Jis tikisi įveikti atkarpą per 2–3
paras. Akcija ,,Vanduo – tai gyvybė”
siekiama skatinti pasaulio šalis

branginti žemės turtą, vieną iš gyvy-
bės šaltinių – gėlą vandenį. Ekolo-
ginė akcija skirta lietuvių tremties
70-mečiui. Akcijos globėja Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė žygio daly-
viams Seimo rūmuose įteikė Lietu-
vos valstybės vėliavą ir kapsulę
,,Gintaro ašara”, kuri bus simboliš-
kai nuleista Baikalo ežere. 

Triatlonininkas V. Urbonas yra
užsibrėžęs tikslą per 5 metus įveikti 5
gėlo vandens ežerus, esančius įvai-
riuose žemynuose. 2009 m. jis per-
plaukė Titicaca ežerą Pietų Ameri-
koje ir šį plaukimą skyrė Lietuvos
vardo tūkstantmečiui, 2010 m. – Yel-
lowstone ežerą Jungtinėse Valstijo-
se, skirdamas plaukimą Žalgirio mū-
šio 600-osioms metinėms.

Kanadoje slapstosi karo nusikaltėliai

Belgradas (BNS) – Serbija Tarp-
tautiniam baudžiamajam teismui
(TBT) Hagoje išdavė paskutinį už
karo nusikaltimus ieškomą serbą.
Buvęs Kroatijos serbų vadas Goran
Hadžič iš  Belgrado oro uosto buvo iš-
skraidintas į Hagą. 

Jam pareikšti kaltinimai nusi-
kaltimais prieš žmoniškumą per
1991 –1995 m. karą Kroatijoje. G.
Hadžič slapstėsi septynerius metus
ir buvo paskutinis nesučiuptas karo

nusi-kaltėlis. Mažiau nei prieš du
mėnesius Serbija sulaikė gerai
žinomą ka-ro nusikaltėlį, buvusį
Bosnijos serbų vadą Ratko Mladič.

Europos Sąjungos (ES) reikala-
vimu, siekdama tapti kandidate į ES
nares, Serbija privalėjo sulaikyti vi-
sus ieškomus karo nusikaltėlius. Ser-
bų reakcija į G. Hadžič suėmimą ne-
buvo tokia audringa, kaip suėmus R.
Mladič. 

Lietuvių solistė dainuos Austrijoje

Maskva (ELTA) – Nežinomi už-
puolikai apšaudė ,,Ford Mondeo” au-
tomobilį, kuris priklauso Rusijos
prezidento Dmitrij Medvedev admi-
nistracijai. 

Automobilis užpultas, kai juo va-

žiavo aukšto rango Sveikatos minis-
terijos pareigūnas. Nei pareigūnas,
nei vairuotojas nenukentėjo. Mašina
apšaudyta Novodalilovskajos kranti-
nėje liepos 21 d. vakare, per įvykį ap-
gadintas galinis automobilio stiklas.

Washington, DC (BNS) – Liepos
21 d. Washington vykusiame susiti-
kime su JAV viceprezidentu Joseph
Biden Estijos ministras pirmininkas
Andrus Ansip pareiškė, kad Estijos
saugumas niekada nebuvo taip gerai
užtikrintas kaip dabar, ir JAV vaid-
mens dėl to negalima neįvertinti.

,,Per 20 metų mes pasiekėme
drauge daug: Estija laisva – joje nėra
Rusijos kariuomenės, šalis taip pat
priklauso NATO. Dabar laikas pa-
mąstyti, kaip ateityje plėtoti Estijos
ir JAV bendradarbiavimą gynybos ir
saugumo srityje aukščiausiu

lygiu”, – sakė A. Ansip.
Pašnekovai nurodė aiškų abiejų

šalių norą toliau bendradarbiauti gy-
nybos ir saugumo srityje aukščiau-
siu lygiu. A. Ansip pažymėjo, kad Es-
tija ištesėjo visus savo pažadus, nors
buvo sudėtingi ekonomikos krizės
laikai, ir nesumažino savo išlaidų gy-
nybai dalies. Jis pažadėjo 2012 m. iš-
tesėti pažadą padidinti išlaidas gyny-
bai iki 2 proc. BVP.

J. Biden padėkojo Estijai už  daly-
vavimą Afganistano ir kitose taikos
palaikymo misijose. ,,JAV vertina
Estiją kaip partnerę”, – sakė J. Biden.

Apšaudytas D. Medvedev administracijos automobilis

Aptartas Estijos ir JAV
bendradarbiavimas saugumo srityje

G. Hadžič išduotas Hagos tribunolui

Mirė pirmasis baltarusių kardinolas 

Viena (ELTA) – Lietuvių solistė
Vaida Raginskytė dainuos Richard
Wagner operos ,,Parsifalis” prem-
jeroje Austrijoje. Tirolio muzikos fes-
tivalio (Tiroler Festspiele Erl) prem-
jeriniame spektaklyje lietuvių meco-
sopranas atliks Gėlių mergaitės ir
Balso iš aukštybių partijas. 

Operą diriguos meno vadovas,
režisierius ir dirigentas Gustav
Kuhn. V. Raginskytė dainuos ir lie-
pos 31 d. spektaklyje, užbaigsiančia-
me festivalį. Vaizdingoje Erlo vieto-
vėje vykstantis Tirolio muzikos festi-
valis įkurtas 1998 m. austrų dirigento
ir režisieriaus G. Kuhn.

V. Raginskytė Lietuvos muzikos
akademijoje baigė magistro studi-
jas – 2001 m. choro dirigavimo ir 2004
m. solinio dainavimo, buvo Lietuvos
na-cionalinio operos ir baleto Operos
studijos stažuotoja, tobulinosi Aust-
rijoje, Graco muzikos ir vaizduoja-
mųjų menų universitete (KUG). 2008
m. įgijo magistro studijų diplomą su
pagyrimu. 2009 m. buvo įvertinta spe-
cialiu KUG Garbės prizu.

Dainininkės repertuaras labai
platus – nuo baroko iki modernios
muzikos opusų. Teatrų scenose yra
sukūrusi daug įdomių vaidmenų. So-
listė rengia koncertinius pasirody-
mus Lietuvoje, Belgijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Ispanijoje ir Austrijoje.

Minskas (Bernardinai.lt) – Bal-
tarusių pirmasis kardinolas Kazi-
mierz Swiątek, kuris padėjo atgaivin-
ti Katalikų bažnyčią po Sovietų Są-
jungos žlugimo, mirė po ilgos ligos,
sulaukęs 96-erių metų. 

K. Swiątek gimė 1914 m. Estijoje,
jo šeima buvo ištremta į Sibirą, kai
jam buvo treji. 1939 m. buvo įšventin-
tas kunigu tuometinėje Lenkijoje, So-
vietų Sąjungai okupavus vakarų Bal-
tarusiją 1941 m. sovietų buvo suim-

tas, tačiau užėję vokiečiai jį išvadavo.
1944 m.vėl sovietų buvo suimtas ir
gavo 10 metų lagerių. Nepaisydamas
karingojo ateizmo siautėjimo Sovie-
tų Sąjungoje, 1954 m. sugrįžęs iš la-
gerių tarnavo kunigu vakarų Balta-
rusijos mieste Pinske. 1994 m. Jonas
Paulius II įšventino į kardinolus. Jo
šalininkai kardinolo mirtį laiko di-
deliu praradimu Baltarusijos Katali-
kų Bažnyčiai. 

Varšuva (Delfi.lt) – Lenkija pra-
rado apie milijoną gyventojų, kurie
šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES)
išvyko dirbti į kitas valstybes ir nė
negalvoja grįžti į tėvynę, kadangi
svetur gyvena geriau.

Oficiali statistika rodo, jog 2009
m. užsienyje gyveno beveik 2 mln.
lenkų. Lenkijos tarptautinių santy-
kių centro profesorės Krystyna Ig-
licka nuomone, Vyriausiosios statis-
tikos valdybos duomenys nėra tiks-
lūs, nes Didžiosios Britanijos ir Airi-
jos vyriausybės duomenys apie imi-
gravusius Lenkijos piliečius pateikia

kiek kitokį vaizdą. Pasak K. Iglicka,
užsienyje gyvena 2,4 mln. lenkų, o
apie pusę jų neketina grįžti į savo tė-
vynę. Tai rodo ir Vyriausiosios sta-
tistikos valdybos duomenys: apie 75
proc. išvykusiųjų užsienyje gyvena
ilgiau negu metus. Kaip rašo „Dzien-
nik Gazeta Prawna”, dėl šios prie-
žasties tokie asmenys turėtų būti pri-
skirti prie kitų šalių gyventojų. K. Ig-
licka teigia, jog atsižvelgus į šiuos
faktus galima daryti išvadą, jog Len-
kijoje dabar gyvena ne 38,2 mln., o ne
daugiau nei 36,8 mln. žmonių.

Lenkija dėl emigracijos prarado milijoną gyventojų 

Ottawa (BNS) – Pasak Kanados
vyriausybės, 30 bėglių, ieškomų dėl
karo nusikaltimų bei nusikaltimų
žmoniškumui, gali slapstytis Kana-
doje. Įtariamųjų pavardės paskelbtos
šalies pasienio tarnybos tinklalapyje,
siekiant, kad visuomenė padėtų su-
rasti juos. 

Pabėgėliai atvyko iš Artimųjų

Rytų, Afrikos ir Lotynų Amerikos re-
gionų bei buvusios Jugoslavijos Res-
publikos. Pasienio tarnyba nepatiks-
lina, kokiais konkrečiais nusikalti-
mais yra kaltinami įtariamieji, ta-
čiau prašo žinančių ką nors apie pa-
bėgėlius skubiai pranešti jai. Kanada
planuoja panaikinti pilietybę 1,800 pi-
liečių, įtariamų apgaule įsigijusių ją.

V. Urbonas bandys perplaukti Baikalo ežerą

Vilnius (ELTA) – Tolerancijos centre Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus Tolerancijos centras, Užsienio reikalų ministerija ir Austrijos ambasada atida-
rė parodą ,,Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis”. Lietuvos pirmininkavimo
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai proga Lietuvos žydų šeimų
istorijų ir nuotraukų paroda parengta Lietuvos užsienio reikalų ministerijai bend-
radarbiaujant su Vienoje įsikūrusia nevyriausybine organizacija „Centropa”. Pa-
roda, susidedanti iš garbaus amžiaus žydų, gyvenančių Lietuvoje, atsiminimų, in-
terviu ir fotografijų, jau buvo rodoma Vienoje, Hofburgo rūmuose, bei Prahoje.
Užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė liepos 21 d. vykusiame
parodos atidaryme pažymėjo, kad 2011-uosius Holokausto aukomis tapusių Lie-
tuvos gyventojų atminimo metais paskelbusi Lietuva siekia paskatinti tautas, pra-
ėjusiame amžiuje patyrusias sunkius išbandymus, žengti link  tarpusavio suprati-
mo. 

ELTA nuotr.: viceministrė A. Skaisgirytė Liauškienė ir diplomatas Alfonsas Ei-
dintas.                      

Vaida Raginskytė.             ELTA nuotr.



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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Skelbimų skyriaus tel. 773-585-9500 

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDuODA

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

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienį ir ketvirtadienį, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGInė PAGALBOS LInIjA

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

Parama Dainavai ir Lietuvos partizanams
Atkelta iš 2 psl.       Jame rašoma,
kad Lietuvos partiza nų žygdarbiai
nemiršta, o vis iš naujo didingai at-
gimsta. Aplinkraš tyje aprašomas LR
prezidentės Dalios Grybauskaitės ap -
si lankymas Radviliškio raj. Minaičių
kaime, atidengiant Lietuvos laisvės
ko vos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasa -
rio 16-osios Nepriklausomybės dekla -
racijos paskelbimui skirtą paminklą.
Apžiūrėjusi vadavietės bunkerį, ku-
ria me buvo pasirašyta istorinė dekla -
racija, šalies vadovė pabrėžė, kad vi -
sa tai primena labai svarbius įvykius
Lietuvos istorijoje.

Aplinkraštyje sakoma, kad rei -
kia ir toliau remti Lietuvos partiza -
nus ir kitus laisvės kovotojus jų sie-
kiuose dėl didesnio socialinio teisin-
gumo Lietuvoje. Fondas ragina: ,,Pa-
dė ki me Lietuvos partizanams! Jų
beli ko vos keli šimtai!” Pagal turi-
mas ži nias, 2011 m. sausio 1 d. gyvų
partiza nų buvo likę 199, o Laisvės ko-
vų da lyvių sąrašuose – 158.

Pabaigoje teigiama, kad ,,vado -
vaujantis JAV Lietuvių Bendruome -
nės turima privilegija, aukas leidžia-

ma nurašyti nuo JAV federalinių mo -
kesčių (L. P. G. Fund is a division of
the Lithuanian Human Services
Coun cil of  the USA, Inc., a nonprofit
corporation. Federal Tax ID #36-
3163350)”. Tai perskaičius, ranka
instinktyviai siekė paimti čekių kny-
gutę. Paėmęs prisiminiau ,,Drauge”
(2011 m. birželio 23 d.) pasirodžiusią
žinią, kad nemažai lietuviškų organi-
zacijų prarado savo nuo mokesčių at-
leidimo lengvatą, nes per trejus me-
tus nepristatė reika laujamų prane-
šimų JAV valdžiai. Tarp tų organi-
zacijų yra ir Lithuanian Human Ser-
vices Council, po kurios skėčiu vei-
kia ir Lietuvos Par tizanų globos fon-
das. Atrodo, kad neapsižiūrėta, bet
susidariusią padė tį reikia kuo grei-
čiau taisyti. Tad su čekio išsiun timu
palauksiu. Kam be reikalo mo kėti
valdžiai?

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

Pijus Stončius, gyvenantis Or land Park, IL, pratęsė „Draugo” me ti -
nę prenumeratą bei atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame Jums.



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
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Kryžiažodis Draugas Nr. 079

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

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

Vertikaliai:
1. Poezija, reiškianti autoriaus išgyvenimus, mintis ir jausmus. 2. J. Iva-

nauskaitės romanas „Prarasta pažadėtoji...”. 3. Sabalo kailis. 4. Dykaduonis.
5. Skysta košė. 6. Romėnų filosofas, tragedijų autorius, imperatoriaus Nerono
mokytojas. 8. Buvimas kieno nors valdžioje, nelaisvė. 9. Portatyvinis puslai-
dininkinis radijo imtuvas. 10. Metalinis „siūlas”. 13. Toks tokį pažino ir …
gerti pavadino. 14. Aikštės žaidimas su kamuoliu, turintis geometrinės figū-
ros pavadinimą. 15. H. K. Anderseno  pasaka „… ančiukas”. 19. K. Kostnerio
filmas „… su vilkais”. 20. Vid. Azijos puodelis be ąselės. 23. Kieno burna karti,
tam ir … nesaldus. 25. Kryptingas elektros krūvių judėjimas. 26. Svarbiausias
virškinimo organas. 27. Įstatymų rinkinys, teisynas. 31. Papūga, turinti ypat-
ingą kuodą ir didžiulį snapą. 32. Laisvas lengvas miegamasis drabužis. 36.
Kiek …, tiek pakaks. 37. Tinginys ir kelią koja … .

Horizontaliai:
1. Didelis pasikeitimas, persilaužimas. 4. Lietuvos valstybės herbas. 7.

Baleto šokėja, atliekanti pagrindinius vaidmenis. 10. Pieno produktas. 11.
Kalnai Europoje. 12. Metalo lakštas. 16. Gyvulių ir žmonių parazitas. 17. Ne …
puodus lipdo. 18. Atviras tarpas, skylė. 21. Smauglių šeimos nenuodinga
gyvatė. 22. Lietuvos ministras pirmininkas Andrius … . 23. Karštligę plati-
nantis atogrąžų vabzdys. 24. Kiekvienas dainos posmas, atliekamas ta pačia
melodija. 28. … be ugnies nebūna. 29. Laiko rodomasis prietaisas. 30. Trijų
muzikantų ansamblis. 33. Blogos kompanijos draugas. 34. Filmas su U. Tur-
man „Tiesa apie … ir šunis”. 35. Tyli ... gilią šaknį knisa. 38. Greitas vaizdų,
įspūdžių, nuotaikos keitimasis. 39. Medis kieta, lanksčia mediena. 40. Nosies
gleivinės uždegimas.

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



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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Kai mes buvome Šventojoje, ke -
lia vome į kelias vietas Že maitijoje.
Viena iš kelionių buvo į Mažeikius.
Ten gyvena vienas iš ma no tėčio
draugų. Jie susipažino, kai dirbo
Mažeikių gamykloje ,,Oruva”. Mes tą
gamyklą matėme, bet ji buvo beveik
sugriauta ir nedirbanti. Ten dabar
yra kažkiek mažų įmonių, bet visa
kita neveikia. Mes taip pat ma tėme
tėčio buvusio buto pastatą. Jis beveik
jau nugriuvęs.

Po to važiavome į Leono ir Ni-
jolės namus. Ten mes sutikome vieną
iš jų sūnų su žmona ir vaikais. Ber-
niukas yra 16 metų, jo vardas Tadas,
o mergaitei – 6 metai ir jos vardas yra
Ugnė. Mes vaikai – aš, Gytis (mano
brolis), Ugnė ir Tadas – pažaidėme
truputį krepšinį. Po to ėjome į vidų

pavalgyti. Aš valgiau braškių, šako-
čio, saldainių, gėriau sulčių. Buvo la-
bai skanu. Tada mes ėjome į Tado
kambarį pažaisti. 

Po kažkiek laiko mes turėjo me
mažą turą aplink Mažeikių mies tą.
Pirma mes nuvažiavome į vandens
malūną. Ten jie turi restoraną ir
mažą viešbutį. Buvo labai gražu. Po
to važiavome į bažnyčią. Buvo tikrai
įdomu. Mes net apėjome visą bažny-
čią. Po to važiavome ir matėme auto-
busų ir traukinių stotį. Kelionės
pabaigoje matėme daug parduotuvių,
pavadintų ,,Eifelis’’. Jų automobilių
statymo aikštelėje buvo mažas Ei-
felio bokšto modelis. 

Tada mes važiavome atgal pas
mano tėčio draugą. Mes ten truputį
pavalgėme ir pažaidėme. Buvo laikas
važiuoti at gal. Tikrai labai smagi
diena. No rėčiau grįžti į Mažeikius.

Ką veikti Lietuvoje vasarą
Mažeikiai

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Mažeikiai. Malūnas-restoranas.

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Kaip mes gauname tą skanią uogienę?
Ar jūs galvojate, kad aš Lietuvoje

tik atostogauju? Jeigu taip galvojate,
jūs galvojate neteisingai. Aš Lietu vo -
je dar ir dirbu. 

Ar jūs žinote, kaip yra pagami-
nama uogienė? Jeigu neži no te, aš
jums papasakosiu, nes per šias die -
nas aš pats tai dariau. Pirma, rei kia
nuskinti uogas. Tas trunka labai il -
gai, jeigu daug uogų krūmai turi. Jei -
gu nori daug uogienės, reikia turėti
daug krūmų. Mes pusę kibiro rau do -
nų serbentų pririnkome, bet naudo-
jo me jas sultims. Išėjo apie du litrus
sul čių! 

Tada mes pririnkome keturis di -
de lius kibirus vyšnių. Iš vyšnių rei -
kia išimti kauliukus. Tai – žiaurus
dar bas! Man reikėjo susidoroti su
vienu ki biru ir tai užtruko daugiau
nei va lan dą. Be to, sultys labai taš-
kosi, ka da išiminėji kauliukus. Po to
rei kia  daug, daug cukraus įpilti į tą

ki bi rą su uogomis. Po to jas truputį
pa lai ky ti cukruje, kad tas cukrus
ištirptų ir taptų sultimis. Tada reikia
virti apie 45 minutes. Po to reikia dėti
iš vir tą uogienę į stiklainius. Tada
gali val gy ti tą uogienę su blynais,
varške ar ba su vafliais. 

Mes taip pat rinkome juo dus ser-
bentus. Kitą vasarą, kai at va žiuosiu,
gausiu valgyti uogienę, ku rią padė-
jau gaminti. 

Už darbą važiavau į filmą su savo
pusbrolio sūnumi. Mes važia vo me į
,,Mr. Popper’s Penguins”. Šį fil mą
aprašysiu kitame savo straips ny je. 

Kai kitą kartą valgysite uo gie nę,
pagalvokite, kiek daug darbo reikia
gaminant uogienę, kurią jūs valgote.

Andrius R. Kriaučiūnas – 12-me-
tis ,,Draugo” bendradarbis, šią vasa-
rą su broliu Gyčiu leidžiantis Lietu-
voje.

Atkelta iš 7 psl.
,,Jausti pasitikėjimą savimi – tai

kiekvieno vyro raktas į sėkmingą
gyvenimą. Niekas nežarstys tau kom-
plimentų vien dėlto, kad vilki 3,000
dol. kainuojantį kostiumą”, – tvirti-
na ,,Essential Homme” leidėjas. Pui-
dokas yra įsitikinęs, kad vyras gali
būti madingas ir su ribotu biudžetu.
,,Tereikia sekti mūsų žurnalo pus-
lapius!” – priduria jis. New York
dirbančio leidėjo nuomone, rimčiau-
sia klaida, kurią nuolat daro vyrai,
kai rengiamasi per dideliais ar per
mažais drabužiais. Na, o nesupran-
tamiausias faux pas – persistengti.
Vyras turi priimti dėmėn, kas jam
tinka. Daug praktiškų patarimų ir
siūlymų kiekvienas atras ,,Essential
Homme” puslapiuose.

Negalėjau nepatenkinti smal-
sumo ir nepaklausti Algio, o kas ka-
bo jo drabužinėje? ,,Daug džinsų ir
odinių striukių”, – atsakė jis. Po to
prisipažino: ,,Na, kartais tenka užsi-
vilkti kostiumą.” Progai pasitaikius,
jis mėgsta pasidabinti ir juodu smo-
kingu. Labiausiai Algiui patinka
Giorgio Armani. Jo minimalistinis

stilius – niekada nesenstanti elegan-
cija ir paslaptingumas. Artimi Algio
skoniui ir kiti klasikinės mados
kūrėjai – Valentino bei Oscar de la
Renta. Jis taip pat vertina kai ku-
riuos šiuolaikinius mados kūrėjus,
ypač amerikietį Patrick Ervell.

O ar madingi mūsų lietuvaičiai?
Algis sako negalintis komentuoti,
nes jau penkeri metai, kai nebuvo
Vilniuje. Tačiau, sakė jis, neseniai
gavo savo dešimčia metų jaunesnių
pusbrolių nuotraukų, kurie atrodo
labai stilingi. Lietuva, anot Puidoko,
sparčiai juda pirmyn madų pasauly-
je virtualiosios erdvės dėka. Tačiau
vyrai yra vyrai – kur jie begyventų,
jiems nuolat reikia priminti mados
abėcėlę. Ko gero, geriausias ,,vado-
vėlis” ir galėtų būti Puidoko žur-
nalas ,,Essential Homme”.

Raimundas M. Lapas – filologas,
muziejininkas, dailėtyrininkas. 1979
m. įsteigė radijo laidą lietuvių kalba,
išeivijoje gyvavusią 30 metų. Nuo 1975
metų aktyviai bendradarbiauja spau-
doje. Knygos ,,Ten, ekrane sužibus”
autorius (1983).

Nuo ,,Zenito” iki ,,Armani”

Roque & Mark Co, Inc iš San ta Monica, CA, už a. a. dr. Ant ho ny Ma -
riaus Nyerges nekrologo pa skel  bimą ,,Drauge”, paaukojo 200 dol. Nuošir -
džiai užjaučiame artimuo sius ir dė ko jame už dosnią auką.  



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

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

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

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

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

* Galime išvalyti namą, padaryti smulkius tai-
symus ir išdažyti, taip pat galime sutvarkyti ap-
linką ir nupjauti žolę. Paskambinkite, jeigu reikia
mūsų paslaugų parduodant namą ar kraustantis.
630-781-5072.

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

Vasaros atostogoms 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis netoli ežero 
Union Pier, MI.

Tel. 630-484-5982
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2011 m. birželio mėn. 4 dieną,
skaudžios vėžio ligos daugelį metų
var  ginta, savo na muose Worcester,
MA, amžinu miegu užmigo 83 metų
am žiaus Janina Dulskytė-Miliaus -
kie   nė.

Suvalkijos lygumų dukra gimė
Vil kaviškio parapijoje. Augo tautiš -
kai sąmoningoje ir religingoje šeimo-
je su dviem broliais ir sese. Janina
buvo jauniausia. Lietuvoje praleido
gražiąsias ir pražydusios jaunystės
dienas, kurių džiaugsmą aptemdė
ankstyva tėvelio mirtis.

1944 m. antrą  kartą grįžtant oku-
pantams komunistams į Lietuvą,
gra žus Dulskių šeimos židinys buvo
iš draskytas. Janina su mamyte pa-
teko į Vokietiją, broliai ir sesutė – į
Sibirą. Šešiolikametė Janina dar
Lietuvoje pa teko į vokiečių karinę
darbo organizaciją ,,TODT”. Kasė
apkasus ne tik prie Virbalio, Kybar-
tų, bet ir Ryt prūsiuose, kur ne kartą
patyrė skau džių išgyvenimų. Statė
tiltą per Vys los upę, prie Kulm mies-
to, bet, Rau donajai armijai nesu-
laikomai ver žian tis pirmyn, neteko
jo užbaigti, rei kėjo darbą nutraukti.
Vienintelis iš sigelbėjimas nuo Rau-
donosios ar mijos buvo persikelti į
kitą upės pu sę, per stipriai įšalusį
ledą, kuris  darbo koloną ir išgelbėjo.
Atsiradusi  laimingai kitoje upės
pusėje, visa kolona, nepaisydama di-

delio šalčio, civilių ir Wermacht ka-
riuomenės mai ša ties, klaupėsi ant
kelių sniege ir dė kojo Dievui už išgel-
bėjimą.

1945 m. pasibaigė Antrasis pa -
sau l inis karas, bet tėvynė Lietuva pa -
siliko rusų komunistų okupuota. Ja-
ni na su mamyte, išgyvenusios pir-
mąją Sovietą Sąjungos okupaciją,
kaip ir daugelis kitų lietuvių, nors
skausmo kupinomis širdimis, negrį -
žo at gal. Vo kietijoje susikūrė lietuvių
ka ro pa bėgėlių stovyklos. Janina su
ma myte apsigyveno anglų zonoje.
Mo kėsi Simano Daukanto lietuvių
gimnazijoje Klein Wittensee, dalyva-
vo moks lei vių ateitininkų kuopos
veik loje, kurį laiką buvo jos pir mi-
ninkė.

1949 m. atvyko  į JAV, apsigyveno
pas Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vargdienių seserų vie-
nuo lijos seseles Putnam, CT. 1952 m.
persikėlė į Worcester, MA. Janina ne -
si tenkino vien darbu, kuris buvo jos
pra gyvenimo šaltinis, bet ir įsijun gė
į lie tuvišką  veiklą.

1954 m. sukūrė lietuvišką šeimą
su Juozu Miliausku. Religingai išau-
gi no ir tautiškai išauklėjo, išmoksli-
no ir išleido į gyvenimą dvi dukteris
ir sūnų. Visą laiką kartu gyveno ir
Ja  ninos mamytė Uršulė Dulskienė,
mirusi 1980 m. Jos netektį skaudžiai
iš gy ve no visa šeima, ypač Janina,
kartu nuėjusios ilgą, skausmingą
trem ties kelią.

1986 m. netikėtai susirgo vyras
Juozas ir 1987 m. mirė. Buvo skaudu
visai šeimai, bet Janinai ypač. Nors
kentėjo, bet nesiskundė – ją stiprino
jos gilus tikėjimas. Pasitikėji mas
Dievo ir Motinėlės Marijos gai lestin-
gumu stiprino ją ir 1989 m., su sir gus
skaudžia liga. Niekada negalvojo
apie sa vo ligą, rūpinosi ne  tik šeima,
bet ir visuomenine veikla, kurios di-
delę naš tą daugelį metų nešė ant savo
pe čių.

Nuo 1964 m. Nekalto Marijos Pra -
sidėjimo vienuolijos Worcester rė mė -
jų skyriaus sekretorė. Nuo 1971 m.
ALRK Moterų sąjungos 5-tos kuopos
sekretorė ir ko  respondentė. 1979 m.
seimo metu pa  kelta į ALRK Moterų
sąjungos garbės na res. Rašė į Sąjun-
gos žurnalėlį ,,Mo terų dirva”, vėliau
pakeitusį var dą ,,Žiniaraštį”, į ,,Ben -
dra darbį”.

1975 m. įstojo į Dr. Vinco Kudir -

A. a. Janina Miliauskienė
BERNADETA 

MILIAUSKAITĖ-HARRIS 

Janina Dulskytė-Miliaus kie   nė.

A † A
ANTANINA PRANCKEVIČIŪTĖ

DAGIENĖ
Su liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2011 m. liepos

17 d., namie mirė mūsų mylima žmona ir mamytė. 
Gimė 1925 m. birželio 17 d. Joniškyje, Lietuvoje. 1945 m.

atvyko į JAV.
Nuliūdę liko: vyras Jaunutis; sūnus Linas su žmona Rita;

brolis Alvytis ir šeima Lietuvoje; Antanina Pranckevičienė;
Elgė ir Algis Eringiai, Meilutė Eringienė; kiti giminės ir drau-
gai JAV, Lietuvoje ir Kanadoje.

Atsisveikinimas  ir laidotuvės bus privačios.
Norintys a. a. Antaniną prisiminti, jos vardu prašome aukas

siųsti Lietuvių Fondui.

Nuliūdę Jaunutis, Linas ir Rita

Mylimai mamytei
A † A

JOLANDAI KERELIENEI

mirus,  mūsų mielas seses v. s. fil. dr. VILIJĄ  ir v. s.
fil. SVAJONĘ KERELYTES ir jų tėvelį s. ALFONSĄ
nuo šir džiai už jau čiame ir kar tu liūdime.

Sofijos Čiurlionienės vyr. sk. būrelis

Dr. Grace B. Austin, gyve nan ti Short Hills, NJ, Mamytės, a. a. dr.
Onos Juškevičiūtės-Baliūnienės vie nuoli  kos metų mirties metinių proga
atsiuntė 70 dol. au ką. Nuoširdus Jums ačiū.

IEŠkO DARBO

IEŠkO IŠSInuOmOTI

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

IŠSInuOmOjA

kos šaulių kuopą, išrinkta jos sekre-
tore, korespondente, kol sveikata lei-
do, buvo ,,Žuvusių už Lietuvos lais-
vę” šaulių pastatyto paminklo pri-
žiūrėtoja ir globėja. Jį statant dirbo
statybos komitete. 1979 m. apdovano-
ta šau lių ,,Žvaigždės” medaliu, o 1989
m. – šau lių ,,Žvaigždės” ordinu. 1994
m.  pakelta į kuopos garbės šaules.
1990 m. išrinkta LŠSI Trakų rinkti-
nės sekretore. Rašė į žurnalą ,,Ka-
rys”, ku riame  šauliai turėjo savo
skyrių. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę ir Lietuvoje pradėjus leisti
Lietuvos Šaulių sąjungos žurnalą
,,Trimitas”, rašė į jį.

1981–1994 m. dirbo Worcester
apy linkės Lietuvių Bendruomenės
Revizijos komitete. Lietuvių Fondo
na rė. Aušros vartų šeštadieninės mo -
kyklos tėvų komiteto iždininkė. Lie -
tu viškų vienuolijų rėmėja. Pri klausė
Šv. Judo Tado gildai. Mylėjo, rėmė
darbu ir aukomis savo Šv. Kazimiero
parapiją iki jos uždarymo ir sujungi-
mo su Šv. Jono parapija. 1994 m.
švenčiant parapijos įsteigimo 100 me -
tų sukaktuves, ne tik dirbo šventės
rengimo komitete, bet ir lietuvių
kalba parašė Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos  istoriją.

Ilgametė lietuviškų laikraščių
,,Draugas” ir ,,Darbininkas” kores -
pondentė. Dirbo su meile ir pasiau-
kojimu visiems. Laikraščių prenu-
mera tas apmokėdavo pati. Parašė ir
atsiminimus, kuriuos paliko šei mai.
Juo se – tik maža dalelė jos atliktų ge -
rų darbų. Mylėjo Dievą, beveik kiek -
vie ną rytą eidavo į Šv. Kazimiero pa -
rapijos bažnyčią išklausyti šv. Mi šių. 

Labai brangino laiką ir nereika-
lingais po kalbiais neužsiimdavo. Bu-
vo nepapras tai pareiginga – pažadą
visada iš pildydavo. O ką jau sakyti
apie punktualu mą! Per visą savo gy-
venimą nie kada ir niekur  nepavėla-
vo. Skaudžiai išgyve no tėvynės Lie-
tuvos kančias ko munistinėje vergijo-
je. Džiaugėsi Lietu vai 1990 m. atkū-
rus nepriklausomybę. Janina su mei-
le ir pasišven timu vi są savo žemišką
gyvenimą skyrė Dievui, Bažnyčiai,

Lietuvai, šeimai ir parapijai. Paliko
gražiausią gyvenimo pavyzdį. 

A. a. J. Miliaus kienė buvo pašar -
vota birželio 7 d. Dirsa-Morin laidoji-
mo namuose. Karstas apdengtas Lie -
tuvos trispalve, ji pati apvilkta šau-
liška uniforma, kurią daugelį metų
dė vėjo. Šeimos pageidavimu vietoj
gėlių aukos skirtos Nekalto Pra si -
dėjimo vie nuolijai, Putnam, Ct. Lai-
do jimo na  muose rožinį už Janinos
sie lą su kalbėjo seselės Paulė ir Mar-
gari ta iš Putnam. Algirdas Zenkus,
buvęs Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo-
pos pir mi ninkas, lietuvių kalba api-
būdino Ja ninos visuomeninį darbą,
anglų kal ba – vyr. skautininkė Irena
Mar kevičienė.

Birželio 8 d. iš laidotuvių  namų
a. a. Miliauskienės kūnas pervežtas į
Šv. Jono parapijos bažnyčią, kur bu -
vęs Šv. Kazimiero parapijos  klebonas
kun. Ričardas Jakubauskas atnašavo
šv. Mišias. Pirmąjį skaitinį lietuviš -
kai skaitė ses. Margarita, antrąjį
angliškai – ilgametė ,,Lietuvos vy-
čių” vei kėja Vivien Rodgers. Giedojo
bu vusios Šv. Kazimiero parapijos
choris tės, vadovaujamos David Moul-
ton. Po Mišių, giedant giesmę ,,Ar-
čiau prie Dievo”, a. a. Janinos kūnas
išlydėtas iš bažnyčios. Palydėta į
amžino poilsio vietą Nekalto Pra-
sidėjimo vienuo lijos ,,Dangaus var-
tai” kapines Put nam, CT. Ten maldas
sukalbėjo kun. Izidorius Sadauskas,
o seselės giedojo. Atsisveikinant visi
sudėjo po rau do ną rožę ant karsto.
Palaidota šalia sa vo vyro ir motinos.

Po laidotuvių visi pakviesti į vie -
nuolyną pietums, kurių metu visi
pri siminė Janiną. Ypač gražiai kal-
bėjo ALRK Moterų sąjungos 5-tos
kuopos pirmininkė Verutė Šimku-
vienė. Sū nė nas Caleb Harris tarė
padėkos žodį visiems apsilankiu-
siems anglų kal ba, o duktė Bernade-
ta Harris – lietuviš kai. Nuliūdę liko
dukterys Berna deta, Te re sė ir sūnus
Juozas su šei momis, penki vaikai-
čiai, du praanū kiai ir dvi pusseserės
Amerikoje, gi mi nės Lie tu voje ir Ka-
nadoje.



,,Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega-
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Elvyra Brazienė $20 Andriaus Kulio
reabilitacijai; Valerija ir Jonas Plei -
riai $50 Valentino Audzevičiaus pro-
te zams; Gytis ir Jessica Vygantai
$100, dr. Vytenis ir Loreta Gry baus -
kai $100, Vladė Siliūnienė $50, Ste -
pas ir Renata Žiliai $80, Ken ir Ra -
mona In da $100, dr. Rimas ir Kristi-
na Gilvy džiai $100, Vaiva Vaišnytė
$200, Pra nas ir Žibutė Pranckevičiai
$150, Ga ry ir Patricia Mencovi $200,
Vidas ir Adria Neverauskai $100,

Ella Lucke $100, dr. Aloyzas ir Daina
Pakalniškiai $100, Brian Ma nela
$100, Rimas ir Viktutė Siliūnai $200,
Catherine ir Viktoras Juškai $100,
dr. Thomas ir Dainė Quinn $100, dr.
Eligijus ir Alė Leliai $200; vai ko me -
tinei paramai dr. Patrick ir Rasa Mc -
Carthy $360, Paulius ir Dai va Ma -
jaus kai $440, Gary ir Patricia Men -
co ni $360, grupė ,,Simple” (Asta ir
Vi  das Zimkai) $385. Labai ačiū.
,,Sau  lutė” (Sunlight Orphan Aid)
414 Fre ehauf  St., Lemont, IL 604 -
39, tel. (630) 243-7275, el. paštas:
ind re ti junelis@sbcglobal.net;
tinklala   pis:wwwsunlightorphan-
aid.org 
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SKELBIMAI
Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

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

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

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia liepos 27 d., trečiadie -
nį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas doku men tinio fil mo ,,Ku -
dirkos Naumiestis” 2 dalis iš ciklo ,,Mū -
sų mies teliai”. Filmai ro domi PLC skai -
 tykloje, šalia Bo čių menės.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) pen k -
 tadienį, liepos 29 d., 7 val. v. bus rodo-
mi trys bendrijos ,,Lemtis” išleisti doku -
men    tiniai filmai: ,,Kruvinasis rugpjū tis”
(apie Vorkutos lagerio sukilimą); ,,Va -
žiuojam iš ukvatos” (apie trėmimus į
Tom  ską) ir ,,Atsimenu, vadinasi, esu”
(,,Lemties” bendrija ir jos veiklą). Fil mai
taip pat bus rodomi liepos 30 d. ir rugp -
jūčio 4 d. 12 val. p. p. Daugiau informa -
cijos teikiama internetinėje svetai nėje
www.balzekasmuseum.org

� Misionierius Hondūre Don Halpin,
OFM lankysis Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio misijoje rugpjūčio  7 d. Tą dieną
svečias kalbės per visas trejas šv. Mišias
mi si joje.

� Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val.
v. Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen -
draugiai kviečia į jaukią vakaronę su
svečiais ateitininkais iš Vilniaus, Inesa ir
Vidu Čaikauskais Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL). 

� Cicero Šv. Antano parapija (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804) rugpjūčio
14 d., sekmadienį, po lietuviškų 9 val.
r. šv. Mišių kviečia švęsti Žolinę.

� Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre didžio-
joje salėje planuojama su rengti pietus
tė vo Antano Saulaičio, SJ įstojimo į Jė -
zuitų draugiją 50-me čio proga. Infor ma -

cija dėl vietų už sa kymo bus paskelbta
artimiausiuose misijos ži nia raščio nu -
me  riuose.

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga po
šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje sekmadienį, rugpjūčio 21 d.,
kvie čia į gegužinę Ateitininkų ąžuolyne
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL).
Pra džia 12 val. p. p. Jūsų lauks skanus
maistas, gera muzika, puiki nuotaika. 
�  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 visus. Gegužinė vyks
Beverly Sho res ,,Lituanica” parke (E.
Ripplewater Ave.).

� Rugpjūčio 13–14 dienomis Science
of Spirituality Meditation Center (4S
175 Naperville-Wheaton Rd., Naper vi l -
le, IL 60563) nuo 11 val. r. iki 8 val. v.
vyks Vegetarų festivalis. Daugiau infor -
ma cijos suteiks Jonathan Kruger (tel.
630-842-9229, el. paštu jona than kru -
ger@msn.com).

� Atėjus rudeniui prasidės kasmetinė
Ambasadų koncertų serija, kurioje daly-
vauja ir Lietuvos Respublikos ambasada
Washington, DC. Ketvirtadienį, rug sė jo
15 d., 7:30 val. v. Lietuvos amba sa doje
(2622 16th St., NW, Washin gton, DC
20009) vyks koncertas ,,Vilniaus geto
dainos”. Programą atliks dainininkas
ba  ritonas Jerome Barry, pianistas Edvi -
nas Minkštimas ir smuikininkas Peter
Si rotin. Bilietus galima užsisakyti tel.
202- 625 -2361 arba el. paštu www.
em ba  ssy series.org. Bilie to kaina 80 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

Liepos 9 d. Balzeko muziejuje vyko susitikimas su Pauliumi Mieželiu – ekspedicijos
,,Misija Sibiras 2010” dalyviu. 2010 metų vasarą ekspedicija vyko į Ru sijos Federacijos
Sverdlovsk sritį tvarkyti lietuvių tremtinių kapaviečių ir susitikti su ten tebegyvenan-
čiais lietuviais. Paulius papasakjo savo įspūdžius ir atsakė į klausimus. Buvo  rodomas
filmas ,,Misija Sibiras’10”. 

Rūta Kličius (kairėje) ir Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė
parodoje prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbo. Fred Loek nuotr.

Ona Daugirdienė (kairėje) ir Laima Žliobienė kūrybinėje stovykloje, prasidėjusioje
liepos 17 d.  nuostabiame miestelyje Holland, MI, sėmėsi batikos technikos paslap čių ir
sukūrė nuostabų šalį.                                                                         Vaidos Armanavičiūtės nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė liepos 8 d.
Lietuvių kultūros muziejuje-archyve (Mississauga, Canada) atidarė kilno-
jamą parodą ,,Mikalojus Konstantinas Čiurlionis”, kurią paruošė LR užsienio
reika lų ministerija ir Kauno Na cionalinis M. K. Čiurlionio dailės mu ziejus.
Renginį LR ambasada suruošė kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene.
Rajoninis Mississauga laikraštis (savaitinis tiražas – 440,000 egz.) ta proga
išspausdino straipsnį ,,Lithuanian artist in spotlight”, kuriame aprašomas
liepos 8 d. parodos atidarymas ir M. K. Čiurlionio gyvenimas. Straipsnis ilius-
truotas nuotrauka iš parodos atidarymo. Paroda veikė iki liepos 22 d. 

Straipsnį galima paskaityti internetiniame puslapyje www.missis-
sauga.com/what's on/article/1041706--lithuanian-artist-in-spotlight

Tomas Margaitis

,,Misija Sibiras 2010” dalyvis Paulius Mieželis (stovi antras iš dešinės) ir Dainė Narutytė-
Quinn, Tomas Quinn, Pilypas Narutis, Elvyra Narutienė po renginio.

Sigitos Balzekienės nuotr.  


