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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Kovo 6–7 d. švietimo ir
mokslo ministras Gintaras Stepona-
vičius ir jį lydintys aukštųjų mokyk-
lų rektoriai JAV tęsė viešnagę spar-
čiai besivystančiame energetikos,
medicinos mokslinių tyrimų ir vers-
lo centre – Houston, Texas. Tai ket-
virtas pagal dydį JAV miestas, kuria-
me įsikūręs vienas didžiausių pasau-
lyje Medicinos centras (Texas Medi-
cal Center). Susitikimuose su Hous-
ton ir Rice universitetų prezidentais
ir profesoriais buvo kalbėta apie stu-
dentų mainų programas, supažindin-
ta su Lietuvoje plėtojamų mokslo,
verslo ir studijų slėnių veikla. 

Lankydamasis 40,000 studentų
turinčiame University of  Houston G.
Steponavičius susitiko su universite-

to prezidente Renu Khator. Sutarta,
kad Lietuvos ir JAV mokslininkų ry-
šiams stiprinti bus siekiama pasinau-
doti JAV administracijos SAVI (Scien-

ce Across Virtual Institutes) progra-
mos, Europos Sąjungos fondų bei
jungtinių studijų programų teikiamo-
mis galimybėmis.   Nukelta į 11 psl.

Su Kovo 11-ąja išeivijos lietuvius pasveikino LR prezidentė 

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.61 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 
03

-1
0-

12

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, KOVO – MARCH 10, 2012 • Vol. CIII Nr. 29           Kaina 2 dol.

• Meilės egzaminas – 2 
• Dainavos banga: ,,Tebetiki-

me savo ateitimi!” – 3
• Į XIV Tautinių šokių šventę

at vyksta šokėjai iš 3 žemy-
nų – 4

• Tarp vandenyno ir žalių
kalnų – 5

• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6
• LR švietimo ir mokslo mi nis -

tras: išeivijos mokytojų bal -
sas yra pakankamai sva rus
– 7

• Sportas – 8
• Apžvalgos – 10
• Sūduvos sostinė mini 200-

ąsias savivaldos metines –
14

Čiurlionio galerijoje svečiuosis
dailininkai iš Atlanta, GA – 9 psl.

Vilnius (President.lt, ,,Draugo”
info) – Kovo 11-osios proga Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveikino ir išeivijos lie-
tuvius. Savo sveikinime ji sako:
,,Laisvė – tai siekis ir kelias, kuriuo
pasirinkome eiti, nepaisydami sun-
kumų ir netekčių. Per tremtis, parti-
zaninę kovą, priverstinę emigraciją
ir ilgametę okupaciją tikėjome laisve
ir jos idealais. Tikėjome, kad turėsi-
me savo valstybę kaip brangius ir
nuo negandų ginančius namus, į ku-
riuos visada galėsime sugrįžti. Kovo
11-oji – viso pasaulio lietuvių pastan-
gų vainikas. Tai išskirtinė diena,
suvienijanti tautinio tapatumo dva-
sią, sutelkianti atsakomybei ir įpa-
reigojanti laisvos Tėvynės tarnystei.
Šiandien ji sujungia mūsų praeitį ir
ateitį, už kurią visi esame atsakingi,
kad ir kur gyventume.” 

Savo sveikinime šalies vadovė
dėkoja išeivijos lietuviams už lietu-

vybės plėtrą ir paramą, įtvirtinant
Lietuvą pasaulyje, ir palinkėjo tvir-

tybės einant Tėvynės laisvės keliu.

Aptartos naujos bendradarbiavimo galimybės Lietuvos universitetams 

Lietuvių demonstracija Washington, DC balandžio 4 d. 1990 m. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Duok, Viešpatie, kad augant Tavo švento Vardo priešų narsumui, einant di-
dyn visokioms sunkenybėms ir priešingumams, ir pinklėms, ir žabangoms, kiltų,
augtų ir stiprėtų drauge ir mūsų uolumas, narsumas, sumanumas, išmintis, drą-
sa ir patvara.                                                                – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Ministras G. Steponavičius (ketvirtas iš k.) ir jį lydinti delegacija su vienos didžiausių
Houston metodistų ligoninės Kardiologijos centro vadovais. LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius (ELTA) – Kovo 8 d. diplo-
matiniam korpusui pristatytas ben-
dras Lietuvos krepšinio federacijos
(LKF) ir Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos (URM) projektas ,,Visos
krepšinio spalvos” (,,All Colours of
Basketball”). Šiuo projektu siekiama
suvienyti jėgas su šiemet pasaulio
jaunių (iki 17 metų) vaikinų krepši-
nio čempionate Lietuvoje dalyvau-
siančių šalių ambasadomis, siekiant
surengti įsimintiną krepšinio ir kul-

tūros renginį.
Renginyje dalyvavęs užsienio

reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis pažymėjo, kad Lietuva didžiuoja-
si, galėdama surengti dar vieną svar-
bų krepšinio čempionatą ir pakvietė
užsienio šalių atstovybes aktyviai da-
lyvauti šiame renginyje. Jis pabrėžė,
kad URM yra pasirengusi tęsti sėk-
mingą bendradarbiavimą su LKF,
kuris vyko jau kelerius metus ben-
dromis pastangomis užsienio šalyse

pristatant 2011 metų Europos krepši-
nio čempionatą Lietuvoje.

Pasaulio jaunių (iki 17 metų)
čempionatas birželio 29–liepos 8 d.
vyks Kaune, ,,Žalgirio” arenoje. Šio-
se pirmenybėse dalyvaus 12 koman-
dų. Lietuvos rinktinė žais B grupėje
kartu su Kroatijos, Ispanijos, Argen-
tinos, Kanados ir Pietų Korėjos ko-
mandomis, o A grupėje rungtyniaus
JAV, Čekijos, Prancūzijos, Australi-
jos, Kinijos ir Egipto rinktinės.

Diplomatinis korpusas kviečiamas prisijungti prie krepšinio projekto



Antrąjį gavė-
nios sekma-
dienį Dievo

žodis mums kalba
apie auką, ženkli-
nančią didelę meilę.
Mylėdamas Dievą ir
jam paklusdamas,
Abraomas rengiasi
paaukoti savo sūnų,
o Dievui buvo reikalinga ne auka, bet
žmogaus meilė. Tačiau nėra ir negali
būti meilės be klusnumo aukos.  

Mes taip pat dažnai atsiduriame
Abraomo padėtyje ir nesurandame
paaiškinimo, kodėl mūsų gyvenime
daug kas klostosi prieš mūsų norus.
Sergame, kenčiame, žlunga verslas,
prarandame mylimus asmenis. To-
kiais atvejais visuomet kyla klausi-
mas: jei Dievas mus myli, kodėl visa
tai leidžia? 

Jeigu sugebame mus užgriuvu-
sius sunkumus išgyventi, kaip tai
padarė Abraomas, tuomet auga mūsų
tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu,
auga meilė. Tačiau kentėdami ir
nepriimdami Dievo valios, mes vi-
suomet dvasiškai degraduojame.

Dievas yra meilė, ir mes į ją tu-
rime atsiliepti savo meile. Ir nėra ki-
to būdo, kaip galėtume į ją atsiliepti,
tik mūsų klusnumas. Arba klausome
Dievo ir jį mylime, arba klausome
savo norų ir mylime tik save. Vidurio
kelio nėra ir būti negali. Savimyla,
žinantis savo norus, tampa nepajėgus
mylėti ne tik Dievo, bet ir žmonių.   

Tikras klusnumas visuomet žy-
mi savimeilės ir savanaudiškumo
išsižadėjimą ir iš meilės kylantį atsi-
davimą mylimo asmens valiai. Abra-
omas kraujuojančia širdimi rengiasi
paaukoti sūnų, nors supranta, kad
jau niekada neišsipildys Dievo paža-
das, jog jo palikuonys bus tokie gau-
sūs kaip pajūrio smėlis. Abraomas
nesupranta Dievo planų, bet jis myli
Dievą ir nusilenkia jo valiai. Jis įsi-

tikinęs, kad Dievas negali norėti jam
blogo.

Apaštalo Pauliaus laiške romie-
čiams randame nepaprastai gražius
žodžius apie Dievo meilę: „Jeigu jis
nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet ati-
davė jį už mus visus, – kaip gi jis ir
visko nedovanotų kartu su juo?!”
(Rom 8, 32). Toliau apaštalas aiškina,
kad į tokią didelę Dievo meilę reikia
atsiliepti didele žmogiška meile. Jis
kalba: „Visa mes lengvai nugalime
dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu
tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas,
(...) nei jokie kiti kūriniai negalės
mūsų atskirti nuo Dievo meilės”
(Rom 8, 37–39).  

Mes dažnai baiminamės tikėjimo
reikalavimų: Dekalogo laikymosi,
sekmadienio šventimo, pasninko,
santuokinės ištikimybės ir kt. Šiuos
reikalavimus suvokiame kaip naštą
ir esame linkę jos išvengti. Visai kito-
je šviesoje atrodo tikėjimo pareigos,
jei jas priimame iš meilės, kaip pak-
lusnumą mus mylinčiam Dievui.

Evangelija pasakoja apie Jėzaus
atsimainymą ant Taboro kalno. Trys
mokiniai matė spindintį savo Moky-
tojo veidą ir girdėjo jį kalbantis su
Moze ir Eliju apie paskutiniuosius
dalykus Jeruzalėje – kančią, mirtį ir
prisikėlimą. Mokiniai nenorėjo eiti į
Jeruzalę, kur laukė kančia, bet norė-
jo likti ant kalno, kur matė dieviškai
spindintį mylimo Mokytojo veidą. Ką
dangaus Tėvas pasakys mokiniams,
trokštantiems visam laikui likti pa-
laimintos būklės? Evangelistas paste-

bi: „Užėjo debesis ir
uždengė juos, o iš de-
besies nuskambėjo
balsas: ‘Šitas mano
mylimasis Sūnus.
Klausykite jo!’” (Mk
9, 7). Šiame paragini-
me klausyti dangaus
Tėvo Sūnaus telpa
visa, ko Dievas nori

iš žmogaus. Klausyti reiškia mylėti.
Mylėti reiškia klausyti. Žodyje „klau-
syti” telpa viskas: meilės gelmė,
asmeninė laimė ir gyvenimo pras-
mė. 

Gavėnia rodo kelią, kuriuo turi-
me eiti į Velykų Prisikėlimą. Gavėnia
nurodo, ką turime daryti, kad tuo ke-
liu eitume užtikrintai, primena mal-
dos, pasninko ir gerų darbų būtinu-
mą. Tačiau vykdydami nurodytas
priemones turime neišleisti iš akių
pačios esmės – klusnumo Dievui,
klusnumo jo siųstajam Sūnui, kuris
paliko pavyzdį, kaip toli turi siekti
ištikimybė Tėvui. Apaštalas Paulius
nurodo, kad pats Kristus davė tobulo
klusnumo pavyzdį: „Jis, turėdamas
Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė sa-
vo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats
save, priimdamas tarno išvaizdą ir
tapdamas panašus į žmones. Jis ir
išore tapo kaip visi žmonės; jis nu-
sižemino, tapdamas klusnus iki
mirties, iki kryžiaus mirties” (Fil 2,
6–8).

Kovo pradžioje prisimename
savo tautietį šv. Kazimierą, palikusį
mums tobulos meilės ir klusnumo
pavyzdį. Šv. Kazimieras labai ištiki-
mai laikėsi Evangelijos. Kai susirgo
džiova, ano meto gydytojai manė, kad
vienintelis vaistas, kuris galėtų jį
išgelbėti, būtų atsisakymas skaistaus
gyvenimo, tačiau jaunuolis buvo ne-
palenkiamas: „Geriau mirsiu, bet ne-
nusidėsiu.” Šventieji tuo mus ir žavi,
kad jų gyvenimas šviečia auka ir
meile. 

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mėn.$110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIk ŠEŠTADIEnIO LAIDA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD) 

metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00

Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

2 2012 KOVO 10, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Meilės egzaminas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

RAŠTAS IŠLIEKA 
ILGAM LAIKUI

Neseniai buvo proga peržiūrėti
gana vertingą istorinę knygą, išleistą
maždaug prieš metus Vilniuje. Kny -
goje pateikta labai daug paskutinių
septyniasdešimties metų įvykių, ji
at pasakoja įvykius, susijusius su lie-
tuvių veikla išeivijoje ir su lietuvių
atsto vų bendradarbiavimu, siekiant
Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų Są -
jungos. Knyga turi asmenvardžių ro -
dyklę ir išsamų naudotos literatūros
sąrašą, o tai labai naudinga, norint
patikrinti faktus ar ieškant papildo-
mos informacijos. Skaitant matai,
kiek daug  padaryta, keliant  Lietu-
vos reikalus ir dirbant su kitų šalių
politiniais atstovais. 

Noriu paminėti ke letą trumpų
pavyzdžių iš šios knygos. ,,Jau net
1940 metais Samneris Velesas, einąs
JAV valstybės sekretoriaus pareigas,
paskelbė, kad Ameri ka nepripažįsta
Lietuvos okupacijos.’’ Toliau skaito-
me, kad vienos kon ferencijos metu
buvo išsiųsta te legrama Dinui Ras-
kui, o vėliau lietuvių atstovai susi-
tiko su JAV Kongre so nariais Rėjumi
Madenu, Džonu Makormaku, taip pat
aplankė senatorių Džekobą Džavitsą
ir kitus. Pri simenama, kad senato-
rius Čarlzas Persis pasakė kalbą Va-
sario 16 dienos proga. Kitu atveju
prie Kapitolijaus kalbėjo Kongreso
nariai: Džesis Helm sas, Kristoferis

Koksas, Dikas Durbinas, Robertas
Doulas (rodyklėje Daulas). Paminėta,
kad Hubertas Hamfris irgi buvo dė-
mesingas lietuvių rei kalams. Kitoje
vietoje kalbama apie Baltų tribunolą,
kurio nariai buvo Žanas Mari Dele-
tas, Mišelis Brodo ir Džeimsas Fo-
setas. Net Kanados Už sienio reikalų
skyriaus pavaduotojas V. Fervederis
patvirtino, kad Kanada nepripažįsta
Baltijos valstybių įjun gi mo į Sovietų
Sąjungą. Tarp kitų, iš anglų politikos
atstovų paminėti V. Čerčilis ir M. Te-
čer.

Kartais dirbu su amerikiečiais
mokslininkais, kurie, susidomėję
Lie  tuva, ieško istorinės medžiagos.
Tai labai džiugina, vertinu jų pastan-
gas, bet jaučiuosi gana prastai, kai
reikia jiems pasiūlyti vertingas, ta-
čiau ir juos, ir mus įžeidžiančias kny-
gas.  

Turiu pasakyti, kad prie čia paci-
tuotų pa vardžių minėtoje knygoje
skliausteliuose yra ir tiksliai (origi-
naliai) parašyta pavardė, bet tai ne-
daug pa deda, nes vis tiek reikia
klampoti per iškraipytų žodžių pus-
lapius. Norėtų si iš mūsų ,,reglamen-
tuotojų’’ (koks čia lietuviškas žodis?)
komiteto di des nės pagarbos sau – juk
esame užtektinai pajėgūs ir išmokti,
ir atsi minti, kaip rašomos ir taria-
mos kitų kraštų žmonių pavardės.
Norėtųsi, kad būtų parodyta daugiau
pagarbos kitų kalbų žmonėms, jų
nepristatant taip baisiai ir juokingai

sudarkius jų pavardes. Manau, kad
lietuvių kalbą labiau teršia toks iš-
kraipymas, bet ne tikslus svetimų pa-
vardžių rašymas. 

Kažin kaip reikėtų susisiekti su
senoje gatvėje, sename name, užsira-
kinusiais ,,reglamentuotojais’’ ir
jiems pranešti, kad Lietuva dabar
priklauso daugeliui pasaulio organi-
zacijų, kad jau pats laikas parodyti
pa garbą kitiems, užaugti ir nebešve-
pluoti?  

Tai, kas parašyta atspausdintoje
knygoje, išliks ilgai, o joje iškraipyta
pa var dė jau nebeatitaisoma.

Enata Skrupskelytė
Chicago, IL 

AUKŠČIAUSIAS PAGERBIMAS

Kanados Hamiltono skautinin-
kių ,,Šatrijos Raganų” vardu tariu
nuoširdų skautišką ačiū ,,Draugo”
laikraščiui ir Algiui Vaškevičiui už
tokį išsamų aprašymą apie mūsų
būrelio seses – ,,Šitos moterys –
Lietuvos vertybė” (,,Draugas”, 2012
m. vasario 28 d.). Straipsnio pavadi-
nimas ir mūsų skautiškos veiklos
aprašymas yra aukščiausias pager-
bimas ne tik mūsų ,,Šatrijos Raganų”
būrelio sesių, bet ir kiekvienos lietu-
vės skautės išeivijoje.

v. s. Antanina Vilimienė
,,Šatrijos Raganų” būrelio vadovė

LAIŠKAI 

Rytoj – šventė! Mūsų valstybės 22-
as gimtadienis, kurį galime švęsti visi jos
vaikai, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte
bebūtume. Mes, čikagiškiai, džiaugtis
Nepriklausomybės švente galime kartu
,,Navy Pier”, Crystal Gardens salėje, rytoj
nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. vyksian-
čiame renginyje ,,Švęskime Lietuvos
nepriklausomybę!” Lietuvoje Kovo 11-
osios proga nevyriausybinės organizaci-
jos ir visuomenės veikėjai Vilniuje orga-
nizuoja renginį ,,Švęskime laisvę”. ,,Mes
kviečiame žmones švęsti laisvę” , – taip šį
renginį apibūdino vienas iš jo organiza-
torių, Žmogaus teisių stebėjimo instituto
direktorius Henrikas Mickevičius. Tad ati-
dėkime kasdieninius darbus į šalį ir  visa
širdimi, didžiuodamiesi švęskime laisvę.
Ne paslaptis – dažnai kažkodėl nutinka
taip, kad mes jos nešvenčiame, mes ir tą
dieną skaldomės, skirstomės, kovojame.
Nesiginčysiu, Lietuvoje tikrai yra daug
problemų, bet kalbėkime apie tai kovo
10 dieną, kovo 12 dieną, o kovo 11-ąją
sueikime, pajuskime vienybę ir švęski-
me tai, kas mums visiems yra labai svar-
bu – laisvę.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis



2002 m. birželio 7–9 d. į Dai  navos
jaunimo stovyklą, į Darbo konferen-
ciją, suvažiavo arti 50 visų trijų emi-
gracijos bangų lietuvių, daugiausia –
jau nimo ir trečiosios bangos atstovų.
Daugelis jų Dainavoje buvo pirmą
kar tą. Į šią konferenciją da lyvius
sukvietė JAV LB Krašto valdyba. 

Noriu prisiminti vieną konferen-
cijos akimirką, kuri darbotvarkėje
net nebuvo numatyta. Tai – lau žas
šeštadienio vakare. Prie jo rin ko si
daugiausia vienas kito nepažįstantys
konferencijos dalyviai. Vėsų va ka rą
laužo ugnis šildė ne tik kū nus, bet ir
jų dvasią. Daina sekė dai ną. Trumpų
pertraukėlių metu ką nors tinkamo,
visus apjungiančio ir įkvepiančio
pasakydavo tai vienas, tai kitas
dalyvis. Taip dainuota iki nakties
gilumos. Vėliau prisiminiau Virgio
Stakėno dainą, kuri prie laužo nebu-
vo dainuota, bet būtų labai ti kusi tam
vakarui prie Spygio eže rėlio: 

Jau seniai neskambėjo mūsų dai na. 
Jau seniai besėdėjom per visą naktį.
Jau seniai betylėjom ir buvo gerai.
Jau seniai taip reikėjo vėl susieit.

Į konferenciją suvažiavo jauni-
mas su naujomis mintimis, nauja
ener gija. Išsiskirstė dvasiškai su -
artėjęs, pajutęs visus į viena jungian -
čią lietuviškumo jėgą. Išsiskirs tė su
mintimi, kaip Stakėno dainoje sako-
ma, – vėl susieit.  

Numatytų programos atlikėjų
bu vo 14. Pagal jų atvykimo į JAV ban-
gas, viena buvo pirmos ban gos pali-
kuonė, aštuoni – antros bangos ir
penki – trečios bangos. Nors dabar
vengiama kalbėti apie ban gas, prieš
10 metų toks skirstymas buvo popu-
liarus. Taip norėta at siriboti nuo
,,grinoriaus”, ,,di pu ko” ir ,,tarybu-
ko” pravardžiavimų. Tą tri jų bangų

terminologiją sugalvojo Rita Šake-
nienė, buvusi ,,trečios bangos” Lie-
tuvių Bendruomenės apylin kės
,,Krantas” valdybos narė, toje Dai -
navos konferencijoje skaičiusi pra -
nešimą. 

Įvadinėje paskaitoje Lietuvos
Res pub likos gen. garbės konsulė In-
grida Bublienė kalbėjo apie Lietuvių
Bend ruo menę kaip sąjūdį. ,,Neigia-
mas nuo taikas turime pakeisti mei-
lės aistra… Lietuviškus rūpesčius
arba nu galime, arba jie nugali mus…
Ką jums duos Lietuvių Bendruomenė
ir ką jūs duosite jai?”, – klausė gen.
garbės konsulė. Vyko simpoziumai,
diskusi niai būreliai, kurių metu ban-
dyta at sakyti į tris klausimus: Ką lie-
tuviškoje veikloje turime? Ko joje
trūksta? Kaip ir kur gauti tai, ko
mums rei kia? 

Akademiškai  paruoštame prane -
ši  me Aldas Kriaučiūnas pristatė
prieš konferenciją atliktos apklausos
rezultatus, surinktus iš 472 atsakovų.
Ši apklausa buvo didžiausia tokio po -
būdžio apklausa, bet nebuvo pirmoji.
Per 15 metų atliktos keturios pana-
šios apklausos. Aldui labiausiai krito
į akį tai, kad apklausų temos ir rū-
pesčiai nelabai keitėsi. Jo teigimu,
problemos vis aptariamos, bet jos
nepašalinamos.  Jo paruoštos apklau-
sos tikslas buvo geriau suprasti JAV
lietuvių interesus ir kliūtis dalyvauti

veikloje bei numatyti veiklos gaires
ateičiai. Kalbėdamas apie bangų skir-
tumus, Aldas pastebėjo, kad esame la-
biau panašūs nei skirtingi. Konfe ren -
cijoje taip pat buvo pasidalinta infor-
macija apie sėkmingus projektus,
programas. Aptarta, ką konferencijos
dalyviai darys grįžę namo. 

Konferencijos pabaigoje išskirti
šeši svarbūs projektai, kurie turėtų
būti JAV LB vadovų dėmesio centre.
Pasisakyta už pagalbos centrų stei gi -
mą naujai atvykstantiems, siūlyti
konkretūs informacijos gausinimo
variantai. Pabrėžta sporto svarba,
skatinanti bangų bendravimą. Gal -
vota, kad reikia intensyvinti vaikų
ap sikeitimo programas, kur vaikai iš
Amerikos vyktų į Lietuvą ir dalyvau -
tų stovyklose bei kituose prasmin-
guo se renginiuose, tuo pačiu būtų
kvie čiami vaikai iš Lietuvos ar į Ne -
ringą, ar Dainavą, Raką, ar kur ki tur.

Konferencijoje pagarbiai prisi-
minta Lietuvių Bendruomenės pras-
minga veikla, buvo paruoštas pareiš -
kimas JAV LB Tarybai: ,,Norime jus
už tikrinti, kad jūsų pradėta veikla
bus puoselėjama trečiosios bangos
lie tuvių. Bendradarbiaujant ir atsi -
žvel giant į mūsų kartų skirtumus, iš -
mokime bendro abipusio supratimo,
nes mus visus vienija tas pats vienas,
visiems brangus  žodis ‘Lietuva’.”

Aštuoni dalyviai pačią konferen-

ciją aprašė ilgesniais reportažais lie -
tuviškoje spaudoje. Iš viso paskelbta
10 rašinių. Žinia apie įvykusią Darbo
konferenciją nubangavo mūsų žinias-
klaidoje. Jolantos Nemanienės žo-
džiais tariant, konferencijos tikslas bu-
vo pasiektas, ir ledai tikrai paju dė jo.

Konferencijos organizatoriai no -
rė jo, kad išgirsti pranešimai ir įvai-
rūs svarstymai būtų prieinami ne tik
joje dalyvavusiems, bet ir kitiems.
Buvo pa ruoštas ir išleistas konferen-
cijos konspektas – 166 puslapių kny-
ga, kurioje skelbiami konferencijos
pranešimai, už rašai, naudotos for-
mos, pokonferenciniai atsiliepimai ir
papildoma medžiaga  apie konferen-
ciją. Buvo at spausdinta knygos 250
egzempliorių. Visa lai da išplatinta
per savaitę. 

Knygos įvade rašyta, kad konfe-
ren cijos šūkis buvo ,,Tikėkime savo
ateitimi!”, kad norėta pritraukti nau-
jų vei dų, naujų minčių. Banga gena
ban gą, bet entuziazmo lietuvybei tai
ne nuplauna. Tos emigracinės bangos
iš reiškia lietuvių tautinę dinamiką,
einančią iš kartos į kartą. ,,Dainavos
konferencijon susirinko trijų kartų,
trijų ban gų atstovai. Dabar jie, palai-
kydami ir vystydami ryšius, dažnai
save vadina Dainavos banga.”

Darbo konferencija ir po jos iš -
 leistas konspektas susilaukė dosnios
Lietuvių Fondo, kuris šiemet mini ir
švenčia savo auksinį ju bi liejų, para-
mos. 

Pranešimas, skirtas paminėti
Dai na vos konferencijos ,,Tikėkime
savo ateitimi” 10-mečiui, bus perskai-
tytas per antrąjį JAV Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkių pirmininkų ar jų
igaliotinių suvažiavimą, kovo 10 d.
Dievo Apvaizdos parapijoje, South-
field, MI.
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Dainavos banga: 
,,Tebetikime savo ateitimi!”

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LAIŠKAI 

LIETUVĖS PONIOS IR 
PANELĖS, BŪKIME 

SPAUDOJE LIETUVĖMIS

Gerai prisimenu 1950 metus, kai,
atvykus į Ameriką ir skaitant ,,Drau -
go’’ dienraštį, ypač keistai skambėda-
vo tuometinių lietuvių moterų veikė -
jų pavardės. Jos organizacijose va din-
davosi ir net pasirašydavo, pvz., Mrs.
E. Radvila arba Mrs. A. Pivariū nas.
Jų vyrai, kalbėdami apie savo žmo-
nas, sakydavo: ,,Mano Mrs. Rad vi la...”
Mums, naujai atvykusiems, toks mo-
terų pavardžių rašymas ar tarimas
spaudoje ar lietuviškoje veikloje
atrodė labai keistas. Ilgainiui, ,,Drau-
gui’’ perėjus į naujos redakcijos ran-
kas, moterų pavardės pradėtos rašyti
su lietuviškomis galūnėmis.

Ruošdama ,,Draugo’’ 100 metų ju -
biliejaus sukaktuvinį leidinį, pa-
sklai džiau senus ,,Draugo’’ nume-
rius. Bu vo malonu pamatyti ir savo
pavardę straipsnyje apie ,,Aušros
vartų’’ tunto veiklos dešimtmetį.
Tunto minėjimas vyko 1959 m. lap-
kričio 14 d. Jaunimo centre, Čikagoje.
Skyriuje ,,Moterų gy venimas’’, kurį
redagavo Stasė Se mėnienė, suminė-
tos ,,Aušros vartų’’ buvusios vadovės
skautinin kės: Zuzana Juškevičienė,
Ona Siliū nienė, Jonė Bobinienė,
Halina Plauši naitienė ir Marytė
Bareikaitė (ne Bareika). Mes, keturių
asmenų šei ma, oficialiai į JAV
atvykome visi kaip Bareika, tačiau
spaudoje buvau Bareikaitė, o mama –
Bareikienė. 

Prieš metus ,,Drauge’’ skaičiau
įdomų  straipsnį, po kuriuo buvo pa-

rašyta vardo pirma raidė ir pavardė
su vyriška galūne. Iš nuotraukos sun-
ku buvo nuspręsti, ar tai moteris, ar
vyras, nes dabar moterys dėvi vyriš-
kus dra bužius. Paskambinau į redak-
ciją ir gavau atsakymą, kad tai buvo
mo teris iš Lietuvos. Kadangi jos pase
pavardė įrašyta su vyriška galūne,
straipsnio autorei pageidaujant, re-
dakcija tokią pavardę ir paliko. 

Kitas pavyzdys. Prieš keletą me -
tų viena ,,Draugo’’ redakcijos tarnau-
toja pasirašė Sereikis. Skambinu į
redakciją ir klausiu vyr. redaktorės,
ar tai – naujas dienraščio redakto-
rius? Man atsakė, kad redaktorė ište-
kėjo ir dabar jos pavardė yra vyriška,
ne Sereikienė. Abu, tiek buvusi re-
daktorė, tiek jos naujas vy ras, buvo
neseniai atvykę iš Lietuvos. 

Sutinku su Ramune Kubiliūte
(,,Draugas’’, 2012 m. kovo 3 d.), kad
pavardes su vyriška galūne vartoja
ne seniai iš Lietuvos atvykusios, ir tai
pradeda įsigalėti mūsų spaudoje. Su -
tinku su redakcijos požiūriu netaisy-
ti žmonių pavardžių galūnių, bet pa-
tarti rašyti taip, kaip yra rašoma mū-
sų lietuviš koje spaudoje, nors tai ir
neatitinka oficialių dokumentų, būti-
na. JAV valdžia netikrina, kaip mūsų
pavar dės rašomos mūsų spaudoje.
Draugo fondo moterų aukotojų pavar-
des užrašome lietuviškai, nors čekyje
pasirašoma vyriška galūne. Niekas
dėl tokio pa keitimo neprotestuoja.

Ponios ir panelės, būkime lietu-
vėmis ir didžiuokimės, kad esame
moterys. Be to, visada parašykime
pilną vardą, ne tik pirmą jo raidę.

Marija Remienė
Westchester, IL 

TAUTA IR 
PILIETYBĖ

Kada lietuvis yra lietuvių tauty-
bės žmogus  ir kada lietuvis yra bet
kuris žmogus, turintis  arba turė-
jęs  Lietuvos pasą?  Algimantas  Gu-
reckas savo straipsnyje (,,Draugas”,
2012 m. kovo 1 d.) labai gražiai pri-
minė mums, kad Lietuva 1918 metais
buvo atkurta kaip lietuvių tautinė
valstybė. Straipsnio autorius pamini
ir keletą kitų tautiniais pagrindais
susikūrusių valstybių. Galėjo pami-
nėti ir Izraelį, kuris buvo įkurtas
kaip žydų tautinė valstybė ir kurį
viso pasaulio žydai ligi šiol remia
kaip žydų tautinę valstybę.

Vasario 28 d., antradienio, ,,Drau-
go” pirmame puslapyje didelėmis
raidėmis paskelbta kad ,,Lietuvių
kilmės” Michel Hazanavicius reži-
suotas filmas laimėjo 5 ,,Oscar” ap-
dovanojimus.  Nesu niekur užtikęs,
kad Hazanavicius būtų lietuvių kil-
mės. Kiek žinau, jis yra Lietuvos žy-
dų, bet ne lietuvių  kilmės. (Klaidos
atitaisymas paskelbtas ,,Draugo” ko-
vo 3 d. numeryje – Redakcija). 

Šį skirtumą dažnai pabrėžia
patys litvakai – Lietuvos žydai.  Kai
kurie žydai net gana žiauriai pasi-
juokia ir pasityčioja iš lietuvių, kai
kas nors iš mūsų litvaką   pavadina
,,lietuvių kilmės”. Sako, žiūrėkite,
lietuviai per Holokaustą išžudė be-
veik visus Lietuvos žydus, bet neven-
gia savintis kiekvieną žydą, kuris ko
nors nusipelnė.   

Pavadinti Hazanavicių ir kitus
Lietuvos žydus  ,,lietuvių kilmės” ir

nepaminėti, kad jie yra Lietuvos žy-
dų kilmės, tai nepagarbos Lietuvos
žydams rodymas, ir todėl mes nusi-
pelnėme jų tyčiojimosi.  Juk mums
nepatinka, kai lenkai pasisavina ko-
kį nors mūsų lietuvį ir pavadina jį
lenku.  

Tikiu, kad  kai sakoma, kad kas
nors yra lietuvių ar Lietuvos žydų
kilmės, tai daroma ne dėl priminimo,
kad kažkada to žmogaus protėvis
kišenėje turėjo  Lietuvos piliečio
pasą, bet dažnai, kaip ir Hazanavi-
ciaus atveju, norint pasididžiuoti –
primenant žmogaus gentį, žmogaus
tautą.  Pasididžiuoti, kad štai, žiūrė-
kime, tai mūsų brolis ar mūsų sesė, o
ne  kad  štai  dar vienas žmogus, ku-
rio protėvis kišenėje turėjo Lietuvos
pasą.  Todėl turėtume ir žydams  ne-
paneigti jų brolių ir sesių pasiekimų.
Michel Hazanavicius yra Lietuvos
žydų kilmės.    

Donatas Januta
San Francisco, CA

KLaIDoS aTITaISyMaS

LR gen. konsulato Čikagoje iš-
platintoje informacijoje apie kovo 11
dieną ,,Navy Pier” vyksiančią Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo šven-
tę ,,Celebrate Lithuanian Indepen-
dence” (,,Draugas”, 2012 m. kovo 6 d.)
šventės metu vyksiančioje parodoje
bus galima pamatyti ir Vandos Alek-
nienės meno darbus. Parodos rengė-
jai atsiprašo menininkės.
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Į XIV Tautinių šokių šventę atvyksta 
šokėjai iš trijų žemynų

Jau surengta trylika išeivijos lie -
tuvių tautinių šokių švenčių
nuo to laiko, kai pirmoji šokių

šventė įvy ko 1957 m. Čikagoje, o pas-
kutinioji 2008 m. – Los Angeles mies-
te. Ši tradicija tęsiasi jau 55 metus, ir
štai keturioliktoji tautinių šokių
šventė įvyks š. m. liepos 1 d. Boston
mieste. Pirmo sios šventės dalyviai
jau sulaukė garbaus amžiaus, bet
tarp jų dar yra no rinčių ir galinčių
pasisukti ir pa trypsėti, šokant smagų
tautinį šokį. Galbūt juos pamatysime
pagyvenusių šokėjų pasirodymuose
šalia savo vai kų ir vai kaičių, kurie
sudarys vaikų, jaunių, studentų ir
suaugusių šokėjų gretas? 

O šokėjų bus daug! Gausiausia
pagal dalyvių skaičių šventė įvyko
Či kagoje 1980 m., pritraukusi 2,200
šokėjų. Šventė Boston žada būti vie-
na iš didžiausių. Į ja jau užsiregistra-
vo 49 kolektyvai ir per 1,800 šokėjų,
atstovaujančių įvairioms kartoms
bei lie tuvių emigracijos bangoms.
Šventės dalyviai suplauks iš skirtin-
gų pasau lio dalių į vieną įdomiausių
JAV ryti nės pakrantės miestų. Dau-
guma jų atvyks iš 30 skirtingų JAV ir
Kanados vietovių. Tačiau, nepaisant
didžiulių atstumų, į Boston taip pat
at vyks šokėjai iš Pietų Amerikos,
Euro pos ir, žinoma, iš Lietuvos. 

Kas gi tie tautinių šokių šventėje
dalyvausiantys kolektyvai? Boston
,,Sambūris”, šventės šeimininkai,
yra ilgiausiai gyvuojantis lietuvių
tautinių šokių kolektyvas JAV, šiais
metais švenčiantis savo 75 metų ju-
biliejų. ,,Sambūrį” įsteigė ir jam be-

veik 50 me  tų vadovavo Ona Pivoriū-
naitė Ivaš  kienė. Kolektyvas dalyvavo
1939 m. ir 1964 m. Pasaulinės parodos
New York mieste programose, visose
išei vijoje vykusiose tautinių šokių
šventėse, o nuo 1994 m. ir trijose
šventėse Lietuvoje. Dabartinis kolek-
tyvo vado vas – Tomas Mikuckis.
,,Sambūris” ruošiasi svetingai pri-
imti visus iš arti ir iš toli atvyksian-
čius šventės dalyvius ir svečius.  

Susidomėjimas švente yra di -
 džiu lis. Daugiau nei pusę užsiregis-
tra vusių grupių sudaro ankstyves-
nėse šokių šventėse dalyvavę kolek-
tyvai iš 17 Šiaurės Amerikos vieto-
vių, kaip antai, Los Angeles, Seattle,
Phoenix, Den ver, Kansas City, Chi-
cago, Le mont, Cleveland, Detroit,
Madison, Baltimore, Washington,
DC, Phila del phia, New York, Hart-
ford, Toronto, Montreal ir Hamilton.
Iš kai kurių vie tovių atvyksta net
keli kolektyvai. 

Bet labiausiai džiugina didelis
būrys „naujokų”. Jau užsiregistra-
vusių grupių sąraše matome naujų ir
pirmą sykį šventėje dalyvausiančių
kolektyvų. Nemažas skaičius dalyvių
atvyksta iš vietovių, kuriose anks-
čiau iš viso  nė ra buvę lietuvių ben-
druomenių ar ba kuriose nauja atvy-
kusiųjų banga atgaivino pamirštas
tradicijas. Į šven  tę atvažiuos per 10
naujų grupių – po kelias iš New Jer-
sey, Illi nois ir Florida valstijų, taip
pat iš Calgary, Indianapolis ir kitų
miestų. Tai rodo, kad tautiniai šokiai
– viena iš gražiausių mūsų liaudies
meno iš raiškų – mus visus suburia
bendrai veiklai.

Paskutiniuoju metu šventėse pa -
sigesdavome atstovų iš Pietų Ameri -
kos. Tačiau keturioliktoji šventė Bos -
ton bus ypatinga, nes būtent šioje
šventėje dalyvaus kolektyvai iš Ar -
gentinos ir Brazilijos. Europai atsto-
vaus šokėjų grupės iš Punsko, Stok -
holmo ir Londono. 

Praeityje išeivijos tautinių šokių
šventėse esame sulau kę kolektyvų iš
Lietuvos, šį sykį jų atvažiuoja net
penki: Panevėžio ,,Gran dinėlė”, Pa-
gėgių ,,Marguva”, o iš Vilniaus ,,Su-

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ grįžus”, ,,Jaunimėlis” ir Vilniaus
universiteto liaudies dai nų ir šokių
ansamblis. Beje, ,,Mar gu va”, buvo
pats pirmasis į šventę už siregistra-
vęs kolektyvas. Dar nie kada nebus
buvę vienoje šventėje tiek daug daly-
vių, atvykusių iš Lietuvos!  

Šventės šokėjai atstovaus lietu-
viams, gyvenantiems trijuose žemy-
nuose. Tik truks kolektyvų iš Aust-
ralijos, Afrikos, Azijos ir Antarkti-
kos. Bet gal ateityje tautinių šokių
šventėse sulauksime dalyvių ir iš te-
nai?

Neabejojame, kad ši keturiolikto-
ji šventė visais atžvilgiais bus sėk-
min ga. Kolektyvų šokėjai įtemptai
ruo  šiasi šventės programai, kuri
įvyks š. m. liepos 1 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Bostono University ,,Agan -
nis’’ arenoje. Raginame visus nedel-
siant įsigyti bilietus į ,,XIV Lithua -

nian Folk Dance Festival” interneto
svetainėse www.ticketmaster.com
arba www.agganisarena.com.  Dau-
giau ži nių apie šventę rasite XIV
Lietuvių tautinių šokių šventės sve-
tainėje www.sokiusvente2012.org
arba www.lithuanianfolkdancefesti-
val.or.  Ten yra pateikta informacija
ir apie šventės metu vyksiančius
vakaro renginius, į kuriuos taip pat
galima užsisakyti bilietus šokių
šventės internetinėje svetainėje. Bi-
lietų skaičius yra ribotas. 

Šventės organizacinis komitetas
visus maloniai kviečia į nepaprastą
šventę, kurioje šokių sūkurys su -
jungs visas lietuvių kartas ir bangas.

Birutė Šležienė – XIV Lietuvių
tautinių šokių šventės atstovė spau-
dai.

XIV Tautinių šokių šventėje Boston dalyvaus lietuvių tautinių šokių grupė ,,Baltija” iš
Stokholmo, Šve dijos, su vadovais Jurga ir Evaldu Laurenčikais.

Vilniaus universiteto liau diškos muzikos ansamblio ,,Jaunimė lis” nariai su meno vado-
vu Bronis lavu Glovickiu (antroje eilėje viduryje). Ansamblis dalyvaus XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Boston.                                               Nuotraukos iš kolektyvų archyvo.

Į Tautinių šokių šventę Boston atvyksta Panevėžio tautinių šokių kolektyvas ,,Gran-
dinėlė”.  Nuo traukoje šokėjai su meno vadove Zita Rimkuviene.

Punsko tautinių šokių grupė ,,Vyčiai”, nuotraukoje su va dove Asta Pečiuliene, atvyksta
į XIV Tautinių šokių šventę, kuri vyks š. m. liepos 1 d. Boston.

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

Tarp vandenyno ir žalių kalnų
San Diego, CA

Vasario 19 diena, saulėta sek-
madienio popietė, kelias į pie-
tus veda pro pajūrio mieste-

lius: Laguna Beach su daugybe meno
galerijų, Dana Point su gražiu uostu,
pro San Cle men te, ir pagaliau atsive-
ria neapgy venti  plotai, tai – Camp
Pendleton ka ri nė bazė. Čia miesto
žmogus gali paganyti akis, nėra pas-
tatų, tik kal nai, slėniai ir jūra. Kur
keliaujame?  Pas San Diego lietuvius.
Tai mūsų kasmetinė kelionė į San
Diego Lietu vių Bendruomenės Vasa-
rio 16-tosios dienos minėjimą.

Vasario mėnuo California valsti-
joje išsiskiria atgimstančia gamta,
jau pradeda žydėti kai kurie vaisme -
džiai. Šiais metais vykstame į San
Luis Rey de Francia misiją, vieną iš
septynių misijų,  įkurtų ispano  pran-
ciškono tėvo Junipero Serra. Šių me -
tų minėjimas prasideda šv. Mišiomis
misijos koplyčioje. Reikia palaukti,
kol atsilaisvins vieta automobiliui
pastatyti, nes gausios meksikiečių
šei mos dar tik pradeda išeiti iš pasi-
baigusių pamaldų. Koplyčia maža,
jauki, nustembame, kad nėra klaup-
kų, nereikia pulti ant kelių. 

Los An geles lietuvių Šv. Kazimie-
ro parapijos klebonas kunigas Tomas
Karanaus kas per pamokslą jautriai
prisimena Lietuvą, ragina už ją mels-
tis, ypač per Palaimintojo Jurgio
Matulaičio užtarimą. ,,Tėve mūsų”
yra nekalbama, o giedama. Los An-
geles neseniai įsikūręs jaunų vyrų
oktetas ,,Tolimi aidai” jautriai gieda
maldą: matau, tikintieji prie jų prisi-
jungia. Po šv. Mišių pereiname per
erdvų misijos kiemą į salę; jau pa-
ruoštas stalas su užkandžiais, ren-
kamės vietas prie sta liukų, sveiki-
namės su retai mato mais bičiuliais. 

Mes, kurie dalyvaujame lietuviš -
koje veikloje, esame prasėdėję per
daugelį Nepriklausomybės minėji -
mų. Tad yra įdomu apsilankyti ma žo -
se apylinkėse, kurių veikla mažiau
formali, labiau savarankiška, origi-
nali, ir minėjimai nevyksta pagal
įprastą formatą. Tad šiandien po JAV
Lietuvių Bendruomenės San Diego
apylinkės pirmininkės Birutės Ukne -
vičienės pasveikinimo programa
prasideda šios apylinkės metiniu su -
sirinkimu. Valdybos sekretorius
Gied  rius Mikalajūnas perskaito me -
tų veiklos pranešimą, iždininkė Ma -
ria (Dūšia) Naujokaitytė Burggren
pra neša apie tikrai džiuginančią iždo
padėtį, Regina Lišauskienė pa tvir-
tina, kad Revizijos komisija rado iždą
gražiai tvarkomą. Toliau siūlomos
rezoliucijos skaitymas ir priėmimas.
Per 15 minučių susipažįstame su šios
apy linkės nuostabiai gausia veikla,
jų šventėmis, pikniku, Kūčiomis, mo -
kyk la, labdara.

Atvykau ne tik pabendrauti su
kaimynais pietuose, bet atvežiau Lie -
tuvių Fondo kasmetinį paramos  čekį
Bernardo Brazdžionio vardo lietu-
viškai mokyklai, kurį perdaviau jos
vedėjai, paties poeto anūkei Dalytei
Lovett. Tai maloniausia pareiga LF
atstovei – asmeniškai paspausti ran -
ką ir perduoti LF paramą žmogui,
ku ris ne porą kartų metuose, o kiek -
vieną šeštadienį dirba, veikia, kad
lie tuvių kalba ir kultūra išliktų ir
bū tų pamiltos mūsų mažųjų ben-

druo menės narių. Čia pajunti, kad
LF aukotojų ir vadovybės pastangos
pa siekia tikslą.

Oficialioji minėjimo dalis prasi -
deda su Amerikos ir Lietuvos him-
nais ir kun. T. Karanausko invokaci-
ja. Algimantas Žemaitaitis, Los An-
ge les Amerikos Lietuvių tarybos pir-
mi ninkas, aiškiai dalyvių pamėgtas,
nes antrą kartą pakviestas būti prele-
gentu, trumpai apžvelgia Lietuvos
istoriją ir jos dabartinę padėtį. Savo
kalbą jis baigia, kviesdamas atsinau-
jinti per vaikus ir anūkus. 

Tai taiklus įvadas į meninę dalį,
kurią kaip tik ir pradeda mažieji B.
Brazdžionio lietuviškos mokyklos
mokiniai. Tautiškai pasi puo šę vaiku-
čiai pagerbia mūsų didvyrius, lais-
vės kovotojus, išskirtinai pabrėžia
poetą Maironį, padeklamuoja ir pašo-
ka porą tautinių šokių. Po mažųjų
scenoje pasirodo Biržų pilies teatro
vadovė Loreta Gasiūnaitė su dukra
Justina Brazdžionis. Prita riant gita-
rai, jos atlieka dainą ,,Lie tu vai’’ ir
Sigito Gedos eilėraštį ,,Gies mė apie
pasaulio medį’’. Laukiame vėl pama-
tyti ir išgirsti tuos giesmi nin kus-dai-
nininkus, kurie sugrįžta ir dainuoja
dainas: vienas jaudinančiai lietuviš-
kas, kitas – nostalgiškai ilge singas,
dar kitas – linksmas. Šis a capella
vienetas sužavėjo ne tik mus. Štai,
pasirodo, šios misijos klebonas ir
juos pakviečia giedoti didžioje mi -
 sijos bažnyčioje kitos šventės proga.
Reikia paminėti, kad oktetą sudaro
Los Angeles lietuviams puikiai pa-
žįstami, įvairia veikla užsiimantys
Da nius Anelauskas, Virgis Kasputis,
Erikas Petraitis, Linas Polikaitis,
Ste pas Puodžiūnas, Tauras Radvenis,
Viktoras Ralys ir Aleksas Vilkas. Vi -
sos dainos aranžuotos vadovo, muzi-
ko Viktoro Ralio. Mes, losangeliečiai,
ir, be abejo, visi šio minėjimo daly-
viai jais džiaugiamės ir didžiuo-
jamės, o ypač minėjime dalyvaujan-
tys Antanas ir Da lilė Polikaičiai, ant
scenos matantys savo sūnų ir anūką.
Koks malonus paveldas.

Prabėgo keletas valandų. Laikas
visai neprailgo, skirstomės patenkin-
ti, linksmais veidais. Vėl einame per
vienuolyno kiemelį, pro tą patį besi -
šypsantį Šv. Pranciškų. Laukia kelio -
nė į šiaurę, dabar jau pro tamsėjan -
čius kalnus ir žarą, atsispindinčią
Ra miajame vandenyne.

Violeta Gedgaudienė – mokytoja,
JAV LB Tarybos narė, Lietuvių Fondo
Tarybos narė, LF Los Angeles atstovė.

VIOLETA GEDGAUDIENĖ

Iš kairės: Laila Kudirkaitė, Danielius Rasas, Bernardėlis Lovett, Justinas Janovskis, Alenutė Viskantaitė, Lukas Lovett, Sonata Simo-
naitytė, Nerija Janovskytė, Kaziukas Viskanta, Matas Lovett, Andrius Rasas, Kalija Roper, Kaija Kudirkaitė ir Dainius Simonaitis. 

Iš kairės: Violeta Gedgaudienė, LF atstovė su  Dalyte Lovett, lituanistinės mokyklos
vedėja.  Iš dešinės:  mokytojos Gailė Rasas, Ieva Mickutė, Agnė Venclovaitė. Tupi, kairė-
je: Rimgailė Viskantienė su sūnumi Martynuku.                Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, tai didžiausias mokslinis archyvas
bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų. LTSC šįmet švenčia savo 30 metų jubiliejų. Mūsų dar-
bai iš tikrųjų prasidėjo pokario Vokietijoje, kai a. a. Vincentas Liulevičius pradėjo rinkti
ir saugoti lietuvių knygas, spaudą, rankraščius bei kitus vienetus. Dėka jo ir kitų
šviesuolių pastangų išaugo mūsų laikų LTSC.

LTSC  siunčia sveikinimus lietuvių tautai Kovo 11-tos dienos proga. Lietuvių tauta
yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia išsaugoti mūsų kultūrines vertybes bei puoselėti
mokslą lietuviškomis temomis visur, kur lietuviai gyvena ir veikia.

dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas
dr.  Augustinas Idzelis
LTSC Valdybos pirmininkas
Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė
dr. Kazys  Ambrozaitis
dr. Vytautas  Bieliauskas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC Garbės pirmininkai
Vytenis Kirvelaitis
Vicepirmininkas finansų reikalams

Andrius Rasutis
Finansų patarėjas
Skirmantė Miglinienė
Archyvų direktorė
Petras Petrutis
Ryšiai su visuomene
Loreta Venslauskienė
Muzikologijos archyvo atstovė
Vytas Beleška
Muzikologijos archyvo direktorius
Enata Skrupskelytė
Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbė
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Jau suėjo 135 me -
tai nuo Ma ri jos
Pečkauskaitės

(1877–1930) gimimo.
Šios šviesios rašyto-
jos, pedagogės ir auk-
lėtojos, Lie tuvos patri-
otės minėjimą nutarė
ruošti Giedros korpo-
racija, kuriai Pečkauskaitė yra artima, nes ji yra
šios korporacijos garbės narė.

Pečkauskaitė gimė nelietuviš koje aplinkoje: jos
tėvai — bajorai, kalbėjo namuose lenkiškai, ir pati
Pečkauskaitė lietuvių kal bos išmoko tik paaugusi.
Paveikta lietuvių tautos atbudimo nuotaikų, ji pra-
dėjo rašyti ir dalyvauti lietuviškoje veikloje. Rašė
straipsnius ,,Varpe”, ,,Tėvynės sarge”, ,,Naujojoje
Vaidi lutėje”, ,,Moteryje”, žurnale ,,Lietu vos mokyk-
los” ir kitur. Ypač reiškėsi krikščioniškoje spaudoje.
Dalyvavo įvairiose lietuviškų drau gijų ir organi-
zacijų veikloje.

Šatrijos Raganos parašytos knygos praturtino
Lietuvos lite ratūros lobyną. Jos apysaka ,,Vincas
Stonis” buvo pirmas lietuvių literatūros veikalas,
parašytas jaunimui.

Ji buvo viena tarp nedaugelio Lietuvos rašytojų
kūrėjų, sugebėjusi apibūdinti žmogaus sielos gel-
mes. Šis humanistinis bruožas jos rašyboje vyravo.

1905 m. M. Pečkauskaitei buvo parūpinta ,,Mo-
tinėlės” draugijos pašalpa, ir ji išvyko į Šveicariją
studijuoti pedagogikos. Didelę įta ką jai padarė žy-
mus pedagogas Fr. W. Foerster. 1909 m. M. Peč kaus -
kaitė pradėjo dėstyti Marijam po lės mergaičių
progimnazijoje, kur, taikydama Foerster mokymo
me todus, pavertė ją modernia auklėjimo įstaiga. Už
nuopelnus pedagoginiuose darbuo se 1928 m.  Lietu-
vos uni ver siteto apdovanota Honoris Causa dokto-
ratu.

Minėjime — apie Šatrijos Raganos gyvenimą, darbus
ir kūrybą pasakos skaitymai, vaidyba ir muzika

Kovo 25 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
Čikagos ir jos apylinkių lietuviai išvys Šatrijos
Raganos minėjimą, surežisuotą Giedrės Gillespie.
Bus skaitoma rašytojos kūryba, vyks vaidinimas,
bus muzikos, dainų ir šokių. Sandra Giedrai tienė,
Vida Gilvy dienė, Linas Um bra sas inscenizuos Šatri-
jos Ra ga nos gyvenimą ir kūrybą skaitymais ir
vaidyba. Minėjime galėsime pasidžiaugti ir jaunais
talentais: Agne Giedraityte ir Vytautu Staniškiu.
Maironio mokyklos mokiniai vaidins ir dai nuos, o
jaunos ,,Vyčių” šokėjos, pa ruoštos Lidijos Ringienės
ir Birutės Matukonienės, pašoks.

Po minėjimo bus vaišės. 

Visus maloniai kviečia korporacija Giedra. 

Ramunė Račkauskienė

Šatrijos Raganos —
marijos Pečkauskaitės
minėjimas

Ieškomi vadovai JAS stovyklai
Jaunučių ateitininkų stovykla vyks  š. m. liepos 4–

12 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų stovyklavietė-
je, Dainavoje. Ieškomi moksleiviai, kurie norėtų sto -
vykloje vadovauti, būti vadovų padėjėjais ar stovykloje
dirbti. Susidomėjusieji yra prašomi užpildyti prašymo
anketas iki kovo 17 d. Jas rasite JAS tinklalapyje: jav-
jas.org. Pirmenybė bus suteikiama tiems mokslei-
viams, kurie aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje.
Su klausimais rašykite: javjascv@gmail.com

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
Ateitininkų namų metinis susirinkimas vyks sek-

madienį, kovo 18 d., 2 val. p. p. Ateitininkų namuose,
Lemont, IL. Išgirsite pranešimą, vyks diskusijos dėl
ateities planų. Kviečiame narius ir visus Ateitininkų
namais besidominčius dalyvauti.

AŠF metinis susirinkimas ir vakarienė
Ateitininkų šalpos fondo narių metinis susi rin -

ki  mas įvyks 2012 m. kovo 31 d. 4 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL.  Po Fondo susirinkimo posėdžių
ten pat Atei ti nin kų namuose, 6 val. v. vyks tradicinė
Ateitininkų šalpos fondo vakarienė. Vietas galima už-
sisakyti pas Pranutę Do manskienę tel. 708-246-0049 ar-
ba el. paštu: FLD85@aol.com. Dalyvavimo mokestis –
auka.

Kada: Sekmadienį, kovo 25 d.,
12:30 val. 

Kur: Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont

Ruošia: Korporacija Giedra

Gavėnios rekolekcijos
Ateitininkų namuose, Lemont

Ateitininkų namų valdyba kartu su Aka de -
mi niu skautų sąjūdžiu  kviečia visus  antradienį,
kovo 20 d., dalyvauti Gavėnios susi kaupime Atei-
ti nin kų namuose, Lemont, IL. Reko lek cijas ves
Vilkaviškio vyskupas  Rimantas Norvila.  Lietu-
vos Vyskupų Konferencijoje vysk. Norvila yra Li-
turginės komisijos pirmininkas.

Susikaupimas vyks visą dieną: 9 val. r. išpa-
žintys ir registracija, pirmas pokalbis — 10 val. r.
Susikaupimas baigsis šv.
Mišiomis maždaug apie 3
val. p. p. 

Išpažinčių bus klauso-
masi 9 val. r. ir prieš Mišias. 

Vysk. Norvila ves tris
pokalbius: 1. Mano gy veni-
mo kelionė: kaip, į kur ir su
kuo;  2. Krikščionybė vakar,
šiandien, rytoj; 3. Mūsų pal.
Jurgis Matu lai tis — kas
mums aktualu po šimto me-
tų.
Auka: 20 dol. Bus pietūs.  Būtina užsiregistruoti
iš anksto pas Loretą Grybauskienę tel.: 708-349-
7426 arba el. paštu: vlasr@aol.com.

Šatrijos Ragana — pedagogė, jaunimo
auklėtoja, rašytoja ir… bitininkė.
Nedaug kas žino, kad jaunos Marijos

Pečkauskaitės ambicijos spietėsi ne apie
jaunimą, o bites. 1896 m. devyniolikmetė
Marija, gavusi iš tetos pinigų, išvyko į
Varšuvą mokytis bitininkystės. Sugrįžusi po
studijų į namus, Šatrijos Raganos vardu
parašė  ,,Bicziu kningelę”,  kuri buvo pa-
skelbta ,,Tėvynės sargo” priede 1899 m. nr.
11, o vėliau kaip knygutė Tilžėje J. Schoen-
kės spaustuvės. Reikšminga, kad nors
Pečkauskaitė mokėsi bitininkystės lenkų
kalba, jos pamokymai kaimo bitininkams
parašyti lietuviškai. Nemažai Pečkauskaitės
vartotų terminų išsilaikė mokslinėje biti-
nin kystės literatūroje iki šių dienų, pvz.,
„bičių motina“, „bičių duona“ ir kiti.  Kny-
gutės faksimilę galima matyti tinklalapyje
www.epaveldas.lt, įrašius ,,Tėvy nės sargą”
ir 1899 metus. 

Vysk. R. Norvila

Šatrijos Ragana — bičiulė

Marija Pečkauskaitė prie avilio.

Šatrijos Raganos ,,Bicziu kningelės”  pirmas pus-
lapis ,,Tėvynės sargo” priede, 1899 m. nr. 11. 
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– Ši darbo kelionė yra pirmas
ne tik Jūsų, bet apskritai Lietuvos
švietimo ir mokslo ministro apsi-
lankymas JAV, atkūrus nepriklau-
somybę Lietuvoje. Ko tikitės iš
jos?

– Džiaugiuosi, turintis progą su
oficialiu vizitu aplankyti JAV su ke-
letu tikslų. Visų pirma norime stip-
rinti Lietuvos mokslo ir studijų ry-
šius su JAV universitetais. Šios ke-
lionės metu mane lydinčioje delega-
cijoje esantys keli Lietuvos universi-
tetų rektoriai leidžia kalbėti apie pa-
kankamai konkrečius ir praktinius
dalykus ir bendradarbiavimą su JAV.
Antra vertus, kaip švietimo ir moks-
lo ministras noriu pasinaudoti gali-
mybe pabendrauti su kuo platesniu
ratu JAV lietuvių bendruomenių tiek
Washington, DC, tiek Houston, kur
jau įvyko šilti pokalbiai. Dar laukia
Boston, Čikaga. Ir trečia, norime
matyti save kaip aktyvius pasaulinių
procesų dalyvius ir, aišku, pristatyti
tai, ką Lietuva daro, ne tik bendrau-
dama su universitetais, bet ir su
nacionalinėmis Amerikos instituci-
jomis kaip National Science Foun-
dation, National Institutes of  Health
ir kt. Šios institucijos ir tokie ,,sme-
genų centrai” kaip The Heritage
Foundation leidžia pasitikrinti pulsą
tų darbų, kuriuos mes darome na-
muose, įsitikinti, kad Lietuvos švieti-
mas, visų pirma – aukštasis mokslas,
atitinka aukščiausius kokybės rei-
kalavimus. 

– Kodėl ši Jūsų kelionė JAV
vyksta būtent dabar, o ne, tarki-
me, keliais metais anksčiau?

– Viena vertus, tai nulėmė ne-
lengvas laikotarpis Lietuvoje. Dabar-
tinė Lietuvos Vyriausybė turėjo iš-
spręsti pasaulinės krizės, palietusios
ir Lietuvą, iššūkius. Tad tik savo na-
mų darbus padarius daugiau dėme-
sio galima skirti ir išorės dalykams.
Antra vertus, džiaugiuosi, kad turiu
galimybę ne dienai ar dviem vis pra-
bėgomis stabtelėti, bet aplankyti net
keletą valstijų ir turėti plačią pro-
gramą. 

– Neseniai buvo priimtas
sprendimas perduoti neformalųjį
lituanistinį ugdymą ir švietimą
Švietimo ir mokslo ministerijai.
Tai – ne pirmas kartas, kai litu-
anistiniu ugdymu ima rūpintis vis
kita institucija. Kada užsienyje
įkurtos lit. mokyklos pradės jaus-
ti šį pasikeitimą? Ar kas nors kei-
sis?

– Po to, kai, sumažinant biuro-
kratines struktūras krizės akivaizdo-
je, buvo pertvarkytas Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentas prie

Lietuvos vyriausybės (TMID), funk-
cijos, liečiančios išeiviją, buvo pada-
lintos. Man, taip pat ir Užsienio rei-
kalų ministerijai (URM) bei Vyriau-
sybei, buvo svarbu žinoti, kad  Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė, taigi
ir JAV LB, pageidauja, kad švietimo
klausimus – ne tik formaliojo, bet ir
savaitgalinio mokslo – imtų prižiū-
rėti Švietimo ir mokslo ministerija.
Toks principinis susitarimas Vyriau-
sybėje, dalyvaujant mano vadovauja-

mai ministerijai ir URM, yra įvykęs,
dabar belieka tai įforminti atitinka-
mais vyriausybės nutarimais. Tad
mėnuo kitas užtruks, kol tai bus sut-
varkyta. Tuo pačiu lygiagrečiai mes
galvojame, kaip, perėmus kuravimą,
profesionaliau ir sistemiškiau dirbti
ne tik su Amerikos, bet ir beveik 200
visame pasaulyje veikiančių, tėvų
pastangų ir vietinių bendruomenių
entuziazmo dėka besilaikančių sa-
vaitgalinių mokyklėlių. Šiandien tik-
rai galiu pasakyti, kad tas priežiūros
mūsų ministerijai perdavimas nie-
kaip neigiamai neatsilieps išeivijos
lituanistinėms mokykloms ir ta pa-
galba, kurios buvo sulaukiama iki
šiol (teikiant metodinę paramą, mo-
kymus mokytojams), išliks. Sieksi-
me, kad tam būtų skiriamos didesnės
lėšos. Yra ir kitos svarbios sritys,
pvz., nuotolinis mokymas vyresnių
klasių mokiniams, stipendijos ir ga-
limybės studijuoti aukštosiose mo-
kyklose išeivijos vaikams. Visa tai su
savaitgalinėmis mokyklomis turi
gulti į vieną visumą, kuri tarpusavy-
je sąveikautų ir leistų mums lanks-
čiai ir tinkamai reaguoti į svarbiau-
sius klausimus.

– Jau senokai išeivijos lit. mo-
kyklos prašo Lietuvoje už švieti-
mą atsakingų institucijų padėti

LR švietimo ir mokslo ministras:
išeivijos mokytojų balsas yra pakankamai svarus

joms leidžiant vadovėlius, kadan-
gi Lietuvoje išleistos mokymo
priemonės dažnai neatitinka litu-
anistinių mokyklų mokymo pro-
gramų. Kas daroma (planuojama
daryti) šioje srityje?

– Tai yra mūsų bendras darbas.
Pati ministerija neruošia ir nerašo
vadovėlių, tai daro pedagogai, savo
sričių profesionalai. Aš galiu tik pa-
tikinti, kad į naujos metodinės me-
džiagos, vadovėlių rengimą išeivijos
mokytojai tikrai bus įtraukti tokiu
mastu, kad jie jaustųsi, jog jų balsas
ir jų įdėtas darbas galutiniame rezul-
tate yra pakankamai svarus.

– Nepaisant JAV lietuvių ir LR
Seimo spaudimo, praėjusiais me-
tais buvo panaikinti PLB Lituanis-
tikos katedros University of  Illi-
nois at Chicago lituanistiniai kur-
sai. Penktadienį, kovo 9 d., esate
numatęs susitikti su UIC vadovy-
be. Ar šis klausimas bus kelia-
mas? Jei taip, kokių rezultatų ti-
kitės? Kokia yra Jūsų vadovau-
jamos ministerijos vizija dėl Ka-
tedros ateities?

– Tai yra vidiniai universiteto
[UIC – Red.] sprendimai, bet mums
rūpi ir rūpės, kad baltistika, lituanis-
tika ilgametes tradicijas turinčiame
University of  Illinois at Chicago tu-
rėtų savo vietą. Naudodamasis proga
galiu pasidžiaugti, kad Europos Są-
jungos parama, finansavimas šiam
UIC lituanistikos centrui ateis, tai
bus daroma bendradarbiaujant su
Lietuvos universitetais.

– Šios kelionės metu susitiki-
me su The Heritage Foundation
atstovais pristatėte Švietimo ir
mokslo reformą Lietuvoje. Jūsų
nuomone, kokios yra stipriosios ir
silpnosios reformos pusės? 

– Ši Lietuvos Vyriausybė, atėjusi
dirbti nelengvu laikotarpiu, vienoje
iš sričių, t. y. aukštojo mokslo, ėmėsi
darbų, kurie vis buvo atidėliojami.
Neveikimas šioje srityje neleido
mums daryti pažangos, matėme ne-
atsinaujinančią aplinką universite-
tuose ir kolegijose, matėme senėjimo
tendencijas, senos nomenklatūros
nenorą keistis. Visa tai ėmė keistis,
prasidėjus aukštojo mokslo refor-
mai. Pagrindinis reformos privalu-
mas yra tai, kad finansavimas tapo
skaidrus ir konkursinis, o ne visiems
pinigų dalijimas po truputį, nesvar-
bu, kaip dirbi ir ar pasieki kokių

nors rezultatų. Bene svarbiausia re-
formos dalis yra studentų finansa-
vimas, kuris leidžia atsirasti kokybei
mūsų studijose. Natūralu, kad, kai
darai didelius ir nekasdienius dar-
bus, kritikos yra ir bus. Kaip minis-
tras esu šių pradėtų pokyčių smaiga-
lyje ir manau, kad ji turi toliau būti
tęsiama, nepaisant to, kad kas nors
norėtų sugrįžti į senus gerus laikus.

– Kokios Lietuvos aukštojo
mokslo reformos pusės domino
amerikiečius? 

– The Heritage Foundation,
kitose institucijose ir JAV Kongrese
pristačiau mūsų reformos finansavi-
mo esmę – studento krepšelio modelį,
kuris leidžia studentui rinktis nori-
mas studijas pagal tų studijų lygį ir
kokybę. Amerikiečiai vertina ir pri-
pažįsta, kad būtent toks modelis yra
rimta paskata aukštosioms mokyk-
loms dirbti dėl studentų, daryti savo
programas kokybiškesnes. Tokie
principai kaip asmens laisvė, kuri
JAV žmonių yra priimama kaip duo-
tybė, tie darbai, kuriais norime
paskatinti žmonių galimybes rinktis

ir sakyti, kad ir aukštajame moksle
studijų finansavimas priklauso nuo
jauno žmogaus pasirinkimo, laisvės
dvasia, mano nuomone, po truputį
skinasi kelią ir Lietuvoje.

– Šį šeštadienį, kovo 10 d., Či-
kagos Jaunimo centre dalyvausite
JAV universitetuose studijuojan-
čių lietuvių ar lietuvių kilmės stu-
dentų rengiamame forume. Ar pa-
sinaudosite proga su jais pakal-
bėti apie Lietuvai skaudžią prob-
lemą – protų nutekėjimą?

– Visada mėgstu atvirą dialogą
su jaunais žmonėmis ir su nekantru-
mu laukiu šio susitikimo. Man rūpi
išgirsti jaunų žmonių balsą, sužinoti,
kas lemia ir gali nulemti jų tolesnius
karjeros planus, nes tai, kad jie studi-
juoja ne Lietuvoje, dar nėra tragedi-
ja. Liūdniau būtų, jei tie žmonės ne-
sietų savo ateities planų su savo vals-
tybe. Pristatant tai, kas Lietuvoje per
pastaruosius metus vyksta ir kei-
čiasi, yra gera proga juos paskatinti,
paraginti sugrįžti. Kita vertus, norin-
tys tęsti studijas Lietuvoje, tam turi
galimybių: išeivijos jaunimui yra
skirta iki 100 valstybės finansuojamų
vietų, yra ir stipendijos. Manau, kad
visa tai pristačius turėsime atvirą ir
dalykišką pokalbį.

Švietimo ministras Gintaras Steponavičius susitiko su JAV Atstovų rūmų nare Virginia Foxx. Nuotraukoje (iš k.): VGTU rektorius doc.
dr. Alfonsas Daniūnas, Gintaras Steponavičius, Virginia Foxx, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliū-
nas ir LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.                                                                                                        LR ambasados JAV nuotr.

Kovo 4–11 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose su darbo vizitu lankosi Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Ministras ir jį lydintys Lietuvos universitetų
rektoriai jau lankėsi Washington, DC, Houston, TX, jų dar laukia kelionės į Boston ir Čikagos
miestus. Pastarajame mieste vyks susitikimai su University of Illinois at Chicago, kuriame veikia
PLB Lituanistikos katedra, vadovybe, Čikagos lietuvių bendruomene, Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų sąjunga, bus aplankytos Maironio ir Čikagos lituanistinės mokyklos, Jaunimo centras
ir Lituanistikos studijų ir tyrimo centras. Kovo 11-ąją G. Steponavičius dalyvaus LR generalinio
konsulato Čikagoje ,,Navy Pier” organizuojamoje šventėje Nepriklausomybės atgavimo dienai
paminėti. 

Viešnagei įpusėjus, ministras mielai sutiko telefonu atsakyti į keletą ,,Draugo” klausimų.

DALIA CIDZIKAITĖ
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Nelabai linksta ranka rašyti apie
nuolatinius „Lituanicos’’ pralaimėji -
mus „Metropolitan” lygos futbolo žie -
mos pirmenybėse, vykstančiose salė-
je. Bet pradėjus tai daryti dar praėju-
siais metais, norisi ir užbaigti, nes
liko tik dvejos rungtynės.

Kovo 11 d. 2:45 val. p. p. mūsiš-
kiai žais su pirmaujančia „United
Serbs’’ komanda, o kovo 18 d. 2 val. p.
p. susitiks su vidutinio pajėgumo
„Vi kings”. Nenoriu būti blogas pra-
na šas, bet, matyt, „Lituanica’’ per vi-
sas 13 rung tynių nesugebės iškovoti
nė vie nos pergalės.

Tikėtasi, kad kovo 4 d. vykusiose
rungtynėse mūsiškiai atsigriebs
prieš be taško ėjusią „Connections’’
(deja, pralošė 1:9) arba nugalės vieną
tašką turinčią „Wings’’ (pralaimėjo
3:6). Gerai nors tiek, kad mūsų ko -
manda pelnė 3 įvarčius. Tačiau blo-
gai tai, jog šiose pirmenybėse ji tur-
būt su mušė visų laikų rekordą – į
savo vartus praleido daugiau nei 100
įvarčių (tiksliau – 104), o į prieši-
ninkų vartus įmušė tik 16. Vienin-

telės dėmesio vertos rungtynės buvo
su „Fire’’ futboli nin kais, kurios bai-
gėsi lygiosiomis 5:5 ir „Lituanicai’’
atnešė vienintelį tašką pirmenybėse.

Dabar „Lituanica” stovi paskuti -
nėje – 14-oje – vietoje. 13-oje yra
„Wings’’ su 4 taškais, 12-ą vietą už-
ima „Connections’’, kuri kovo 4 d.
įveikė „Kicker’’ (3:2) ir po dviejų per-
galių (pirmoji buvo prieš „Lituani-
cą’’) turi 6 taškus.

Pirmauja „Eagles’’, praėjusį sek-
madienį pralošusi „Zrinski” (5:6), po
11 rungtynių ji turinti 28 taškus. Jos
įkandin seka „United Serbs’’, po 10
rungtynių turinti 27 taškus. 

Kas laimės čempionų vardą, tur-
būt spręsis pas ku tinę pirmenybių
dieną, kai susitiks „Eagles’’ ir „Uni-
ted Serbs’’. O bu vo laikai, kai „Litua-
nica’’ su „United Serbs’’ kovojo kaip
lygūs su lygiais. Dabar gali būti, kad
„United Serbs’’ užims 1 vietą, o „Li-
tuanica’’ – pasku tinę. 

Manau, „Lituanicos’’ klubo va-
do vybė turėtų padaryti išvadas ir ne -
leisti dabartiniam treneriui toliau
teršti lietuvių vardo.

„Wings’’–„Lituanica’’ 6:3 
EDVARDAS ŠULAITIS

2012 m. ŠALFASS Veteranų (vyresnių nei 35 m.) krepšinio turnyras
vyks šių metų kovo 31 d. – balandžio 1 d. City Of  Palm Beach Gardens (4404
Burns Rd., Palm Beach Gardens, FL 33410). Turnyrą rengia: Florida Lietuvių
krepšinio lyga (Florida LKL), West Palm Beach Lietuvių Bendruomenė,
Lithuanian Education & Culture Center. Norintys reklamuotis turnyro metu
ar finansiškai paremti rašykite el. paštu: floridoslkl@gmail.com.

LKL visų žvaigždžių rungty nes laimėjo ,,Lietuviai’’

Praėjusią savaitę Klaipėdoje vy -
kusioje ,,Lietuvos krepšinio lygos’’
(LKL) visų žvaigždžių šventėje ant -
rus metus iš eilės naudingiausiu žai -
dėjumi tapo Jonas Valančiūnas.
Rungtynėse netrūko juokingų scenų,
gal šiek tiek buvo mažokai dėjimų,
tačiau sklido gera nuotaika, o svar-
biausia – lietuviai laimėjo.

Lietuvių atstovaujamai koman -
dai 23 taškus pelnė naudingiausias
žaidėjas J. Valančiūnas, 22 – Mindau -
gas Kuzminskas, 17 – Renaldas Sei -
butis, 13 – Mantas Kalnietis, 8 – Lai -
mo nas Kisielius, po 7 – Evaldas Ba -
niulis ir Martynas Mažeika, po 4 –
Valdas Vasylius, Robertas Javtokas
ir Gintaras Kadžiulis, po 2 – Darius
Pakamanis ir Paulius Jankūnas.

PAUL TRIUKAS

V. Klitčko – 60 kovų, 57 pergalės, 50 nokautų

Praėjusią savaitę Vokietijoje vy -
ko kova dėl visų pasaulio bokso orga-
nizacijų sunkiasvorių čempionų titu -
lų, kurių savininkas – Vladimir
Klitčko.

Nuo pat kovos pradžios 50-tą kar-
jeros nokautą prieš kovą žiūrovams

pažadėjęs ukrainietis vyravo. Pran -
cūzas Jean-Marc Mormeck, nors ir
palaikomas sirgalių, pralaimėjo no -
kautu ketvirto raundo viduryje. Po
šios kovos Klitčko ,,sąskai  toje’’ – 57
pergalės (50 nokautų) ir 3 pralaimėji-
mai, o Mormeck – 36 pergalės (22
nokautų) ir 4 pralaimėjimai.

PAUL TRIUKAS

Turbūt mažai kas buvo girdėjęs
apie Amerikos lietuvį John Joseph
Mačionį, Berlyno olimpiadoje 1936 m.
laimėjusį sidabro medalį laisvo sti-
liaus rungtyje. Jei Berlyne vykusiose
krepšinio var žybose auksą pelnęs
Frank Lubin (Pranas Lubinas), kuris
vėliau žaidė Lietuvos krepšinio rink-
tinėje, buvo žinomas turbūt kiekvie-
nam lietuviui, apie Mačionį, jo pa-
siekimus nedaug kas iš mūsų tautie-
čių girdėjo. 

Mačionio pavardė vėl nuskam-
bėjo, kai dienraštis  „The Philadelp-
hia Inquirer’’ š. m. vasario 26 d. pa-
skelbė nekrologą. Šis mūsų tautietis
amži nybėn iškeliavo vasario 16 d. se-
nų žmonių namuose ,,Colonnades”,
Char lottesville, VA, sulaukęs 95-erių.
Jis buvo gimęs 1916 m. gegužės 27 d.
iš Lietuvos atvykusių emigrantų (jų
vardai rašomi angliškai – Daniel ir
Lillian) šeimoje. 

Jaunasis Jonukas, kaip tėvai jį
vadino, 1933 m. baigė Central Hight
School, kur jis buvo plaukimo ko -
mandos kapitonu ir pasiekė 220 jardų
mokyklų rekordą laisvo stiliaus
plaukime. Būdamas jaunuoliu taip
pat dalyvavo Germantown YMCA ir
„Big Brothers Swimming Associa -
tion’’ komandose, AAU ruošiamose
varžybose. 

Per vienas tų varžybų Mačionis
buvo pastebėtas plaukimo trenerio

John Miller, kuris parūpino jauna-
jam lietuviukui (,,son of  working-
class Lithuanian immigrants’’) vietą
Mercesburg akademijoje. Čia vaiki-
nas pagerino iki tol buvusį mokyklų
rezultatą 440 jardų plaukime laisvu
stiliumi ir visą savo laisvalaikį pa-
šventė plaukimui. 

Vėliau jis buvo pastebėtas Yale
University trenerių ir pakviestas stu-
dijuoti ir plaukti už šį žymų univer-
sitetą. Jame Mačionis pagerino ne
vieną plaukimo rezultatą. Į puikų
plaukiką dėmesį atkreipė ir JAV

rink tinės treneriai, taip jis pa-
teko į JAV olimpinę plaukimo
komandą ir 1936 metais išvyko
atstovauti Ame rikai Berlyno
olimpiadoje. Iš jos lietuvis par-
vyko ne tuščiomis rankomis –
parsivežė sidabro medalį, iš-
kovotą laisvo stiliaus plauki-
mo rungtyje.  Kai iš Berlyno
sugrįžo į Yale Univer sity, jis
buvo paskirtas šios mokyklos
plaukimo komandos kapitonu
ir buvo juo, kol baigė šią aukš-
tąją mokyklą 1938 m. 

Antrojo pasaulinio karo
metu Ma čionis tarnavo JAV
pakrančių ap saugos daliniuo-
se Amerikoje ir Ita lijoje. Jo
nuotrauka buvo išspausdinta

patriotiniame plakate su užrašu:
„Swim or sink, survave or perish
with my country.’’ Sugrįžęs iš ka-
riuomenės lietuvis tapo verslininku
pardavimų srityje, dirbo aukštose
pareigose įvairiose bendrovėse. 

Vėliau Mačionis nusprendė tęsti
plaukimo karjerą ir nuo 1978 m. pra-
dėjo sportuoti tarp senjorų. 1981 m.
jis pasiekė du pasaulio rekordus lais-
vo stiliaus plaukime 65–69 metų am-
žiaus grupėje. O 1982 m. lietuvis sen-
jorų amžiaus grupėje pagerino net 5
pasaulio plaukimo rezultatus. Jis
plaukiodavo kiekvieną dieną, net ir
peržengęs 90 metų amžiaus ribą. Ir
garbaus amžiaus būdamas, jis mokė
jaunimą plaukimo meno, už tai yra
gavęs įvairių apdovanojimų.  

Liūdesyje liko žmona May Johns -
ton Mačionis, su kuria John Mačio -
nis pragyveno net 69 metus. 

Amžinybėn iškeliavo 
Berlyno olimpiados sidabro laimėtojas

plaukikas J. Mačionis
EDVARDAS ŠULAITIS

John J. Mačionis su žmonas May.

Jonas Valančiūnas.    N. Jankausko nuotr.

,,Oro karaliumi’’ tapo S. Weems

LKL visų žvaigždžių savaitgalį
vyko ir kiti renginiai – dėjimų į krep -
šį bei tritaškių metimų konkursas.

Dėjimų į krepšį konkursą laimė -
jo Kauno ,,Žalgirio’’ atstovas iš JAV
Sonny Weems. Be Weems, renginyje
taip pat dalyvavo Raimundas Danys,
užėmęs antrą vietą, Cameron Long,
Leroy Nobles ir Adomas Drungilas.

Tritaškių metimų konkurse pra -
našumą įrodė Utenos ,,Juventus’’ žai -
dėjas Žygimantas Šeštokas. Jis bai -
gia majame rate pelnė 24 taškus ir
įvei kė 17 taškų pelniusį serbą Alek -
sandr Rasic.

Tiek ,,oro karaliaus’’, tiek ,,snai -
pe rių’’ konkurse nugalėtojai gavo po
4,000 litų premijas.

PAUL TRIUKAS

Sonny Weems.           N. Jankausko nuotr.

R. Federer laimėjo Dubajuje

Praėjusią savaitę šveicaras Ro -
ger Federer penktą kartą laimėjo
Dubajuje, o Novak Djokovic pirmą
kartą šį sezoną patyrė pralaimėjimą.

Turnyro baigiamosiose rungty -
nėse Federer 7–5, 6–4 įveikė škotą
Andy Murray. Tas pats Murray pusfi-

nalyje gana lengvai 6–2, 7–5 nugalėjo
serbą Djokovic.

Šia pergale šveicaras iškovojo 72-
ąjį savo karjeros titulą. Vis dėlto ver-
tinimų lentelėje jis nepakilo ir lieka
trečias. Pusfinalyje jis nugalėjo į de -
vintą vietą pakilusį argentinietį
Juan Martin del Potro 7–6 (7–5), 7–6
(8–6).

PAUL TRIUKAS

* * * www.draugas.org  * * * www.draugas.org * * * www.draugas.org  * * *
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Čiurlionio galerijoje svečiuosis dailininkai iš Atlanta, GA 
Sandra Verbliugevičiūtė Vykintas GenysAiva Gabriela Silvija Aniulienė Šarūnė StankevičienėAsta Phillips

LAIMA APANAVIČIENĖ

Penktadienį, kovo 16 d., 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje, Jauni-
mo centre (5620 S. Claremont

Ave., Chicago, IL 60636) atidaroma 6
dailininkų iš At lanta, GA, paroda
,,Susipažin ki me”. Čiur lio nio galerija
nebepamena, kada tokia didelė grupė
dailininkų ne iš Čikagos apylinkių
būtų ro džiu si savo darbus galerijoje.
Seniai ga lerijoje nebuvo ir jungtinės
parodos, ku rioje žiūrovas gali pama-
tyti skir tingus stilius, koloritą, atli-
kimo techniką. Pirmą kartą galerijos
istorijoje ruošiama ir dailininkų iš
Atlanta pa roda.  

Atlantiečiai atveža fotografijos,
ta pybos, taikomosios dailės darbus.
Ži nia, parodos ruošėjų laukia sunkus
darbas skirtingų autorių darbus
sujungti į vieną visumą, tačiau žiū -
rovams tokia paroda yra įdomesnė –
kiekvienas gali pasirinkti pagal savo

skonį. Kviečiame meno mėgėjus ir
laikraščio skaitytojus susipažinti su
parodos dalyviais ir maloniai visų
laukiame parodos atidaryme. 

Silvija Aniulienė

Silvija piešė ir tapė visą savo gy -
venimą. Ji gimė Lietuvoje, 1995 m.
per sikėlė į Aziją, kurį laiką gyveno
Tailande ir Hong Konge, apkeliavo
daugelį rytinės Azijos šalių. Ryškios
kūrinių spalvos byloja apie dina miš -
kos Rytų kultūros įtaką Silvijos pa -
saulėžiūrai. Jos tapyba trykšta ši lu -
ma ir pasižymi ryškiu išsiskiriančiu
koloritu. Silvijos paveikslai spindu -
liuoja tei giamą energiją ir patraukia
emociniu pakylėjimu bei poetišku-
mu. 

,,Žmonės, tviskantys saulėlydy-
je”, ,,Emocinio nušvitimo medis”,
,,De  ganti troškimo aistra” – tai tik
keletas jos darbų pavadinimų, kurie
ne mažiau spalvingi nei patys darbai.
Meilė spalvai, gili tekstūra ir savita
atlikimo technika – tai bruožai, api -

bū dinantys Silvijos darbus.

Aiva Gabriela (Gabrielaitytė)

Dviejų mažamečių mama Aiva
Šiauliuose baigė dai lės mokyklą. Vi -
sas jos gyvenimas susijęs su menu –
ji piešia, lipdo, kuria drabužius, fo to -
grafuoja. ,,Saulės” lituanistinėje  mo -
kyk loje (Atlanta, GA) ji dėstė tauto-
dailę mažiesiems Ameri kos lietuviu -
kams. Jos mokinukų darbai ne kartą
yra lamėję aukštas vietas įvairiuose
piešimo konkursuose. 

Pasak Aivos, kurti meną  ji gali
tik tada, kai užplūsta geri jausmai.
Gera nuotaika skatina įkvėpimą ir
su teikia naujų idėjų kūrybai. Gal to -
dėl jos darbai alsuoja neabejotinu kū -
rybiniu polėkiu, harmonija ir gra -
žiais jausmais. 

Vykintas Genys

,,Kai buvau vaikas, kopijuoda -
vau tėčio pieštus kareivius ir ka -
riškas mašinas. Tai buvo mano kelio
pradžia į didelį meno pasaulį”, – sako
Vykintas apie savo menininko kelią.
Kiek save pamena, visada piešė. Dar
vaikų darželyje auklėtoja pastebėjo
jo polinkį piešimui ir visaip jį skati-
no. Tėvai sūnų nuvedė į dailės mo-
kyklą, vėliau jis mokėsi dailės gim-
nazijoje. ,,Įkvėpimas – bene sun kiau-
siai pasiekiama proto būsena. Mane
įkve pia kitų menininkų darbai, mu-
zikos klausymas”, – sako Vy kintas. 

Dar prieš pradėdamas darbą, Vy -
kintas įsivaizduoja, kaip jis atrodys
baigtas. Tai tapo jo auksine  kūrybos
taisykle. ,,Nuo mažens buvau kruopš-
tus, todėl daugumas mano darbų yra
atliekami pieštuku arba tušu. Kūri -
mo aistra mane lydi visur ir visada –

kur bebūčiau, ku rioje šalyje begy -
venčiau. Tikuosi, kad mano darbai
su kels Jums minčių ir emocijų, su -
teiks galimybę pasaulį pamatyti ma -
no akimis”, – kreipdamasis į bū si -
mus parodos lankytojus viliasi Vy -
kin tas.

Asta Phillips

Ji gimė ir augo Alytuje, vėliau
Vilniuje ,,krimto” ekonomikos moks-
lus. Jau 16 metų su šeima gyvena
JAV – pirmuosius 9-erius Čikagoje,
mies te, kurį pamilo iš visos širdies.
Šiuo metu Asta su šeima gyvena At -
lanta, GA ir džiaugiasi puikiai ten
dirbančia lietuvių bendruomene.

Kiek save atsimena, visada mėgo
kurti grožį. Namai, gėlės, eilės, tapy-
ba, dailės ar tekstilės darbai – ją visa-

da viliojo. Jai svarbi buvo kūrybinė
raida. 

,,Niekada į savo pomėgį tapyti
nežiūrėjau labai rimtai, nes gyveni-
mas, šeimos kūrimas ir galimybės
Lie tuvoje diktavo savas sąlygas. Pa -
gyvenusi JAV, 2000 m. pradėjau studi-
juoti interjero dizainą. Studijos vėl
prikėlė manyje džiaugs mą kurti,
leido sielai išsilieti ant drobės, ma -
tyti, kaip pamažu kuriamas darbas
įgauna kūną ir spalvą.  Šiandien  ta -
py ba man yra atsipalaidavimas, po -
mėgis, galimybė parodyti kitiems, ką
jaučiu tapydama, kokį pasaulį  ma -
tau aplink save. Mano paveikslai – tai
tekstūros ir atspalvių žaismas”, – sa -
ko Asta.  

Šarūnė Stankevičienė

Šarūnė Stankevičienė – profesio -
nali tekstilininkė, baigusi Vil niaus

dailės akademijos Kauno dai lės insti-
tutą. Įsikūrimas naujoje šalyje nebu-
vo lengvas, tad ku riam laikui teko
pažaboti aistrą menui. Tačiau tarp-
tautinė tekstilininkų konferencija
,,Susiliejimas: Albuqu erque 2010”
paskatino ją įgyvendintį daugelį me -
tų puoselėtas mintis – Šarūnės gobe-
lenas „Prasidėjimas” buvo at rinktas
į Santa Fe vykstančią parodą „Už bur -
ti takai” („Enchanted Path ways”). 

,,Manau, kad savo vieno ir aiš -
kaus kūrybinio kelio dar nesu su -
radusi, esu pačiam įdomiausiam –
ie škojimų – kelyje”, – sako Šarūnė.  Ji
įsitikinusi, kad didžiausią įtaką jos
kūrybai padarė dvi Motinos – jos ma -
ma Ona Staskevičienė ir Motina
gam ta. 

Dailininkės darbuose harmo nin -
gai persipina tautiniai motyvai ir
mo derni atlikimo technika, spalva ir
faktūra, tė viškė ir pasaulis, Lietuva
ir Ame rika. 

Sandra Verbliugevičiūtė

Menininkė gimė ir augo Kaune.
Nuo vaikystės gyveno labai aktyvų
gyvenimą – septyniolika metu šoko.
Pradžioje – ,,Sūkurėlyje”, vėliau  Jū -
ra tės ir Česlovo Norvaišų garsiajame
,,Sūku ryje”. Tad nenuostabu, kad
įsigijo sportinių šokių trenerio-peda -
go go specialybę.

Staigus gyvenimo pokytis atvedė
ją į JAV. Ištrūkusi iš šurmulio, jau -
tėsi lyg paukštis narve; kol vieną die-
ną kažkas joje sprogo – nusipirko da-
žų, teptukus, drobės.

,,Mano paveikslai – tai mano gy -
venimas, mano dienoraščiai, ku riuo -
se mano jausmas, kurį išgy venu
kiekviena savo kūno  ląstele, protu,
siela. 

Gamta neatsiejama mano gyve -
nimo dalis, myliu jos natūralų grožį.
Man kūryba – tarsi nesibaigianti sva-
jonė, pasivaikščiojimas po spalvų pa -
saulį atvira širdimi”, – tikina Sand-
ra.
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Kovo 11-oji ir V. Putin: ar karinga retorika virs grėsme?
Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Taip jau atsitiko, kad du svar-
būs įvykiai eina vienas šalia
kito – Rusijos prezidento rinki-

mai ir Kovo 11-oji. Štai ir šį kartą Ru-
sijos vadovu buvo išrinktas spalį 60-
ties sulauksiantis V. Putin, rytoj Lie-
tuva pažymi Nepriklausomybės at-
kūrimo akto paskelbimo 22-ąsias me-
tines. Galbūt tai brandina idėją šiuos
įvykius palyginti ir netgi suformu-
luoti keletą kiek provokuojančių
klausimų: ar Lietuvai naudingas V.
Putin išrinkimas? Kaip dabar ims
veikti Kremliaus propagandinė maši-
na? Pagaliau pa-klauskime dar drą-
siau: ar dar ilgai švęsime Nepriklau-
somybės šventes?

Kautis reikėjo ir tuomet...

Bet pradėkime nuo visiems žino-
mų istorinių faktų, susijusių su Ne-
priklausomybės paskelbimu 1990-ai-
siais. Kaip laikraščio „XXI amžius”
puslapiuose prisiminė vienas akty-
viausių to meto politikų ir Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo vadovų Česlovas Stankevi-
čius, ruošiantis skelbti Nepriklauso-
mybės atkūrimo aktą, reikėjo lavi-
ruoti diplomatiniais vingiais. Nors
sprendimas jau tapo aiškus iš vasa-
rio 24 d. vykusių rinkimų rezultatų,
padėtis vertė skubėti. Mat Kremliuje
jau buvo baigiamas rengti „neišstoji-
mo iš SSRS mechanizmas”. Maskvoje
kaupėsi nerimas, kad „nepaklusnūs
lietuviai” tuoj tuoj atsiskirs, o tai su-
kels domino poveikį – kitos „sovieti-
niame bendrabutyje” pusšimtį metų
gyvenusios respublikos taip pat išsi-
bėgios „po nacionalinius butus”. To-
kio netikėto virsmo nepajėgė sustab-
dyti nė pats M. Gorbačiov, sausį apsi-
lankęs Vilniuje ir mainais už pasili-
kimą „bendrabutyje” siūlęs kalnus
gėrybių, o paskui net pagrasinęs bai-
siais sunkumais.

Tad Maskvai reikėjo skubėti, nes
kovo 13 d. buvo šaukiamas SSRS liau-
dies deputatų suvažiavimas, kuris tu-
rėjo patvirtinti tą „neišstojimo me-
chanizmą”. Štai kodėl, kad nekiltų
naujų kliūčių, reikėjo paskubėti ir
Vilniui. Naujai išrinktos Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos posėdis bu-
vo šaukiamas kovo 10 d., o vėlų kovo
11-osios vakarą atgimė nepriklauso-
ma Lietuvos valstybė.

Tiek sovietinių deputatų suva-
žiavimas, tiek pats M. Gorbačiov su
savo komanda apipylė Lietuvą grasi-
nimais ir ultimatumais. Nesutikda-
mi pradėti su ja derybų dėl visų klau-
simų, susijusių su nepriklausomybės
paskelbimu, M. Gorbačiov ir tuome-
tinis SSRS ministras pirmininkas N.
Ryžkov balandžio 14 d. paskelbė ulti-
matumą per dvi savaites Lietuvoje
„atkurti padėtį iki 1990 m. kovo 10 d.”,
bet supratę, kad tai bergždžios pastan-
gos, nuo balandžio 18 d. pradėjo vyk-
dyti Lietuvos ekonominę blokadą.

Kiti du mėnesiai taip pat nebuvo
lengvi. Vos tik Lietuvos vadovai
kreipdavosi su pasiūlymu derėtis dėl
blokados nutraukimo, iš Kremliaus
atskriedavo tas pats reikalavimas –

sustabdyti Nepriklausomybės akto
galiojimą, panaikinti Aukščiausio-
sios Tarybos sprendimus. Šis „rankų
išsukinėjimas” liovėsi tik birželio 12 d.
Rusijos prezidentu patvirtinus B. Jel-
cin ir priėmus Rusijos Federacijos dek-
laraciją dėl valstybės suvereniteto.

Beliko tik atranka

Kodėl primename šias Č. Stan-
kevičiaus pasakojimo detales? Prieš
dvejus metus duotame interviu poli-
tikas sakė, kad Rusijos žiniasklaidoje
nesiliauja spėlionės, gandai, 1990-ųjų
įvykių iškraipymai. Antai Rusijos
žurnalistai, remdamiesi JAV polito-
logais, savo straipsniuose abejojo net
Lietuvos nepriklausomybe, citavo
anuometinius Rusijos pareigūnus,
kurie teigė, neva Lietuvos vadovai
jau buvo sustabdę Kovo 11-osios aktą
mainais už ekonominės blokados pa-
naikinimą. Gal Rusijai ir įprasta iš
SSRS paveldėta tvarka, kai svarbiau-

sius valstybinius sprendimus priima
diktatoriškų savybių turintys vado-
vai, bet Lietuvoje joks vadovas negali
pakeisti demokratiškai priimtų
sprendimų.

Beje, Rusijos atžvilgiu taip gali-
ma teigti ir apie šiandieną. Juk da-
bartiniai prezidento rinkimų rezul-
tatai buvo nulemti dar pernai rugsė-
jį, kai vienos, tegul ir galingiausios,
partijos „Vieningoji Rusija” suvažia-
vime V. Putin ir D. Medvedev pasi-
skirstė būsimas valstybės vadovų pa-
reigas.  Kaip sakė buvęs šalies vado-
vas, europarlamentaras prof. Vytau-
tas Landsbergis, dabartiniai rinki-
mai tebuvo „atrankos procedūra”, ne
pasirinkimas, o atranka, nulemta
dviejų politikų, beje, teisininkų, iš-
ankstinio pasidalijimo pareigomis.

V. Putin rinksis karingą retoriką

Pernai spalį, jau žinant apie
šiuos gėdingus susitarimus, „Geopo-
litiko-e” buvo rašoma apie trečiąkart
būsimą Rusijos prezidentą (http://
www.geopolitika.lt/?artc=4937), jo
„naują seną veidą”, buvo cituojamas

laikraštis „The New York Times”, ku-
ris tuomet spėjo: „Jei V. Putin išliks
valdžioje iki 2024 m., jis ‘persėdės’ ne
tik keturis JAV prezidentus, trijų Ki-
nijos vadovų kartas, bet ir priartės
prie J. Stalin diktatūros – gal ne tik
pagal jos trukmę, bet ir pagal padary-
tus nusikaltimus.”

Tą rudenį savaitraštis „Veidas”
svarstė, „kas Lietuvai blogiau – D.
Medvedev ar V. Putin?” Nors ateities
spėjimai yra sunkus užsiėmimas,
ypač kai jie susiję su asmenybėmis,
dauguma apžvalgininkų ir politikų
neabejoja, kad iš Kremliaus aidės
daugiau karingų šūkių, sklis dau-
giau militaristinės retorikos, V. Putin
politika bus persmelkta cinizmo ir
beatodairiško Rusijos siekių gynimo
visame pasaulyje.

Diplomatinį darbą dirbęs Seimo
narys P. Auštrevičius pernai po „Vie-
ningosios Rusijos” suvažiavimo pri-

siminė seną anekdotą. „Kuo skiriasi
rinkimų sistema JAV ir Rusijoje?
JAV žinomos taisyklės, bet nežino-
mas rezultatas. Rusijoje – atvirkščiai:
taisyklės neaiškios, o nugalėtojai ži-
nomi”, – iš prezidento pareigų daly-
bų šaipėsi parlamentaras. Jis sakė,
kad daugelis laukė, jog D. Medvedev,
kalbėjęs apie Rusijos modernizavimo
strategiją, pats bus modernesnis ir
demokratiškesnis už V. Putin, tačiau
tai buvo tik duoklė įvaizdžiui. V. Pu-
tin iš pirmojo valstybės vadovo pa-
reigų net nebuvo pasitraukęs. Pernai
rugsėjį vykusių apklausų duomeni-
mis, tik 12 proc. rusų manė, kad D.
Medvedev turi realią aukščiausiąją
valdžią.

Mes esame per maži?

Dauguma Lietuvos politologų
spėja, kad V. Putin sugrįžus į Krem-
lių Lietuvos ir Rusijos santykiai dar
labiau atšals, nors D. Medvedev nese-
niai tarstelėjo, kad yra realių galimy-
bių juos pagerinti. Sąstingį rodo tai,
kad jau ilgą laiką nėra dvišalių aukš-
čiausiojo lygio apsilankymų. Pasku-
tinį kartą realios viltys, kad prem-

jeras V. Putin atvyks į Vilnių, buvo
puoselėtos 2010 m. birželio pradžioje,
kai Lietuva rengė Baltijos jūros vals-
tybių vadovų susitikimą, tačiau šio
galimo svečio nepatraukė net gali-
mybė susitikti su mūsų sostinėn už-
sukusia Vokietijos kanclere Angela
Merkel.

Gali būti, kad Rusijai Baltijos ša-
lys per mažai reikšmingos jos plėšrū-
niškuose geopolitiniuose siekiuose.
Tačiau kai šiose šalyse kalba pakryp-
sta apie  rusakalbių reikalus, Krem-
liaus ideologai bemat atgyja. Taip at-
sitiko Latvijoje balsuojant dėl rusų
kalbos kaip antros valstybinės pripa-
žinimo.

Šio vasario pabaigoje taip pat su-
laukėme išrinktojo prezidento V. Pu-
tin dėmesio. Jis pagyrė Baltijos šalis
ir Lenkiją, kad jos palankiau negu ki-
tos Europos valstybės vertina bevizio
režimo su Rusija galimybę. Jis esą
girdėjęs „iš savo draugų šiose šaly-
se”, kad „jos iš principo nepriešta-
rauja”. Beje, toks reveransas buvo at-
liktas pačioje rinkimų kampanijos
pabaigoje.

Kaip atsiranda erozija

Tačiau apžvalgininkai perspėja,
kad labiausiai Lietuvai reiktų su-
klusti dėl V. Putin planų sukurti Eu-
razijos sąjungą. Šią idėją V. Putin pa-
skelbė likus iki rinkimų dar pen-
kiems mėnesiams ir ji buvo skirta
pirmiausia dabartinėms NVS šalims,
bet V. Putin siūlė žvelgti plačiau, ją
pavadindamas „istorinio persilauži-
mo galimybe posovietinėms šalims”.
Akivaizdu, kad ši sąjunga yra bandy-
mas pamėtėti jauką ir Lietuvai: o gal
ir pavyks, augant vidinei krizei
Europos Sąjungoje, kada nors pavilio-
ti mūsų šalį į „naują seną” imperiją.

Vadinasi, su V. Putin sugrįžimu
Rusijoje sustiprės šovinistinės, „vy-
resniojo brolio”, „stipraus centro”
nuotaikos. Jos buvo gajos daugiau
kaip prieš 22 metus, bet, atvirai sa-
kant, ar kiekvienas esame tikras, kad
jos neras palankios dirvos šiandie-
nos Lietuvoje? Štai ką tik paskelbti
bendrovės „Prime Consulting” sa-
vaitraščio „Veidas” užsakymu atlik-
tų visuomenės nuomonės tyrimų re-
zultatai. Lygiai pusė apklaustųjų at-
sakė, kad tik „kartais” jie didžiuojasi
esantys lietuviai, ir tik 22 proc. ap-
klaustųjų įsitikinę, kad daugiau pa-
siekta per šiuos 22 nepriklausomybės
metus, o ne prieškariu.

Iškalbingas ir tas faktas, kad Lie-
tuvoje už V. Putin balsavusių Rusijos
piliečių yra 12 proc. daugiau negu vi-
dutiniškai Rusijoje. Matyt, nebetoli
tas laikas, kai ketvirtajai kadencijai
jį rinksis kaip Čečėnijoje – kone visi
100 proc. balsavusiųjų. Argi reikia
stebėtis, kad atsiranda Nepriklauso-
mybės erozija?   

Geopolitika.lt

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

ČESLOVAS IŠKAUSKAS

Vadinasi, su V. Putin sugrįžimu Rusijoje sustiprės šo-
vinistinės, „vyresniojo brolio”, „stipraus centro” nuo-
taikos. Jos buvo gajos daugiau kaip prieš 22 metus,
bet, atvirai sakant, ar kiekvienas esame tikras, kad jos
neras palankios dirvos šiandienos Lietuvoje? 
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

V. Putin paskelbtas prezidento rinkimų nugalėtoju

Azijos valstybių karinės išlaidos 
pirmą kartą viršys Vakarų

Stokholmas (ELTA) – Azijos vals-
tybių karinės išlaidos 2012 m. pirmą
kartą viršys Vakarų, spėja žinovai.
Nuo finansų krizės pradžios 2008 m.
Europos ir Azijos šalių išlaidos kari-
nėje srityje supanašėjo, sakoma kas-
metinėje Tarptautinio strateginių ty-
rimų instituto (IISS) ataskaitoje. Atei-
tyje į priekį gali išsiveržti Rytai.

Mažiausiai 16 NATO valstybių
pastaraisiais metais sumažino savo
išlaidas ginkluotei. Ataskaitoje kal-
bama apie daugiau kaip 10 proc. ,,ap-
karpymus”. Kadangi Europos šalis
krečia krizė, institutas nemano, kad
ši nuostata keisis. Pasak IISS, mažė-
jančios Europos investicijos jau nei-
giamai atsiliepia ginkluotosioms pa-
jėgoms. Per NATO misiją Libijoje, pa-
vyzdžiui, kariams trūko sugebėjimų
atpažinti taikinius ir vykdyti veiks-
mingą žvalgybą.

Remiantis tyrimu, savo karines
išlaidas sumažino ir JAV. Vien tik Eu-
ropoje Washington savo karių skai-
čių sumažins 10,000 iki 70,000. Be kita
ko, todėl, kad Pentagonas ateityje dė-
mesį ketina sutelkti į Azijos ir Ra-
miojo vandenyno regioną.

IISS kariniai specialistai įspėja,
nepaisant amerikiečių taupymo poli-
tikos, nesumenkinti Jungtinių Vals-
tijų. ,,JAV liks didžiausia pasaulio
karine galia”, – sakoma ataskaitoje.
Kinija, Japonija, Pietų Korėja ir
Australija tuo tarpu spartina Rytų
militarizavimą. Pernai jų karinės iš-
laidos padidėjo 3,15 proc., be kita ko –
dėl staigaus ekonomikos augimo Azi-
joje. Karinis viešpatavimas Azijoje ir
toliau priklauso Kinijai, bent jau ver-
tinant karines išlaidas. IISS spėja,
kad ši šalis savo išlaidas nuo 2001 iki
2011 m. daugiau nei padvigubino.

Varšuva (BNS) – 2010 m. balan-
džio 10 d. sudužęs Lenkijos preziden-
to lėktuvas neturėjo teisės skristi į
Smolensk. Tokią išvadą padarė šalies
Vyriausieji kontrolės rūmai (VKR),
kurie paskelbė baigiamąją ataskaitą
apie savo tyrimą šioje byloje. ,,Lėktu-
vas, pagal Lenkijos teisės sistemą,
neturėjo teisės skristi ir tūpti Smo-
lensk, kadangi šis oro uostas neį-
trauktas į oro uostų sąrašą ir todėl

laikomas neveikiančiu”, – pareiškė
VKR vadovas Jacek Jezierski. ,,Lėk-
tuvas galėjo leistis tik veikiančiame
oro uoste, t. y. ne Smolensk”, – pabrė-
žė jis. Anot pareigūno, prezidentas
galėjo skristi į Smolensk oro uostą
sraigtasparniu iš kito artimiausio
oro uosto arba tūpti ten po patikrini-
mo, bandomojo skrydžio, kuris nebu-
vo atliktas.

K. Prunskienės būklė gerėja 

Lenkijos prezidento lėktuvas negalėjo skristi į Smolensk

Maskva (BNS) – Rusijos centri-
nė rinkimų komisija paskelbė oficia-
lius prezidento rinkimus rezultatus.
Jais remiantis, Rusijos ministrui pir-
mininkui Vladimir Putin savo balsą
atidavė 45,602,75 piliečiai. Tai yra
63,6 proc. balsavime dalyvavusių rin-
kėjų. Kovo 4 d. vykusiuose rinkimuo-
se Komunistų partijos vadovas Ge-
nadij Ziuganov užėmė antrą vietą,

gavęs 17,18 proc. balsų. Toliau eina
milijardierius Michail Prochorov
(7,98 proc.), Liberaldemokratų parti-
jos pirmininkas Vladimir Žirinovs-
kij (6,22 proc.) ir partijos ,,Teisingoji
Rusija” vadovas Sergej Mironov (3,85
proc.). 

Skelbiama, kad rinkimų kampa-
nija kandidatams atsiėjo 1,4 mlrd.
rublių (35,9 mln. eurų).

JAV prieš Iraną gali panaudoti savo naują ginklą

Paskirtos septynios premijos humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos
ir technologijos mokslų srityse.               Švietimo ir mokslo ministerijos nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Pasak ministro, JAV mokslinin-

kus sudomino galimybės plėtoti ben-
dradarbiavimą su Lietuvos universi-
tetais taikomųjų medicinos tyrimų
srityje. University of  Houston Bauer
verslo mokyklos vadovus sudomino
lietuvių delegacijos pasiūlymas su-
rengti mokykloje studijuojančių
verslo vadovų grupės pažintinę kelio-
nę į Lietuvą. 

Lietuvos delegacija apsilankė
Rice University – viename geriausių
JAV privačių universitetų, garsėjan-
čiame tyrimais technologinių ir bio-
mokslų srityje. Pokalbyje su univer-
siteto prezidentu David Leebron ir

vicerektoriumi dr. George McLendon
pažymėta, kad Rice University galėtų
būti puikus Lietuvos technologijos ir
medicinos universitetų partneris, ko-
mercializuojant Lietuvos mokslinin-
kų atliekamus tyrimus, įvedant į rin-
ką Lietuvoje sukurtus produktus ar
padarytus atradimus. LR ministro
nuomone, Lietuvos universitetai ga-
lėtų su JAV geriausiomis aukštosio-
mis mokyklomis plačiau vystyti
jungtinių studijų, išduodančių du
diplomus, programas.

Savaitgalį ministras G. Stepona-
vičius bei jį lydinti delegacija lankysis
Čikagoje. 

Washington, DC (ELTA) – Jung-
tinės Valstijos prieš Iraną gali panau-
doti savo naująją 13,600 kilogramų
sveriančią požeminiams bunkeriams
naikinti skirtą bombą, teigė JAV oro
pajėgų pulkininkas generolas Her-
bert Carlisle. Kalbėdamas per konfe-
renciją apie JAV gynybos programas,
pareigūnas teigė, jog bomba  – ,,galin-
gas ginklas”, sukurtas pulti tokias
šalis kaip Iranas, kurios turi po žeme
įrengtas branduolines teritorijas.
Pasak H. Carlisle, bomba gali prasi-
skverbti per 65 metrų požeminį bun-
kerį.

JAV ir Izraelis užsiminė apie ka-
rinių veiksmų galimybę, jeigu Iranas

nenutrauks savo branduolinės prog-
ramos, nes konfliktą spręsti diploma-
tiniu keliu laiko lieka vis mažiau.

Tuo tarpu Irano aukščiausiasis
vadovas ajatola Ali Khamenei pa-
sveikino JAV prezidento Barack Oba-
ma kalbas, kuriose jis dėl Teherano
branduolinės programos pirmenybę
teikia diplomatiškam sprendimui, o
ne kariniams veiksmams. Tai retai
pasitaikantis teigiamas ženklas Te-
herano ir Washington santykiuose.
B. Obama teigė, jog diplomatija vis
dar gali padėti išspręsti šią krizę, ir
apkaltino respublikonų kandidatus į
prezidentus ,,mušimu karo būgnais”. 

Vilnius (ELTA) – Insultą patyru-
sios pirmosios atkurtos nepriklauso-
mos Lietuvos premjerės, Lietuvos
liaudies partijos pirmininkės profe-
sorės Kazimiros Prunskienės svei-
katos būklė po truputį gerėja. Vasa-
rio 26 d., 69-ojo gimtadienio dieną, K.
Prunskienę ištiko insultas. Vilniaus
universitetinėje greitosios pagalbos
ligoninėje jai buvo atlikta neurochi-
rurginė operacija.

Pagerbti Lietuvos mokslo premijų laureatai

Vilnius (ELTA) – Kovo 9 d. Vil-
niuje apdovanoti Lietuvos mokslo
premijų laureatai. Paskirtos septy-
nios premijos humanitarinių ir so-
cialinių, fizinių, biomedicinos ir
technologijos mokslų srityse. 

Humanitarinių mokslų srities
premijas gavo Vilniaus dailės akade-
mijos mokslininkė Rūta Janonienė
už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų
meninis paveldas: Vilniaus konvento
architektūros ir dailės tyrimai” ir
Vilniaus universiteto mokslininkas
Mykolas Michelbertas – už „Senojo
geležies amžiaus (I–IV a.) baltų gen-
čių materialinė ir dvasinė kultūra,
Lietuvos gyventojų prekybiniai ry-
šiai”. 

Fizinių mokslų srityje laurus nu-
skynė Fizinių ir technologijos moks-
lų centro mokslininkai Vidmantas
Ulevičius, Kęstutis Kvietkus ir šiuo
metu Nacionaliniame Airijos univer-
sitete dirbantis Darius Čeburnis. Jie
apdovanoti už darbų ciklą „Atmosfe-
ros aerozolio dalelės: fizinės-chemi-
nės savybės ir įtaka klimato kaitai,
oro taršai ir sveikatai”. Taip pat šioje
mokslo srityje apdovanotas Vilniaus

universiteto mokslininko Ričardo
Makuškos ir Kauno technologijos
universiteto mokslininko Algirdo Že-
maitaičio darbų ciklas „Gamtinės
kilmės ir sintetiniai polielektrolitai
aukštosioms technologijoms”.

Biomedicinos mokslų srityje pri-
pažinimo sulaukė Vilniaus universi-
teto mokslininkų darbai: Zitos Auš-
relės Kučinskienės darbų ciklas
„Aterosklerozės patogenezės mecha-
nizmai: molekulinių žymenų paieška
ir tyrimas” bei Osvaldo Rukšėno ir
Aido Alaburdos darbas „Nervų siste-
mos veiklos ir patologijos mechaniz-
mų tyrimas”.

Technologijos mokslų srityje
premiją gavo Aleksandro Stulginskio
universiteto mokslininkai Prutenis
Petras Janulis (po mirties), Violeta
Zakarevičienė ir Eglė Sendžikienė už
darbų ciklą „Naujos žaliavos ir meto-
dai biodyzelino gamybai”.

Lietuvos mokslo premijos dydis –
101,400 litų. Iš viso šiemet Lietuvos
mokslo premijų konkursui buvo pa-
teikti 22 mokslinių tyrimų ir 4 taiko-
mosios mokslinės veiklos darbai. 

Aptartos naujos bendradarbiavimo galimybės 

LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com



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

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
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www.draugas.org

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PLC išnuomojamas 1 mieg. 
1 vonios butas – $700/mėn.

Parduodamas prieš PLC
„Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, 
Linas tel. 630-674-5414

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

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo arba darbo su vaikais, su grįžimu namo. Pa-
tirtis, rekomendacijos, anglų kalba, automobilis.
Galiu padėti savaitgaliais. Tel. 630-696-7478.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legalūs dokumentai. Tel.
312-307-4619.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali juos prižiūrėti ir savo namuose. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja. Tel. 331-643-5529.

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

ĮvAIRŪS SkELBImAI

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

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

VIRGIS 
TVASKUS, CPA

užpildo asmenines ir 
kompanijų mokesčių formas. 

Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Skokie moving company needs
MOVERS, HELPERS & DRIVERS!

Great pay & benefits! Open 7 days
9–5 to complete application.
3500 Jarvis Ave., Skokie, IL
or call 847-673-3309

PASLAUGOS



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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Surašymas Nr. 3

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR mE” kAvInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

 

 

 
 

Surinktas pelnas bus skiriamas 

  
remian iai sriubos valgyklas Lietuvoje. 

Palaimintojo Jurgio Matulai io Misija 
 

Kovo 18d.  12:15 p.p. 
 

PLC Pokyli  Sal je 
14911 127th St. 

Lemont, IL 60439 
Pra ome u siregistruoti i  anksto Misijos ra tin je 

 tel: (630)257-5613. 
 auka - $15 (asmeniui), $30 ( eimai) 

 
D kojame visiems, kurie atsiliepiate  Vie paties raginim  su elpti 

alkstan iuosius. 
 

5 raidės:
AGAPĖ – AKLYS – JUŠKA – KAMIU – LIANA – LIŪTĖ – NIASA – TURBO.

7 raidės:
ABISALĖ – ALIASKA – BOSNIJA – GAVĖNIA – GAZELĖS – ITALIJA – LAT-
VIJA – LEGATAS – NAISIAI  – NAMUOSE – ONIKSAS – ORPŪSLĖ –
PAMĖKLĖ – ROMĖNAI – SAVAIME – SĄRAIŠA – SOSTINĖ – TREMOLO –
VAISTAS.

8 raidės:
KACIJOS – BALTYMAI – EGLIŠAKĖ – ERŠKĖTIS – EŽERYNAS – GARIŪNAI
– KALIOŠAI – KAVABATA – KUPLETAI – MAIŠATIS – MOKINIAI – MOR-
KIENA – NEVĖKŠLA – ORANŽINĖ – OŽEKŠNIS – PEKTINAI – PIRŠLIAI –
PRAPJOVA – RŪPESTIS – SĄSKAITA – SUKILĖLĖ– TĖTUŠIAI – TRAINIJA
– VERTELGA.
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Vasario 23 dieną sukako lygiai
220 metų nuo tos dienos, kai
paskutinis Lenkijos karalius

ir Lietuvos kunigaikštis Stanislovas
Augustas Poniatovskis suteikė Sūdu-
vos sosti nei Marijampolei Magdebur-
go teises. Tai reiškė, kad Marijam-
polė buvo prilyginta kitiems senie-
siems Lietu vos Didžiosios Kuni-
gaikštystės miestams ir galėjo lais-
vai rinkti miesto valdžią, vystyti
amatus ir prekybą, rūpintis visais
svarbiais miestui klausimais. Šiai
sukakčiai skirti ren giniai Sūduvos
sostinėje vyks visus 2012 metus.

Sukakties proga surengtas iškil -
mingas miesto tarybos posėdis, į kurį
pakviesti ir dabartiniai, ir buvę
mies to vadovai, garbės piliečiai, dva-
sinin kai, visuomenės atstovai. Minė-
jime dalyvavo europarlamentarė Vi-
lija Blinkevičiūtė, Seimo nariai Ar-
vydas Vidžiūnas, Albinas Mitrulevi-
čius, Vy tautas Kurpuvesas. Skambė-
jo choristų atliekamos giesmės, į
posėdžių salę iškilmingai buvo įneš-
tos Lietu vos ir Marijampolės vėlia-
vos.  

Renginio dalyviai išgirdo ir pri-
vilegijos diplomo tekstą, buvo per-
skaitytas pranešimas apie Magde-
bur go teisių suteikimo miestui svar-
bą, taip pat parodytas šių eilučių au -
to riaus prieš 20 metų Lietuvos kino
studijos sukurtas dokumentinis fil-
mas apie Marijampolę „Marijos
miestas”, kuriame Sūduvos sostinės
isto riją pasakojo kunigas Juozas Bar -

kauskas, atkreipdamas dėmesį, kokį
didžiulį vaidmenį miestui kurtis tu -
rėjo marijonų vienuolija, davusi ir
pavadinimą Marijampolei.

Tą pačią dieną ši sukaktis pami-
nėta ir P. Kriaučiūno viešojoje bib-
liotekoje, kur pristatytas  fotografijų
albumas „Senoji Marijampolė foto -
gra fijose”, apie kurį jau rašėme
„Drauge”. Renginys nebuvo forma -
lus, skambant Bach, Strauss, B. Dva -
riono kūriniams, kuriuos atliko Ma -
rijampolės muzikos mokyklos mok-
sleiviai ir pedagogai, buvo sukurta
karaliaus Stanislovo Augusto lai -
kams artima nuotaika. 

Istorikas, Marijampolės archyvo
direktorius Rimvydas Urbonavičius
savo pranešime apie Magdeburgo
teises mieste pabrėžė, kad, suteikus
šią teisę, miestiečiai mokesčius pra -
dėjo mokėti ne dvarininkui, o į savi-
valdybės kasą. Miestiečiams buvo

Sūduvos sostinė mini 220-ąsias savivaldos metines 

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

suteikta teisė patiems spręsti teismo
bylas, rengti turgus, muges. Mugės
(dabar jų vietą užima kasmetė miesto
šventė, rengiama gegužės pabaigoje)

buvo labai svarbios miestui, nes jų
metu būdavo galima prekiauti be
muitų ir mokesčių. 

Deja, po paskutiniojo Lietuvos ir
Lenkijos (Žečpospolitos) padalijimo
1795 m., kai nustojo gyvavusi bemaž
600 metų Europos žemėlapyje buvusi
pirmoji Lietuvos valstybė, Lietuva
priverstinai buvo prijungta prie Ru -
sijos. Seimeliai buvo prilyginti Ru -
sijos apskrities bajorų suvažiavimui,
o po 1863 metų sukilimo apskritai pa -
naikinti. Nustojo galioti ir Magde -
burgo teisės. Rusijos imperijoje grei-
tai nunyko miestiečių savivalda.

Albumo „Senoji Marijampolė
fotografijose’’ sudarytojas ir leidėjas
Valentinas Juraitis, besiremdamas
savo ilgamete miesto ir regionų įvaiz-
 džio kūrimo praktika, kuriant lei-
dinius apie Trakus, Ignaliną, Šven -
čionis, Uteną ir kitus miestus, pažy -
mėjo atpažįstamų architektūros ob -
jektų tinkamą išsaugojimą ir išraiš-
kingą pavaizdavimą fotografijoje. 

Marijampolėje tokių architektū -
rinių objektų ir ansamblių gana ne -
daug. Prieš kelis dešimtmečius nu -
griovus senąją Bartlingio vaistinę,
stovėjusią centrinėje miesto aikštėje,
prieškariu buvusią vienu iš Mari-
jam polės atpažinimo ženklų, simbo-
lių, išliko dar Babarskio namas, kur
buvo įsikūrusi pirmoji miesto savi-
valdybė, kelios senamiesčio gatvės
su čerpių stogais ir beveik nieko dau-
giau. Tie sa, išliko ir įspūdingas 1926

metais pastatytas Marijampolės gele-
žinkelio stoties ansamblis – ne tik
miesto, bet ir viso Sūduvos krašto pa-
sididžiavimas. 

Keletą kartų atnaujinta Jono
Basanavičiaus aikštė su skulptoriaus
Kęstučio Balčiūno sukurtu paminklu
„Tautai ir kalbai” šiandien yra svar-
biausias miesto architektūrinis ak -
centas. Aikštės atnaujinimo darbai
jau baigti, nors ne visiems patinka
dabartinė aikštė, jos kūrėjai sulau-
kia nemažai kritikos. Dabar siekia-
ma įvairių renginių metu ir įvairiais
metų laikais sukurti patrauklų mies -
to aikštės įvaizdį.

Dabartinis savivaldybės viceme -
ras Algis Žvaliauskas pasidžiaugė,
kad jau daug kartų atnaujinta aikštė
pagaliau įgaus stabilumo ir ramybės.
Tereikia bendromis pastangomis
kur ti jos jaukumą. Vicemeras padė -
kojo albumo „Senoji Marijampolė
fotografijose” sumanytojams ir leidė-
jams už nuveiktą gražų darbą ir
palinkėjo šią veiklą kūrybingai tęsti. 

Bibliotekoje visą mėnesį veiks ir
senosios Marijampolės  fotografų 40
darbų paroda, kuriuos sukūrė A.
Kuhlevindas, M. Buhalteris, J. Vinds -
bergas, J. Fridbergas, Z. Tezba, V. To -
toraitis, J. Miežlaiškis, S. Rūškys ir
kiti miesto metraštininkai. Jubilie -
jiniai renginiai tęsis visus metus.
Ypač įspūdinga turėtų būti Miesto
šventė gegužės pabaigoje, į kurią lau -
kiama atvykstant kraštiečių iš viso
pasaulio.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Marijampolės archyvo direktorius R. Ur-
bonavičius.

Albumo sudarytojas ir leidėjas Valentinas
Juraitis.                     A. Vaškevičiaus nuotr.
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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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

• 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

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje
www.draugas.org

A † A
ONA ČEPAITYTĖ
DUMČIUVIENĖ

Mirė 2012 m. vasario 26 d. Cicero, IL, kur gyveno nuo atvyki-
mo  į JAV 1949 m.

Gimė 1914 m. vasario mėnesį Suvalkijoje.
Nuliūdę liko: seserys Petrė Gudaitienė ir Elena Tauginienė.
A. a. Ona buvo mylima a. a.  Antano žmona.
Vasario 29 d., po šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Cicero, IL,

velionė buvo palaidota „Block 30” Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse šalia mirusio vyro.

Liūdinčios seserys su šeimomis

A † A
VILIUI A. TRUMPJONUI

netikėtai iškeliavus Anapilin, reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai DANUTEI, dukroms KRISTINAI,
ALDONAI, NIKAI ir jų artimiesiems.

Laima ir Albertas Apanavičiai

Ilgamečiui tautinių šokių grupės „Lietuvos Vyčiai”
steigėjui ir vadovui, LTSI Garbės nariui ir daugelio
išeivijos  Šokių švenčių darbuotojui

A † A
FRANK ZAPOLIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
žmonai ELEANOR, sūnui, dukrai, visiems giminai -
čiams ir artimiesiems.

Lietuvių Tautinių šokių institutas/
Lithuanian Folk Dance Institute Inc.

Kviečiame siūlyti kandidatus į 
JAV Lietuvių Bendruomenės atstovus

PLB XIV Seime
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimas šaukiamas Vilniuje 2012

m. rugpjūčio 7–10 d. JAV Lietuvių Bendruomenei Seime gali atstovauti 30
atstovų, kuriuos išrinks JAV LB XIX Taryba. 

JAV LB Tarybos nutarimu, kandidatus gali siūlyti bent du JAV LB na riai.
Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. kovo 31 d. JAV LB rinkimų komisijos pir mi-
ninkei Janinai Udrienei el. paštu udrys@sbcglobal.net arba adresu 31220
Country Ridge Cr., Farmington Hills, MI 48331. Daugiau informacijos galima
gauti tel. 248-788-3417.

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:
1. Vykti į PLB Seimą Vilniuje ir susimokėti visas kelionės, apsistojimo ir

pragyvenimo išlaidas (pagal JAV IRS nuostatus kelionės ir apsistojimo, bet
ne pragyvenimo išlaidas galima nusirašyti nuo pajamų mokesčių).

2. Dalyvauti visuose PLB Seimo posėdžiuose.

Už JAV LB XIX Tarybos trečioje sesijoje jau pasiūlytus ir visus kitus siū-
lomus kandidatus korespondencinis JAV LB XIX Tarybos narių balsavimas
vyks nuo 2012 m. balandžio 1 iki 15 dienos. 30 kandidatų, surinkusių dau-
giausiai balsų, taps JAV LB atstovais PLB Seime.

Jeigu išrinktas JAV LB atstovas dėl rimtos priežasties negali dalyvauti
PLB Seime, jis privalo apie tai kuo skubiau pranešti raštu JAV LB XIX
Tarybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu. Vietoje jų dalyvauti PLB
Seime bus kviečiamas kitas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Yra labai
svarbu, kad JAV LB būtų atsakingai atstovaujama PLB Seime.

JAV LB XIX Tarybos prezidiumas

Ruth M. Gylys, gyvenanti Olym pia, WA, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esa me Jums labai dėkingi už para mą.

Elvira Kronas, gyvenanti Canada, kartu su metinės „Draugo” pre-
numeratos mokesčiu dar pridėjo 60 dol. laik raščio leidybos išlaidoms su-
ma žinti. Nuoširdžiai Jums dėkingi už jūsų dosnumą.

Kazimieras Kuras, gyvenantis Canada, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Labai Jums ačiū už paramą.

Elena Majauskienė, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

Ada Sutkuvienė, gyvenanti  Beverly  Shores, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dė-
kingi už paramą.

A † A
VITAS RUGIENIUS

Mylimas Tėvelis, Tėvukas, Brolis, Dėdė po sunkios ir ilgos li -
gos mirė 2012 m. kovo 6 d. Livonia, Michigan, sulaukęs 74 m.

Velionis buvo verslininkas, Akademikų skautų Korp. Vytis,
Lietuvių Bendruomenės ir sporto klubo „Kovas” narys.

A. a. Vitas pašarvotas penktadienį, kovo 9 d. RG & GR Harris
laidojimo namuose 15461 Farmington Road, Livonia, MI. Lan -
kymo valandos nuo 4 v. p. p. iki 9 val. v. 7 val. Rožinis ir atsi -
sveikinimas.

Šeštadienį, kovo 10 d. bus pašarvotas Dievo Apvaizdos bažny -
čioje 9:30 v. r. iki gedulingų šv. Mišių 10:30 v. r.

Velionis bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, šalia
žmonos a. a. Jurinos.

Giliame nuliūdime liko: dukra Danutė, sūnus Vitas ir marti
Inga, anūkai: Aleksas, Andrius, Ema ir Mia; brolis Algis ir
brolienė Liūda; dukterėčia Daiva Rugieniūtė, sūnėnas Algis ir
žmona Linda Rugieniai, jų vaikai Aleksa, Kovas, Kasandra ir
Taura; dukterėčia Gina su vyru Robertu Blinstrubai, jų vaikai
Gilius ir Gytis; pusseserė Ona Puškorienė su vyru Kęstučiu ir
šeima; svainė Vida su vyru Kostu Stankai ir šeima; dėdžių Ze -
nono ir Augustino Kudžių šeimos nariai ir kiti giminės
Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje.

Vietoj gėlių šeima pageidauja auką skirti Camp Dainava arba
sporto klubui „Kovas”.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas. Tel. 313-554-1275
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

,,RITO’S COFFEEHOUSE” (4116 W. Southwest Highway, Hometown, IL) 
ketvirtadienį, kovo 29 d., 1 val. p. p. dr. vILIJA kERELyTĖ

kviečia pasiklausyti paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų 
naudą žmogaus organizmui. Pietūs – $12. Vietų skaičius ribotas, 

tad kviečiame jas užsisakyti iš anksto tel. 708-424-1555.   

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Maloniai kvieãiame ∞ labdaringà mad˜ parodà 
AMÎINA MADAAMÎINA MADA,

kuri ∞vyks Detroito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre 
(25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034), 

kovo 25 d., sekmadien∞, 1 val. p. p. 

Šalia kitų, savo darbus, kuriuos rodys Detroito lietuvaitės ir lietu-
vaičiai bei jų šeimos, pristatys trys lietuvės dizainerės:

Viktė Moss, kurianti drabužius Chelsea Purple Rose Theater,
DIA ir Detroit Artist’s Market; 

Raminta Vilkas, laimėjusi 1-ą vietą ,,American Sewing Expo’’; 

Romona Keveža iš Toronto, gy ve-
nanti ir kurianti New Yorke, ku rios
klientų sąraše yra tokios žvaigž dės kaip
Angelina Jolie, Christina Hendricks,
Paula Abdul ir kt. Romona mielai sutiko
parodyti savo naujausius kūrinius Det-
roito lie tu viams, sudarė organizatoriams
visas galimybes bendradarbiauti su jos
mar ketingo ir dizaino specialistais. Jau-
čiamės ypatingai pagerbti, galėdami pri-
statyti jos talentą ir nuosta bius darbus
Detroito žiūrovams.

Sukneles parodai maloniai sutiko paskolinti ,,Roma Sosa Ate-
lier” Birmighame. Ten jas galima ir nusipirkti.

Parodą organizuoja Detroito Lie tuvių Kultūros Klubas. 
Pelnas skiriamas Wayne State University Lietuvių Kambariui,

Baltų klubui, veikiančiam prie University of  Michigan, radijo
valandėlei ,,Lietuviškos melodijos’’ ir kitiems projektams. 

bilietai pardavinėjami sekmadieniais po šv. Mi šių 
Dievo Apvaizdos parapijoje nuo kovo 4 d. 

bilietus taip pat galima už sisakyti paskambinus tel. 248-626-4709.

Romona Keveža

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
Treška $50; Donatas Tijūnėlis $500
neįgaliųjų šeimai; Gražina Kriaučiū -
nienė $500; vaiko metinei paramai

Kęstutis Keblys $250, Birutė Pocienė
$360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-6435, el. paštas: indretijunelis
@sbcglobal.net tinklalapis: www.sun-
lightorphanaid.org

� Šeštadienį, kovo 10 d., 5 val. p. p.
vyks Marquette Park Švč. Mergelės Ma-
rijos Gi mimo bažnyčios Pal. J. Matulai-
čio, MIC, Apaštališkojo pasiuntinio Lie-
tuvai,  beatifi kacijos 25-mečio iškilmių
rengimo komiteto narių posėdis.

� Dėmesio! Skelbtas Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro tautinių šokių grupės
„Ug nelė” koncertas, turėjęs vykti kovo
12 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Pra sidėjimo parapijos Mozerio salėje,
neįvyks.   

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 14 d., tre -
čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popie-
tę. Bus ro  domas doku men tinis fil mas
,,Kazlų Rūda”. Fil mai ro domi PLC skai -
tykloje, šalia Bo čių menės.

� Kovo 18 d., sekmadienį, Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos salėje Lie-
tuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vl. Putvio-
Putvinskio 103-iųjų mirties meti nių mi-
nėjimas. Minėjime dalyvaus sve čias iš
Lietuvos vyskupas Rimantas Nor vila. Šv.
Mišiose 10:30 val. r.  dalyvaus  šauliai,
vaikų choras ,,Svajonė” ir parapijos cho-
ras. Po pamaldų ir minėjimo – pietūs.   

�  Gegužės 20 d. Lietuvių dailės muzie -
juje, PLC 12:30 val. p. p. Lietuvos Duk -
terys kviečia į pavasarinį koncertą
,,Skambėk daina”. Dalyvas dai nininkai
Algirdas Motuza ir Loreta Ja nu levičiūtė. 

� JAV LB Baltimore apylinkė ir Balti -
mo re lietuvių namai kviečia į Irmos Jur -
ge levičiūtės koncertą, kuris įvyks Bal ti -
more lietuvių na mų didžiojoje salėje ko -
vo 16 d., penktadienį, 8:30 val. v. Visus
nemokamai vaišinsime lietuvišku alu mi,
prieš koncertą – karšti ce pelinai, pa ga -
minti „Jūratės virtuvėje”. 

� Šiaurės New Jersey Ameri kos lie tu vių
klubo velykinis subuvimas įvyks kovo 17
d., šeštadienį, Florham Park biblioteko-
je (Florham Park, NJ) nuo 1 val. p. p. iki
3:30 val. p. p. Mokinsimės vašku da žyti
ir skutinėti margučius. Apie dalyvavimą
prašoma pranešti Aldonai Skrypa tel.
973-377-8148 arba Su san Savaiko tel.
973-328-2850.

� 36-ajame „Cleveland International
Film festival”, vyksiančiame kovo 22 –
ba landžio 1 dienomis Cleveland, OH,
bus rodomas lietuvio reži sieriaus Kristi -
jo no Vildžiūno filmas „Kai apkabinsiu
tave”. Lietuvio režisieriaus filmas bus ro -
domas penktadienį, kovo 30 d. 5 val. p.
p. ir sekmadienį, balandžio 1 d., 7:25
val. v. Tower City Center kino salėse „To -
wer  City Cinemas” (230 W. Huron Rd.,
Cle veland, OH 44113). Perkant bilie -
tus, prašoma naudoti kodą LITCON, bus
suteikiama nuolaida. Kviečiame atvykti į
filmo premjerą.

IŠ ARTI IR TOLI...

Sekmadienį įvedamas vasaros laikas.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį
laikrodžių rodyklės bus pasuktos 

viena valanda į priekį.

Kadras iš kino filmo ,,Kai apkabinsiu tave”. Aktorė Elžbieta Latėnaitė.

LR Generalinis konsulatas Čika -
goje ir ,,Gene Siskel” kino centras
pristato filmo „Kai apkabinsiu tave”
peržiūras š. m. kovo 17 d., šeštadienį,
4:45 val. p. p. bei kovo 21 d., trečiadie-
nį, 8:15 val. v. ,,Gene Siskel” kino cen-
tre (164 N. State St., Chicago, IL
60601). ,,Kai apkabinsiu tave” apdova-
notas net aštuoniomis „Sidabrinėmis
ger vėmis” bei pristatytas „Oskaro”
apdovanojimui.

Tikrais įvykiais paremtas filmas
pasakoja lietuvių šeimos, išskirtos
per Antrąjį pasaulinį karą, istoriją.
Rūtos tėvas pasiliko Sovietų okupuo-
toje Lietuvoje, o ji su mama atsidūrė
Jungtinėse Valstijose. 1961-siais, po
septyniolikos metų nesimatymo, Rū -
ta atvyksta į Vakarų Berlyną susitik-
ti su mylimu tėvu. Tarp Rytų ir Va -
karų Berlyno dar nėra sienos, tačiau
nepasitikėjimu persmelkta miesto
atmosfera paverčia tėvą ir dukrą
skiriančius kelis kilometrus neįvei -
kia mu atstumu. Gelbėdami vienas
ki tą nuo galimų KGB pinklių, jie
pasiruošę atsižadėti taip trokštamo

susitikimo.
Režisierius Kristijonas Vildžiū -

nas, pagrindiniuose vaidmenyse:
Elž  bieta Latėnaitė, Andrius Bia lo b -
žeskis, Jurgita Jutaitė, Giedrius Ar-
bačiauskas, Aleksas Kazana vičius,
Margarita Broich, Sandra Ma ren-
Schneider. Daugiau apie filmą inter-
neto svetainėje

www.kaiapkabin  siutave.lt. 
Penkioliktasis kasmetinis Euro -

pos Sąjungos filmų festivalis Čikago-
je, kurį  rengia ,,Gene Siskel” kino
cent ras kartu su ES šalių konsu la -
tais, vyks kovo 2–29 dienomis. Šių
metų festivalis  iki šiol didžiausias –
jo programoje net 65 filmai iš visų 27
ES valstybių. Daugiau informacijos –
www.siskelfilmcenter.org/eufilm-
fest2012. Bilietai parduodami per
,,Ticketmaster” tel. 800-982-2787 arba
interneto svetainėje www.ticketmas-
ter.com bei ,,Gene Siskel” kino centro
bilietų kasoje.  

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje info

Europos Sąjungos filmų festivalyje –
lietuviškas filmas 


