
Vilnius (ELTA) – Kovo 30 dieną Lietuvos Respublikos
Seime vyko Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
surengta konferencija „Lietuvos ateitis: tarp vizijos ir
realybės”. Konferencija skirta pasirengti liepos 12–15 d.
Vilniuje vyksiančiam visuotiniam PLJS susitikimui, ku-
riame apie 3,000 jaunų lietuvių iš Lietuvos ir viso pasau-
lio tarsis esminiais valstybei ir tautai klausimais, disku-
tuos apie savo vaidmenį kuriant šalies ateitį. 

Seimo pirmininkės Irenos Degutienės teigimu, šian-
dien itin svarbu naikinti takoskyras tarp Lietuvoje ir už-
sienyje gyvenančių lietuvių, tarp vyresniųjų ir jaunes-
niųjų kartų. Parlamento vadovės nuomone, peržengdami
šią ribą ne tik įveiktume niekam nereikalingą ir net ža-
lingą svetimybę ir atotrūkį, bet ir galėtume sumažinti
atotrūkį tarp ateities Lietuvos vizijų ir tikrovės. Didžiau-
siam iki šiol Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui pasi-
rengti skirtoje konferencijoje dalyvavę mokslininkai,
verslininkai, politologai, menininkai, visuomenininkai,
žiniasklaidos atstovai ir lietuvių jaunimo atstovai iš 22
valstybių svarstė, kaip tinkamai pasinaudoti Lietuvos
išeivijos galimybėmis sprendžiant valstybei iškylančius

uždavinius. Skaityti pranešimai Lietuvos valstybės rai-
dos, lietuviškojo tapatumo formavimosi užsienyje temo-
mis. Daugiau informacijos apie susitikimą – www.pljs
2012.lt.
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Vilnius (ELTA) – Kovo 30 dieną
Vyriausybės rūmuose pasirašyta
Koncesijos sutartis naujos Visagino
atominės elektrinės (AE) statybai.
Pirminę sutartį pasirašė Koncesijos
konkurso komisijos pirmininkas,
energetikos viceministras Žygiman-
tas Vaičiūnas ir ,,Hitachi, Ltd.” vi-
ceprezidentas Masaharu Hanyu. Po
sutarties pasirašymo premjeras An-
drius Kubilius sakė, kad tai istorinė
diena. Pasak premjero, tai ne tik di-
delė investicija, bet ir naujų darbo
vietų sukūrimas, šalies energetinės
nepriklausomybės užtikrinimas leis
turėti žemiausias elektros energijos
kainas, lyginant su visais kitais gali-
mais elektros energijos šaltiniais. 

Parsirašyta sutartis bus teikia-
ma Finansų ministerijai, kad ši įver-
tintų esminius valstybės įsipareigoji-
mus bei projekto ekonominę naudą.
Vėliau sutartis bus teikiama Vyriau-
sybei pritarti arba nepritarti. Jei Vy-
riausybė pritars, ji bus pateikta Sei-
mui galutiniam apsisprendimui. Sei-
mui pritarus, sutartis bus pasirašoma. 

Nors sutarčių detalės neatsklei-

džiamos, skaičiuojama, kad Visagino
AE projekto vertė siekia 17 mlrd. litų.
Lietuvos dalis sudarys 5 mlrd. litų.
Planuojama, kad jėgainės statybos
prasidės 2015 metais, o veikti ji pra-
dės 2020–2021 metais. Skelbta, jog
elektrinėje vykdomos gamybos są-
naudos sudarys po 7–10 centų už kilo-

vatvalandę, bet dar 10–15 centų už
kilovatvalandę kainuos paskolų sta-
tyboms aptarnavimas. Paskola visiš-
kai turėtų būti grąžinta iki 2038–2040
metų. Gruodį iš atominės elektrinės
projekto pasitraukus Lenkijai, joje
toliau dalyvauja Lietuva, Latvija,
Estija ir ,,Hitachi”.

Pasaulio jaunimas ruošiasi vasaros susitikimui

Nuolat girdėti dejuojant, kad žmonių nesą. Darbo visur begalės, o nėra kam
dirbti. Greičiau pinigų su rasi kokiai nors įstaigai, o ne žmonių. Di džiausias mūsų
rūpestis tebus kuo daugiausiai žmonių išlavinti, kad jų būtų svarbiausiems Baž-
nyčios darbams ir reikalams atlikti.                            – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Iš kairės: PLJS pirmininkas Kęstas Pikūnas, LR Seimo pirmininkė Ire-
na Degutienė, architektas Algirdas Kaušpėdas, laikraščio „15 min.”
vyr. redaktorius Rimvydas Valatka.                                          ELTA nuotr.

Pirminę sutartį pasirašė ,,Hitachi, Ltd.” viceprezidentas M. Hanyu (k.) ir Koncesijos kon-
kurso komisijos pirmininkas, energetikos viceministras Ž. Vaičiūnas.             ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Rusijos amba-
sadoriui Lietuvoje Vladimir Čchik-
vadze įteikta protesto nota dėl Lie-
tuvos oro erdvės pažeidimo. Kovo 27
d. vakare buvo pastebėtas Lietuvos
oro erdvės pažeidimas – Rusijos kari-
nis lėktuvas Su-27 ties Vištyčiu 12 km
įskrido į Lietuvos teritoriją, apsisuko
ir grįžo atgal į Rusijos Karaliaučiaus
sritį. Rusijos užsienio reikalų minis-
terijai išsiųstoje notoje atkreiptas dė-

mesys į šį faktą ir reiškiamas griež-
tas protestas. Kovo 29 d. ją Rusijos
ambasadoriui įteikė užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavičius.
Ambasadoriaus paprašyta užtikrinti,
kad tokie įvykiai ateityje nesikartotų. 

Valstybinės sienos pažeidimas
gali būti susijęs su Su-27 naikintuvo
avarija, kurią jis maždaug tuo metu
patyrė tūpdamas Karaliaučiaus sri-
tyje. Rusijos tyrimų komiteto Vyriau-

sioji karinių tyrimų valdyba prane-
šė, kad lėktuvui nuriedant nuo tako,
pilotas jau buvo išjungęs variklį ir
pats išlipo iš lėktuvo kabinos. Kari-
niai tyrėjai nagrinėja gedimo prie-
žastį ir lėktuvui padarytą žalą, ap-
klausė lėktuvą skrydžiui rengusius
technikus. 2005 m. rugsėjo 15 d. į Lie-
tuvą įskridęs ir Šakių rajone sudužęs
Rusijos karinių oro pajėgų naikintu-
vas taip pat buvo Su-27. 

Rusijos karinis lėktuvas pažeidė Lietuvos oro erdvę



Maloniai nustebino š.
m. ko vo 17 d. „Drauge” pa-
skelbtas straips nis „Netei-
singumas – opiausia Lietu-
vos bėda”. Tiksliau sa-
kant, ne teisingumas yra
atvira Lietuvos vi suo menės ir valsty-
bės gyvenimo žaizda. Tokie straips-
niai, kaip šis, kurio kokybė ir aktu-
alumas – neabe jotini, retai pasirodo
laikraščio puslapiuose. Noriu padė-
koti asmeniui, kuris ,,Draugo” lei dė-
jų vardu pasisakė tokiu svarbiu rei-
kalu. 

Iš straips nio matyti, kad auto-
rius turi teisinį išsilavini mą, yra la-
bai gerai susipa žinęs su Lietuvos tei-
sėsauga, galbūt turi svarbių reikalų
Lietuvoje, joje dažnai lankosi, todėl
nenori viešinti savo pavardės. Straips-
nis išsiskiria min ties aštrumu, orga-
nizuotu min čių dės tymu, jis neap-
krautas teisi niu žargonu. Straipsnio
autorius pa sa ko ja apie tragišką teis-
mų ir teisė saugos padėtį Lietuvoje,
kur teismų sprendimai yra paversti
paprasta pre ke, ku rią lengvai gali
nusipirkti su interesuoti asmenys ar
suinteresuotos pu sės. Romėnų patirtį
išsa kan tis posa kis „Justicija est fun-
damentum regnorum” Lietuvoje yra

visiškai užmirštas. Keistu su tapimu
straipsnis ,,Drauge” pasirodė tuo lai-
ku, kai buvęs Illi nois gubernatorius
buvo nuteistas 14 metų kalėjimo už
„visuomenės pasitikėjimo val džia
griovimą” („erosion of  public trust
in government”).

Norint sužinoti, kaip tokia tra -
giš  ka padėtis Lietuvoje atsirado, rei -
kia grįžti į sovietinės okupacijos pra -
džią. Čia pagrindinį vaidmenį vaidi-
no istorinė Rusijos teisės samprata –
įstatymas yra kaip vežimo grąžulas,
kurį gali nukreipti taip, kaip nori
(rus. zakon est kak disl – kuda paver-
nul tam visl). Lenin užgrobus Rusijos
valdžią, tei sė tapo dramatiškai nu-
vertinta. „Revoliucinis teisingumas”
reikalavo iš teisėjų dvigubų pareigų –
visais at vejais ginti ir apsaugoti par-
tijos inte resus, įskaitant ir piliečių
depor tacijas, susitikus su Va karų
žurnalistais „tinkamai pa aiškinti so-
vietinės sistemos huma nišką esmę”.

Ta pati praktika greitai buvo įgy -

vendinta ir Lietuvoje ant-
ros so vieti nės okupacijos
metu. Tuo pačiu metu dalis
piliečių Lietuvoje „suprato
ir įvertino” naujai susida-
riusią pa dėtį, kad savo ma-

terialinę padėtį galima lengvai page-
rinti tampant partijos nariu arba ak-
tyvistu. Laikui bė gant ir tokių „susi-
pratusių” piliečių dau gėjant, susikū-
rė korumpuota ta rybi nės visuome-
nės viršūnė, vadinama nomenklatū-
ra.

Susikūrus Lietuvos Persitvarky-
mo Sąjūdžiui, tarybiniai tei sėjai, jau
kartą pakeitę savo sąžinę „už truputį
aukso ir gardaus valgio šaukštą”, ta-
po „demokratijos ir laisvės principų”
gynėjais. Juk vie ną kartą pardavus
savo sąžinę vi sai lengva ją ir vėl pa-
keisti. Sąjūdžio idealistai, vadovau-
damiesi nauja kons titucija ir vakari-
nės demokratijos principais, paliko
teisėjus nepriklausomus, kas buvu-
siems tary bi niams teisėjams buvo
dovana iš dangaus.

Valdant Algirdui  M. Brazaus-
kui, vi sa buvusi nomenklatūra leng-
vai susibūrė apie jį, nes jie, buvę par-
tijos bendradarbiai, nenorėjo nieko
keisti.                          Nukelta į 3 psl.
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Šį penktadienį LR Seime vykusioje
konferencijoje „Lietuvos ateitis: tarp vizi-
jos ir realybės“, kurią rengė Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjunga, ypač išsiskyrė viena
mintis, pasak kurios, dabartinės lietuvių
kartos „ambicija nėra Lietuva – ambicija
yra visas pasaulis“. Minties autorė Agnė
Selemonaitė konferencijoje kalbėjo ne
tiek apie būdus, kaip išsaugoti tai, ką tu-
rime, bet ragino nesustoti ir eiti pirmyn.
Kaip ir pridera jaunam žmogui, šūkiui
netrūksta jaunatviško maksimalizmo ir
veržlumo. Kur kas konservatyviau ir kas-
dieniškiau konferencijoje skambėjo vy-
resniosios kartos pamąstymai apie Lie-
tuvos jaunimo tikslus šių dienų pasauly-
je. Vienas iš Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimo, kuris vyks vasarą Lietuvoje,
ambasadorių Algirdas Kaušpėdas pa-
brėžė tautinio tapatumo svarbą ir teigė,
jog jis yra vienintelė pamatinė vertybė,
galinti galingu tiltu sujungti lietuvius. Ar
tokius galingus tiltus dabartinis lietu-
viškas jaunimas globaliame pasaulyje
statys ir ar jais naudosis, priklausys nuo
daugelio dalykų.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Malonus netikėtumas
JERONIMAS TAMKUTONIS

Artėjant žydų
Velykoms, Jė-
zus atvyksta į

Jeruzalę, žinodamas,
kad čia jo laukia kan-
čia ir mirtis. Meilė
dangiškajam Tėvui ir
žmonėms veda jį au-
kos keliu, ir jis ryžtin-
gai juo eina, nes žino,
kad tik taip gali būti sunaikinta nuo-
dėmė. Jėzus eina meilės keliu ir nori,
kad juo eitų ir jo sekėjai. Tačiau mei-
lė be pasiaukojimo yra tik tušti žo-
džiai, todėl Jėzus kalba apie aukos
būtinumą: „Jei kviečių grūdas ne-
kris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks
vienas, o jei apmirs, jis duos gausių
vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pra-
žudys, o kas nekenčia savo gyvybės
šiame pasaulyje, išsaugos ją amžina-
jam gyvenimui” (Jn 12, 24–25).

Kas atsitinka, kai žmogus nenori
tapti apmirusiu kviečio grūdu? Apsi-
žvalgę aplink save, lengvai pastebi-
me, kad visur, kur viešpatauja blogis,
jis paprastai kyla iš žmonių savimei-
lės ir savanaudiškumo. Savimyla nie-
kuomet nemąsto apie kitus, kad
jiems padėtų būti laimingiems, bet
mąsto tik apie save. Savanaudis pasi-
ruošęs tik imti, bet ne duoti. Savi-
meilė, skatinanti žmogų ieškoti tik
sau naudos ir lengvo gyvenimo, tam-
pa blogio, kuriame kamuojasi Lietu-
vos žmonės, versme.

Šiandien mes kenčiame ne dėl to,
kad tapome laisvi ar kad priklauso-
me Europos Sąjungai, o todėl, kad
per visą Nepriklausomybės laikotar-
pį nesimokėme mylėti nei Dievo, nei
žmonių. Savanaudis nenori dirbti ir
labai nori gyventi iš valstybės pašal-
pų. Jis nori, kad valstybė juo rūpin-
tųsi, bet nemąsto, kad pinigus kažkas
turi uždirbti. Savanaudis, net prastai
dirbdamas, nori gauti gerą atlygini-
mą ir, jo negaudamas, ieško ne savo,
bet kito kaltės. 

Blogyje paskendusį pasaulį gali
išgelbėti tik meilė, panaši į tą, kuri
kančios išvakarėse liepsnojo Jėzaus
širdyje. Kad būtume laimingi ir kad
laisvoje Lietuvoje būtų gera gyventi,
mums neduota daug pasirinkimų. Jis
yra tik vienas – mylėti ir mokyti ki-
tus tikros meilės, o ji neatskiriama

nuo aukos, t. y. pasišventimo kitų
labui. Tik šiuo keliu eidami, galime
pasiekti ir asmeninę laimę.

Mus žavi motinos meilė, nes ji
visada pilna aukos ir savęs užmirši-
mo. Jei motina mąstytų ne apie vai-
kus, kaip juos padaryti laimingus, o
apie save, kad galėtų lengvai gyventi,
tuomet turėtume ne motiną, bet sa-
vanaudę moterį ir nieko daugiau. Jei-
gu tėvas nuo ryto iki vakaro nemąs-
tytų apie savo šeimos ir vaikų laimę,
būtų ne tėvas, bet tik savimi besi-
rūpinantis egoistas.

Jėzus Kristus, kviesdamas mus,
jo sekėjus, prisiimti kviečio grūdo li-
kimą, kviečia eiti tikros meilės keliu.
Grūdas krinta į žemę net tam, kad
supūtų, bet kad atneštų vaisių. Žmo-
gus dirba, patiria sunkumų ir auko-
jasi ne tam, kad apsunkintų savo gy-
venimą, bet kad kada nors galėtų pa-
sidžiaugti savo darbo ir pasiaukoji-
mo vaisiais.

Šiemet išskirtinį dėmesį skiria-
me palaimintajam arkivyskupui Jur-
giui Matulaičiui. Kas jo gyvenime bu-
vo didingo ir pamokančio? Ar kad jis
buvo neeilinis Petrapilio akademijos
profesorius, Vilniaus arkivyskupas,
vėliau – popiežiaus legatas? Ne, ne tai
svarbiausia. Didingiausia palaimin-
tojo gyvenime buvo meilės ir aukos
kelias, kuriuo ėjo per visą sąmoningą
gyvenimą. Jis nesiekė valdžios, tur-
tų, bet pasirinko vienuolinio gyveni-
mo kelią, kad galėtų ištikimai sekti
Kristų.

Kai kam gavėnia siejasi tik su
griežtesniu pasninku ir pasilinksmi-
nimų vengimu. Iš tikrųjų gavėnios
metas skirtas mums dvasiškai augti,
o tai prasideda nuo augimo meilei.
Reikia labai mokytis tikros meilės,
nes jos reikia ne tik kitiems, bet ir
mums patiems. Krikščionybė tuo ir
žavi, kad jos esmė yra meilė. Dievas,

mylėdamas žmogų,
siunčia Sūnų Jėzų
Kristų, kad  žmogų
prikeltų iš blogio.
Jėzus, mylėdamas
žmones, palieka Baž-
nyčią, kad ji tęstų jo
meilės misiją. Baž-
nyčioje susibūru-
sieji yra ne angelai,

bet patys paprasčiausi žmonės, kar-
tais galintys net sunkiai klysti. Ta-
čiau jie visuomet žvelgia į savo Mo-
kytoją ir bando eiti paskui jį. Jie nuo-
lat įsiklauso į Kristaus kvietimą:
„Kas nori man tarnauti, tegul seka
paskui mane: kur aš esu, ten bus ir
mano tarnas” (Jn 12, 26). Kristus,
mylėdamas mus, apkabina kryžių –
prisiima į žemę kritusio kviečio grū-
do likimą. Jis drąsina ir mus, kad bū-
tume ten, kur yra mūsų Mokytojas.

Dėl nuodėmės sužeistos prigim-
ties esame nesveikai savanaudžiai ir
savimylos, todėl be pastangų negali-
me subręsti tikrai meilei. Jos reikia
nuolat mokytis ir ne tiek iš knygų,
kiek iš paties gyvenimo. Tik ką pami-
nėjome ,,LKB kronikos” 40-metį.
Gūdžiais brežnevizmo metais apie
,,Kroniką” buvo susibūrę daug ku-
nigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie
dirbo be užmokesčio, rizikavo laisve
ir turėjo tik vieną tikslą – priartinti
Lietuvai laisvės rytą. Apie dvidešimt
jų jau yra iškeliavę pas Viešpatį. Tai
arkivyskupas Julijonas Steponavi-
čius, kunigai – Virgilijus Jaugelis
MIC, Karolis Garuckas SJ, Bronius
Laurinavičius, Stanislovas Kiškis,
pasauliečiai – Vladas Lapienis, Povi-
las Buzas ir daug kitų. Jie – mūsų
tautos ir Bažnyčios nenykstantis tur-
tas, švyturiai, primenantys, kad
Kristaus kvietimas mylėti ir aukotis
yra visiškai įgyvendinamas.

Ačiū, Viešpatie, už Tavo kryžiaus
mokyklą, nes tai meilės mokykla.
Ačiū už visus žmones, kurie išdrįso
eiti Tavo pėdomis ir parodė mums,
kad galima rinktis meilės kelią. Iš
tikrųjų esame privilegijuoti žmonės.
Esame tie, apie kuriuos Tu pasakei:
„O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus patrauksiu prie savęs” (Jn 12,
32).

Meilės gelmė
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS



Šią savaitę Lietuvos Apeliacinis
teismas nagrinėja skandalin-
gąją Medininkų žudynių bylą.

Kovo 28 diena – tokia svarbi, kad
greičiausiai pateks į Lietuvos istori-
ją, bent jau į Lietuvos teismų prakti-
kos suvestines. Mat tądien bus aiškus
kaimyninės Latvijos požiūris, žino-
sime, ar oficialioji Ryga leidžia bu-
vusį Rygos OMON milicininką Kons-
tantin Michailov-Nikulin patraukti
baudžiamojon atsakomybėn pagal
įstatymą, numatantį atsakomybę už
karo nusikaltimus. 

Michailov-Nikulin Vilniaus apy-
gardos teismo kolegijos jau nuteistas
kalėti iki gyvos galvos. Pati griež-
čiausia iš šiuo metu galiojančių baus-
mių buvusiam omonininkui skirta
,,dėl tyčinio nužudymo sunkinan-
čiomis aplinkybėmis”. Būtent tokio
sprendimo, atiduodami bylą į teismą,
ir siekė oficialieji kaltintojai – Lietu-
vos prokurorai. Tačiau apeliacinėse
instancijose mūsų prokuratūra kaž-
kodėl sumanė veikti jau pagal visai
kitas žaidimo taisykles. Michailov-
Nikulin interesus ginantys advokatai
Arūnas Marcinkevičius, Ingrida Bo-
tyrienė ir Oskaras Ruodė Vilniaus
apygardos teismo sprendimą skundė,
pabrėždami, kad jų ginamasis nuteis-
tas neturint jokių, nei tiesioginių, nei
šalutinių, kaltės ir dalyvavimo Medi-
ninkų skerdynėse įrodymų. Tokių
įrodymų nesugebėta pateikti nei
nuosprendyje, nei įvardinti gausiai
susirinkusiems žurnalistams. Tuo
tarpu net ne prokurorai Rolandas
Stankevičius ir Saulius Verseckas ar
Mindaugas Dūda, o jų viršininkas –
ONKTD vyriausiojo prokuroro pava-
duotojas Raimundas Petrauskas
skundė teismo nuosprendį esą Vil-
niaus apygardos teismo teisėjai bu-
vusį omonininką teisė vadovauda-
miesi ne tuo įstatymu, kokiu iš tiesų
reikėjo vadovautis. Tačiau tada kyla
pagrįstas klausimas: kur buvo ir ką
darė prokuroras Petrauskas, būda-
mas Generalinio prokuroro pavaduo-
toju, pačioje bylos pradžioje? Kodėl
Medininkų žudynių byla iš karto ne-
atiduota teismui dėl karo nusikalti-
mų?

Vis dėlto Lietuvos prokuratūros
pastangos pakeisti buvusiam omoni-
ninkui pateiktus kaltinimus pagal
sunkesnįjį įstatymą verčia suklusti,
ar šioje byloje nėra sumaniai slepia-
mų politinių motyvų. Juk dabar mū-
sų prokurorai reikalauja, jog buvęs
omonininkas būtų teisiamas pagal
įstatymą, numatantį baudžiamąją at-
sakomybę už ,,draudžiamą elgesį su
žmonėmis”, kitaip tariant, – už karo
nusikaltimus. 

Kam prokurorams prireikė šio
kūliaversčio? Pirmiausiai į akis
krenta aplinkybė, jog buvęs Rygos
OMON milicininkas Michailov teisi-
nėje valstybėje iš viso negalėjo būti
nei suimtas, nei juo labiau – kalina-
mas, juk pasibaigęs 10 metų senaties
terminas. Lietuvos prokuratūros pra-
šymu buvęs Rygos OMON darbuoto-

jas Michailov 2007 m. lapkritį buvo
sulaikytas Rygoje ir perduotas Lietu-
vai 2008 m. sausį. Nesunku suskai-
čiuoti, kiek laiko po tragiškų 1991 m.
liepos įvykių buvo praėję būtent 2007
m. pabaigoje. Akivaizdu, jog 10 ir net
15 metų terminai peržengti.

Beje, sąvoka ,,senaties terminas”
atsirado ne dėl to, jog Temidė norėtų
nusikaltėliams padėt išvengti pelny-
tų bausmių. Senaties terminas neiš-
teisina asmens, padariusio nusikalti-
mą. Įstatymas tiesiog sako: prabėgus
užtektinai ilgam laiko tarpui Temidė
nebeturi realių galimybių objekty-
viai patikrinti ir pasverti surinktų
įrodymų, taigi neturi ir galimybės
tiksliai nustatyti, kaltas ar nekaltas
įtariamasis arba kaltinamasis. Be
abejo, autoritarinėse, diktatorių val-
domose valstybėse į senaties termi-
nus – nusispjauti. Ten vadovaujama-
si principu: ,,Geriau nuteisti devy-
netą nekaltų asmenų, nei vieną kalta-
jį paleisti į laisvę.” Tuo tarpu de-
mokratinės, žmogaus teises gerbian-
čios valstybės laikosi priešingų prin-
cipų: geriau į laisvę paleisti devynetą
kaltųjų, nei įkalinti vieną nekaltą
žmogų. 

Prie kurių valstybių priskirtina
Lietuva, tegul sprendžia skai-
tytojai. Belieka tik priminti,

jog Medininkų žudynių byloje –
gausu įtartinų keistenybių. Primin-
siu tik pačius svarbiausius. Buvęs
eilinis Rygos OMON milicininkas
šiuo metu yra nuteistas pagal įstaty-
mą, kuriam taikomas dešimties metų
senaties terminas, tad jo persekioji-
mą Lietuva privalėjo nutraukti dar
2001 m. pabaigoje. Tačiau jam nenu-
traukė, nors  kitiems nutraukdavo.
Todėl klausimas, kodėl šiuo konkre-
čiu atveju nesilaikoma senaties ter-
minų, – aktualus. Lygiai kaip aktua-
lus ir dvigubų reikalavimų Medinin-
kų byloje taikymo klausimas. Juk
Lietuvos įstatymai nedviprasmiškai
teigia: baudžiamasis procesas privalo
būti nutrauktas, jei suėjo baudžiamo-
sios atsakomybės senaties terminai.
Įstatymas nenumato jokių išlygų,
jokių išimčių. 

Lietuvos teisiniuose dokumen-
tuose taip pat vienareikšmiškai tvir-
tinama, jog įstatymai ,,neturi grįžta-
mosios galios”. Tad 2003 m. priimtos
naujosios BPK redakcijos, numatan-
čios ne 10-ies, o 20-ies metų senaties
terminus už tyčines žmogžudystes
sunkinančiomis aplinkybėmis, nie-
kaip nepritaikysi atgalios. Lietuvos
baudžiamojo kodekso 6-asis straips-
nis labai aiškiai sako, jog asmenys
gali būti baudžiami tik pagal ,,įstaty-

mus, kurie galiojo nusikaltimo pada-
rymo metu”. Beje, esama iškalbingų
lietuviškųjų pavyzdžių, kai lietuviai
teisėjai senaties terminų paisė labai
skrupulingai. Kai kurių asmenų at-
žvilgiu senaties terminai buvo pri-
taikyti net Sausio 13-osios ir net Me-
dininkų žudynių bylose.

Primityviųjų patriotų pykčiui
galima pateikti ir daugiau lietuviš-
kųjų absurdų. Viešojoje erdvėje būta
pareiškimų, esą buvęs eilinis Rygos
OMON milicininkas slapstėsi nuo
Lietuvos teisėsaugos. Pirma, jis nie-
kur nesislapstė, tiesiog ramiai gyve-
no Rygoje. Jo tapatybė pakeista ne jo,
o Latvijos teisėsaugos. Mat Michai-
lov-Nikulin sutiko talkinti vienoje
sudėtingoje, pavojingoje baudžiamo-
joje byloje, ir Latvijos teisėsauga nus-
prendė, jog Michailov bei jo artimie-
siems gali grėsti mirtinas pavojus.
Todėl Nikulin ir tapo Michailov, o jo
tikroji pavardė buvo įslaptinta. 

Be to, mūsų įstatymai labai aiš-
kiai apibrėžia, kas yra slapstymasis
nuo teisėsaugos. Lietuviškoji Temidė
besislapstančiuoju įvardina tik tą
asmenį, kuris pradeda slapstytis po
to, kai jam oficialiai pranešama apie
reiškiamus kaltinimus arba įtari-
mus. Iki pasibaigiant 10-ties ir net 15-
kos metų senaties terminams, Mi-
chailov-Nikulin niekas nepareiškė
jokių kaltinimų. Pirmieji įtarimai
dėl tyčinio nužudymo jam buvo pa-
reikšti tik 2008 m. sausyje, o iki 2011
m. gegužės 11 d. niekas nekaltino jo
karo nusikaltimais. Tad kaip jį ga-
lima laikyti asmeniu, besislapstan-
čiu nuo teisėsaugos, jei net Latvijos
prokuratūra nuosekliai ir atkakliai
tebetvirtina: ,,Jis niekad nesislapstė,
o jo buvimo vieta visuomet buvo
žinoma”?

Turiu savo nuomonę, kodėl Lie-
tuvos prokuratūra Michailov-Niku-
lin žūtbūtinai siekia apkaltinti pa-
darius karo nusikaltimus. Tokiu at-
veju mūsų prokurorams atpultų bū-
tinybė klausytis advokatų priekaištų
dėl grubiai, akivaizdžiai pažeistų
senaties terminų. Dangstantis iki-
teisminio tyrimo paslaptimis taip pat
nebereikėtų aiškintis politikams, ži-
niasklaidai ir visuomenei dėl aki-
vaizdžių ikiteisminio tyrimo trūku-
mų ir itin menkos darbo kokybės.
Tačiau ir čia mūsų prokuratūra pa-
tenka į keblią padėtį. Kaltinimų dėl
karo nusikaltimų bet kam nepri-
kergsi. Egzistuoja griežta, konkreti
tvarka, kuria remiantis pateikiami
kaltinimai dėl žiauraus elgesio su
žmonėmis. 

Mūsų prokurorų uolumas Medi-
ninkų žudynių byloje ieškant karo
nusikaltimo požymių – sunkiai besu-
vokiamas. Prisiminkime asmenis,
kurie jau buvo nubausti už karo
nusikaltimus. Omenyje pirmiausiai
turiu Niurnbergo procesą, buvusios
Jugoslavijos karo nusikaltėlius ir
Irako diktatoriaus Saddam Hussein
egzekuciją. Tiek teisiant Vokietijos,
tiek Jugoslavijos, tiek Irako karo
nusikaltėlius į akis krenta labai svar-
bi aplinkybė: niekas niekada už karo
nusikaltimus neteisė eilinių karių ar
žemo rango politikų. Jei teisdavo, tai

teisdavo tik prezidentus, tik vyriau-
siuosius kariuomenių vadus, tik ge-
nerolus, tik ministrus. O Medininkų
žudynių byloje lietuviai karo nusi-
kaltimais staiga siekia apkaltinti
buvusį eilinį OMON milicininką! Ar
neapsijuoksime? Ar nepasirodysime
esą barbarai? Be to, kaltinimai ka-
ro nusikaltimais taikomi tik tiems
smurtautojams bei agresoriams, ku-
rie sistemingai ir dideliu mastu pul-
dinėjo, žudė ar kankino civilius as-
menis. 1991 m. liepos mėnesį Medi-
ninkų muitinės postą saugojo ne ci-
viliai Lietuvos gyventojai, bet oficia-
lūs Lietuvos specialiųjų tarnybų pa-
reigūnai. Vadovaujantis sveiku pro-
tu, vien dėl šios priežasties neįma-
noma atsakomybės už karo nusikal-
timus pritaikyti Michailov-Nikulin,
net jei ir būtų įrodytas jo dalyvavi-
mas žudant mūsų pareigūnus.

Esama ir dar vienos priežasties,
kuri neleidžia Lietuvos teisė-
saugai svaidytis karo nusikal-

timais. Karo nusikaltimą apibrė-
žiantys įstatymai be išlygų nurodo,
jog čia būtina tokia sąvoka kaip ,,sis-
temingai ir dideliu mastu”. Net jei
Latvija ir neprieštaraus, kad mūsų
Temidė jų pilietį teistų už karo nusi-
kaltimus, oficialiąją Rygą mes vis
tiek įstūmę į keblią padėtį. Broliai
latviai mūsų prokurorams jau sykį
leido Michailov suimti. Prabėgus ke-
leriems metams paaiškėjo, jog lietu-
viai nei iš šio, nei iš to persigalvojo –
užsimanė Michailov teisti pagal visai
kitą įstatymą. Tad oficialioji Ryga
akivaizdžiausiai prievartaujama ne-
pastebėti įtartino Lietuvos prokuro-
rų nepastovumo. Ironizuojant būtų
galima net šitaip pasiteirauti: kokios
garantijos, kad po kurio laiko Lietu-
vos prokurorai nesugalvos dar sykį
pakeisti eliniam omonininkui pateik-
tų kaltinimų?

Bet svarbiausia, kad oficialioji
Ryga neturi jokių duomenų, esą Mi-
chailov-Nikulin būtų ,,sistemingai ir
dideliu mastu užpuldinėjęs Latvijos
gyventojus”. Latvijoje Michailov-Ni-
kulin jau teistas už veiklą, susijusią
su jo tarnyba Rygos OMON struktū-
rose. Bet teistas lygtinai ir tik už tar-
nybinių įgaliojimų viršijimą. Vaiz-
džiai tariant, Latvijoje jis turi ,,gele-
žinį alibi”. Tad mūsų prokuratūros
laukia sudėtinga užduotis: ieškoti
įrodymų bei liudytojų, patvirtinan-
čių, kaip Michailov-Nikulin ,,siste-
mingai ir dideliu mastu puldinėjo,
žudė ir terorizavo civilius Lietuvos
gyventojus”. Šitaip sakydamas, žino-
ma, ironizuoju. Sunku patikėti, jog
Lietuvos prokuratūra turėtų tokių
įrodymų. 

Ir vis dėlto būtų labai įdomu su-
žinoti, kas mūsų prokurorams pame-
tėjo mintį, esą Medininkų žudynių
byloje būtina ieškoti karo nusikalti-
mo požymių? Stebint šiuos lietuviš-
kus vingius iškyla dar vienas klausi-
mas: ar tai reiškia, kad netrukus iš
naujo bus nagrinėjama ir Sausio 13-
osios byla, o joje jau nuteistieji as-
menys bus iš naujo teisiami – tik šį
sykį jau dėl karo nusikaltimų prieš
Lietuvą? Juk sąsajos tarp šių bylų –
akivaizdžios. Be to, karo nusikaltimo
terminas Sausio 13-osios bylai tinka
kur kas labiau.

Redakcijos prierašas. Kovo 28
dieną, trečiadienį, Lietuvos žiniask-
laida pranešė, jog Latvijos prokuro-
rai neprieštarauja, kad dėl Medinin-
kų žudynių kaltu pripažintas Kons-
tantin Michailov Lietuvoje būtų tei-
siamas dėl nusikaltimų žmonišku-
mui.
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Apie beprasmes karo 
nusikaltimo paieškas
GINTARAS VISOCKAS

ATSAKANT Į KELETĄ KLAUSIMŲ

Atkelta iš 2 psl.  Atėjus į Daukanto
aikštę Valdui Adam kui, padėtis nė
kiek nepasi kei tė, nes greit paaiškėjo,
kad jam teisės ir teisėsaugos reika-
lai – mažai suprantamos sritys. Ši
žinia nudžiu gino teisės darbuotojus,
jie buvo pa likti ir toliau veikti savo
nuožiūra. Gavę visišką laisvę, jie
pradėjo pre  kiauti savo privilegija ir
pavertė teisės šventovę prostitucijos
na mais. Dingus krašte teisingumui,
galbūt vien dėl to kelios dešimtys
tūks tančių lietuvių paliko savo kraš-

tą, ieško  dami gyvenimo kitur, kur
tei sin  gumas nėra taip pažemintas ir
try piamas kaip Lietuvoje.

Esant dabartinei padėčiai Lietu -
voje, kur daugelis teismo sprendimų
yra pardavinėjama (tokių pavyzdžių
straipsnio autorius pažeria apsčiai),
kyla ciniškas klausimas: ar užsienio
lietuviai, kovojantys už „pi lietybės
išsaugojimą” ir „dvigubos pi lietybės
įteisinimą”, negalėtų surinkti pa -
kankamai lėšų teisėjų ky  šiams ir
taip nusipirkti norimas teises?



DRAUGAS2012 KOVO 31, ŠEŠTADIENIS4

TELKINIAI

Žinių ir protų nutekėjimas ar mainai? 
Kaip pirmą paversti antru...

Houston, TX

Kovo pirmosiomis dienomis
Jung tines Amerikos Valstijas,
jų moks lo ir švietimo įstaigas

bei vieti nes lietuvių bendruomenes
lankė Lietuvos Respublikos švietimo
ministras Gintaras Steponavičius ir
keletas Lietuvos universitetų rek-
torių – Vilniaus Ge dimino technikos
universiteto (VGTU) rektorius dr.
Alfonsas Daniūnas ir Lie tu vos svei-
katos mokslų universiteto (LSMU)
rektorius dr. Remigijus Žaliūnas.
Kartu į Houston atkeliavo ir minis-
terijos vyriausias specialistas Artū-
ras Malyšis bei LR ambasados JAV
misijos vadovo pavaduotojas Si mo -
nas Šatūnas. Šios kelionės į JAV me-
tu ministras ir rek to riai norėjo už-
megzti ryšius ir aptarti galimas
jungtines mokslo tyrimų programas
tarp Lietuvos ir JAV mokslo institu-
cijų, todėl, tarp ki tų, pasirinktas ir
Houston miestas – pasaulinio lygio ir
svarbos mokslo, verslo ir lavinimo
centras. 

Daugelis Europos šalių šiuo me -
tu reformuoja savo mokslo ir lavini-
mo sistemas: kai kurios liberalizuo-
damos ir atiduodamos valdymą rin -
kos valiai (Jungtinė Karalystė, Suo -
mija), kitos – griežčiau ir atidžiau
pri žiūrėdamos (Skandinavijos šalys).
JAV bendrojo, mokyklinio lavinimo
sistema irgi turėtų būti reformuoja-
ma. Visuotinai pripažįstama, kad
nepakankamai gerai naudojami iš-
tekliai, kad JAV visuomenė vis dar
yra neraštinga (sprendžiant pagal
lavinimui skiriamų pinigų sumas) ir
labai segreguota, kad sistema nepa -
ten kinti jos dalyviai ir vartotojai...
Todėl, susitinkant švietimo vado -
vams, net iš tokių skirtingo išsivys-
tymo, dydžio ir lavinimo tradicijų ša -
lių kaip JAV ir Lietuva, sumanymai
ir idėjos cirkuliuoja abiem krypti-
mis. 

Lietuvoje šiuo metu įgyvendina-
mas 5-ių integruotų mokslo studijų ir
vers lo centrų, vadinamų mokslo slė-
niais, sumanymas. Tai Lietuvoje sau
atitikmens neturintis mokslo ir vers-
lo sinergijos projektas. Vienas iš pag-
rindinių jo tikslų – suburti moksli-
nin kus ir verslininkus tokiose pato-
giose ir gyvybingose struktūrose,
kur sėkmingai būtų plėtojami taiko-
mieji tyrimai, naujausios technologi-
jos ir produktai. Lietuvos mokslo slė-
niams kurti ir plėtoti iš viso planuo-
jama skirti per 2 mlrd. litų. Šie pini-
gai mokslo slė nius pasieks iš Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fon dų, val-
stybės biudžeto ir privataus verslo
investicijų.

Kuriami penki slėniai: 
• Vilniaus Saulėtekio slėnyje bus

dirbama lazerių, nanotechnologijų,
puslaidininkių fizikos, elektronikos
ir giminingose srityse. Slėnio daly-
viai yra Vilniaus universitetas (VU),
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas (VGTU), Fizikos institutas,
VU Teorinės fizikos ir astronomijos
institutas, VšĮ „Šiaurės miestelio
techno logijų parkas”, Lazerių ir švie-
sos mokslų technologijų asociacija,
Lie tu vos inžinerinės pramonės aso-
ciacija LINPRA, Žinių ekonomikos

forumas, VšĮ „Intechcentras’’.
• Vilniaus Santaros slėnyje vys-

toma biotechnologija, molekulinė
me dicina ir biofarmacija, ekologija,
informatika ir komunikacijų techno -
logijos. Dalyviai: VU, VGTU, Bioche -
mijos institutas, Biotechnologijos
ins titutas, Matematikos ir informa -
tikos institutas, VU ligoninės Santa -
riškių klinikos, UAB „Fermentas”,
UAB „Sicor Biotech”, UAB „Teltoni -
ka”, Farmacinės pramonės įmonių
asociacija, Inovatyvios medicinos
centras.

• Kauno Santakos slėnis vystys
darniąją chemiją, mechatroniką,
atei ties energetiką, informacines ir
komunikacines technologijas. Šiame
slėnyje dirbs Kauno technologijos
universitetas (KTU), Lietuvos Svei-
katos Mokslų universitetas, Lietuvos
energetikos institutas, UAB susivie-
nijimas „Achemos grupė”, AB „Kau-
no tiltai”, UAB „MG Baltic Invest-
ment”, UAB „Arvi” ir kt.

• Kauno Nemuno slėnio moksli -
ninkai plėtos kryptis, susijusias su
žemės ūkiu: agrobiotechnologiją, bio-
 energetiką ir miškininkystę; maisto
technologijas, saugą ir sveikatingu -
mą. Slėnio dalyviai: Lietuvos žemės
ūkio universitetas (LŽŪU), Lietuvos
Sveikatos Mokslų universitetas, Lie -
tuvos sodininkystės ir daržininkys-
tės institutas, Lietuvos žemdirbystės
institutas, Lietuvos miškų institutas,
KTU Maisto institutas, UAB „Arvi”
ir ko, UAB susivienijimas „Achemos
grupė”, UAB „Kauno grūdai”, UAB
„Utenos mėsa” ir kiti privatūs part-
neriai.

• Klaipėdos Jūriniame slėnyje
bus plėtojamos irgi 2 kryptys: jūros
aplinka ir jūros technologijos. Čia
bendradarbiaus Klaipėdos univer-
sitetas, Psichofiziologijos ir reabilita -
cijos institutas, VU Ekologijos insti-
tutas, Botanikos institutas, Geologi -
jos ir geografijos institutas, VšĮ
„Klai pėdos mokslo ir technologijų
parkas’’, VĮ „Klaipėdos valstybinio
jū rų uosto direkcija’’, verslo įmonių
asociacijos, užsienio partneriai.

Tokie slėniai sudaro galimybes
atnaujinti mokslo tyrimų struktū -
rinę bazę: statyti ir kurti naujas labo-

RŪTA ALDONYTĖ ratorijas, panaudojant Europos para -
mą ir verslo investicijas. Dabar ypač
svarbus darosi antrasis slėnių dė-
muo – intelekto sankaupa, užtikri-
nanti, kad ten vyktų aukšto lygio
moksliniai tyrimai. Intelektinių iš-
teklių – žmonių, kurie mokslinius
tyrimus atliktų tarptautiniame lygy-
je, Lietu voje nedaug ir jų nuolat ma-
žėja. Jų išauginimas, atsikvietimas
trumpam ar pastoviam darbui iš už-
sienio – nuo latinis mokslo politikos
formuotojų rūpestis. Todėl ministras
Stepo navičius ir rektoriai taip akty-
viai dis kutavo Houston, kur sėkmin-
gai dir ba tiek daug mokslininkų,
medi kų, inžinierių, pedagogų, o
jiems sudarytos visos sąlygos veikti
komandoje, jungtinėje struktūroje,
slėnyje, kur reikiamos paslaugos,
pro duktai ar žinios yra ranka pasie -
kiami.

* * * 
Delegaciją viešnagės Houston

metu globojo LR garbės konsulas

Texas valstijoje William Altman ir
University at Houston (UH) profeso-
rius, Houston Lietuvių Bendruome-
nės pirminin kas dr. Jokūbas Žibur-
kus. Susitikimai vyko su UH vice-
kancleriu J. Strick land, UH prezi-
dente Renu Khator, UH rektoriumi
John Antel, vėliau su vadovais ir spe-
cialistais iš Elgesio biologijos insti -
tuto, Branduolinių receptorių ir ląs -
telinės signalinių kelių tyrimų cent -
ro, Molekulinio dizaino instituto,
Bio medicininės inžinerijos departa-
mento.

Diskutuota ir lankytąsi Bran-
duo linių receptorių ir ląstelinės sig-
na linių kelių tyrimų centre, Bauerio
biznio mokykloje, Metodistų ligoni-
nės Debakey širdies ir Tyrimų insti-
tutuose. Padedant ten dir ban čiam
lietuvių mokslininkui dr. Artūrui
Žiemiui, įvyko susitikimas su dr. M.
Ferrari, Metodistų ligoninės Tyrimų
instituto prezidentu ir gene raliniu
direktoriumi. 

Vakarui buvo pasirinkta išvyka į
Houston ,,Livestock Show & Rodeo”,
kur šurmuliuoja tikras teksasietiš -
kas gyvenimas ir pramogos. O vaka-
re vienoje iš miesto užeigų dar įvyko
neformalus susitikimas su Houston

lietuvių mokslininkų bendruomene.
Delegacijos nariai išsaugojo energi-
jos ir tokioms diskusijoms, noriai
bendravo, stebino savo nuoširdumu. 

Kita diena prasidėjo pusryčiais-
diskusija „Northern European Inno -
vation Hub: Lithuania’s High Tech -
nology & Medical Research Valleys”.
Toliau vyko susitikimai Rice Univer -
sity, kurių metu susitikta ir su uni-
versiteto prezidentu D. Leebron. 

Reikia pabrėžti, kad visi šie susi-
tikimai nebūtų pasisekę be William
Altman ir dr. Žiburkaus pasiaukojan-
čio darbo, dr. J. Strickland, LR am-
basados ir JAV LB Houston apy lin -
kės svetingumo ir pastangų. 

Štai ką apie sako Houston sve -
čiais rūpinęsis ir nuolat ryšius tarp
Lie tuvos ir JAV mokslininkų stipri-
nantis dr. Žiburkus: ,,Vizitas atvėrė
puikių galimybių tolesniam ir nau-
jam bendradar biavimui. Norėčiau
pabrėžti svarbiausias:

• Metodistų DeBakey institutas
kartu su Olandijos kompanija ,,Medi -
Tech” išreiškė ketinimus atlikti pir-
mąsias klinikines (,,first in man”)
tam tikrų gydymo strategijų studijas
Lie tuvoje. Prasideda derybos dėl
,,Medi Tech” kelionės į Lietuvą balan-
džio mėnesį, o vėliau ir Metodistų
DeBa key vadovų apsilankymo (į
rugsėjį vyk siančią Baltijos gyvybės
mokslų konferenciją).

• Dr. R. Bose, UH Mokslo ir tech-
nologijų plėtros viceprezidentas, do -
misi galimybėmis atvykti į Lietuvą
ir pasidalinti žiniomis apie tech-
nologijų plėtrą bei aptarti galimybes
naujo priešvėžinio preparato klini-
kinės studijos vykdymui Lietuvoje. 

• UH Bauer mokyklos dekanas
Daniel Currie ir delegacija taip pat
planuoja vykti į Lietuvą, kur jie mato
galimybių kurti bendras MBA pro-
gramas su VGTU.

• Į jau minėtą Baltijos gyvybės
mokslų konferenciją buvo pakviesti
ir kiti pokalbių dalyviai. Tai labai
tikėtini ir labai laukiami apsilanky-
mai.

Apibendrinant, manau, kad ši
ke lionė turės žymių poveikių įvai-
riuose bendradarbiavimo lygmenyse,
ir re zul tatai viršys lūkesčius. Be to,
šis vizitas – tai jau dvejus metus puo-
selėjamos draugystės su Lietuvos
sveika tos mokslų universitetu ir Vil-
niaus universitetu logiška tąsa. Ry-
šiai buvo sustiprinti UH pro fesorių
delegacijos apsilankymu Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerijoje ir
kitose Lietuvos lavinimo instituci-
jose 2010–2011 m. Bendradar biavimui
labai padeda stiprėjantys verslo ry-
šiai tarp Houstono ir Vil niaus, pui-
kiai dirbanti LR ambasada Vašingto-
ne, o ypač mums talkinęs misijos va-
dovo pavaduotojas Simonas Šatūnas,
ypa tingai geras bendradarbiavimas
su tiesiog pavyzdiniu garbės konsulu
William Altman (tai patvirtino vizito
pusryčiuose apsilankęs Graikijos
gar bės konsulas). Svarbi ir Houston
Lietuvių Bendruomenė bei aktyvus
mokslininkų iš Lietuvos būrelis, su
kuriais vėlų vakarą po ilgos ir sun -
kios dienos neformaliai diskutuota
susėdus prie ilgo pub’o stalo.” 

Nukelta į 15 psl.

Lietuvos delegacija Metodistų ligoninės Tyrimų institute.      Jokūbo Žiburkaus nuotr.



žmonėms bus patogiau ją rasti, nei
ieškant interneto platybėse per dau-
gelį atskirų svetai nių. Valdybos na-
riams ir susirinkimo dalyviams pa-
siūlymas patiko, jie palaikė Algirdo
mintį dėl mūsų apy linkės informaci-
jos patalpinimo vie noje bendroje NY
lietuvių svetainėje.

Tą dieną svečiavęsis žymus reži -
sierius iš Lietuvos Arvydas Barysas
papasakojo apie savo kuriamus fil-

mus, siekiančius išsaugoti etninę
Lietuvos kultūrą – kad nebūtų pa -
mirš tos žemaičių, dzūkų, aukštaičių,
suvalkiečių tarmės ir patarmės, taip
pat senosios tradicijos ir papročiai,
senieji amatai. Arvydas gitara pagro-
jo ir padainavo keletą nuotaikingų
dainelių dzūkiškai, o žiūrovų papra -
šytas – ir žemaitiškai. Tai labai pa -
kėlė dalyvių nuotaiką, svečio dai na -

vimas buvo sutiktos šiltais plojimais.
Sugrįžus prie susirinkimo dar-

botvarkės, pranešimą apie apylinkės
panaudotas lėšas perskaitė JAV LB
Brooklyn-Queens apylinkės iždinin -
kė Josefina Senken. Ataskaitą apie
apylinkės finansus pateikė Revizijos
komisijos pirmininkas Kęstutis Bile -
ris.

Pasibaigus trijų Brooklyn-Queens
apylinkės valdybos narių (Rai mundo
Šližio, Monikos Kungie nės ir Josefi-
nos Senken) kadencijai, reikėjo nau-
jai išrinkti 3 valdybos narius. Rinki-
mus vesti ir balsus suskai čiuoti buvo
pavesta mandatinei komi sijai, kuri
buvo sudaryta iš 3 susirin kimo daly-
vių pasiūlytų kandidatų: Stanislovo
Kavaliausko, Algirdo Gry bo ir Petro
Sevelkovo. Į tris laisvas valdybos vie-
tas buvo iškelti 5 kandidatai: Ramutė
Hopanienė, Monika Kun gienė, Aud-
ronė Overas, Josefina Senken ir Rai-
mundas Šližys.

Suskaičiavus balsavimo rezulta-
tus, trys daugiausia rinkėjų balsų
surinkę kandidatai pateko į JAV LB
Brooklyn-Queens apylinkės valdybą.
Rezultatai pateikiami surinktų balsų
mažėjimo tvarka: 1. Raimundas Šli -
žys; 2. Monika Kungienė; 3. Josefina
Senken; 4. Ramutė Hopanienė ir 5.
Audronė Overas. Tad į valdybą nau-
jai buvo perrinkti visi 3 joje buvę
nariai: Rai mundas Šližys, Monika
Kungienė ir Josefina Senken.

JAV LB Brooklyn-Queens apylin -
kės Revizijos komisijoje vienbalsiai
buvo pritarta palikti gerai dirbusius
Kęstutį Bilerį ir Petrą Sevelkovą, o
dėl asmeninių priežasčių iš komisi-
jos pasitraukusią Marytę Kumet pa-
keitė Ramutė Hopanienė.

Po to režisierius Barysas pa -
kvietė pasižiūrėti ištraukų iš keleto
jo sukurtų filmų apie Lietuvą. Norin -
tie ji po to galėjo įsigyti šių filmų
DVD. Nukelta į 15 psl.
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Brooklyn–Queens, NY

Gerai rašančius mokinius apdovanoja Rašymų rašymo fondas

2011 m. kovo 18 d. tuojau po lietu-
viškų 10 val. ryto Mišių New York
Švč. Mergelės Marijos Apreiški mo
parapijos apatinėje salėje įvyko JAV
LB Brooklyn-Queens apylinkės meti-
nis susirinkimas. Tai buvo gera
proga susitikti su draugais ir pažįs-
tamais, pabendrauti, paklausyti pra-
ne ši mų, teikti siūlymus, rinkti valdy-
bą ir t. t. Visi vietiniai New York lie -
tu viai buvo kviečiami dalyvauti, kad
galėtų bendrai kurti planus apylin -
kės ateičiai.

Salėje susirinkę žmonės buvo
kviečiami užkąsti Rimo Kezio res-
torano ,,The Avenue Bar and Grill’’
cepelinų, ku gelio, koldūnų. Taip pat
visų laukė kava su pyragais.

Skaniai pasivaišinus, prasidėjo
JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės
metinis susirinkimas. Jį dalyviai pra -
dėjo Amerikos ir Lietuvos himnais.
Po jų sekė kunigo Vytauto Vo lerto
invokacija, po jos susirinkusiuosius
pasveikino ir susirinkimui vado vavo
ilgametė JAV LB Brooklyn-Queens
pirmininkė, bendruomenės siela
Vida Jankaus kie nė, talkininkaujant
vicepirminin kei Rasai Sprindys.

Praėjusio metinio susitikimo
pro tokolą perskaitė Monika Kungie -
nė.

Susirinkimo metu apylinkės pir -
mininkė pateikė ataskaitą apie per-
nai metais apylin kės nuveiktus dar-
bus ir įgyvendintus projektus. Pasi-
džiaugta JAV LB Brook lyn-Queens
apylinkės ren gi niais – visų pirma
bendru, daugelio organizacijų remtu
nuostabiu ,,Dagi lė lio” choro iš Šiau-
lių koncertu, ki tais apylinkės projek-
tais.

New York lietuvių svetainės Ny-
lithuanian.org vizijos kūrėjas ir jos
techninis vadovas Algirdas Gry bas
su susirinkimo da ly viais pasidalino

ateities planais, pasiūlė žmo nėms
užsiregistruoti, kad kas savaitę el.
būdu gautų informa ciją apie naujau-
sius New York lietuvių renginius.
Taip pat kvietė vi sus aktyviai naudo-
tis svetainėje esan čia informacija,
žiūrėti vykusių renginių akimirkas,
įamžintas nuotraukose. Algirdas taip
pat kvie tė renginių fotografus pasi-
dalinti nuotraukomis su svetainės
kūrėjais, rašant į el. pašto dė žutę:

info@nylithuanian.org. Algirdas
teiravosi, ar JAV LB Brooklyn-
Queens apylinkė turi savo atskirą
internetinę svetainę, bei pasiūlė
Nylithuanian.org sukurti atskirą
Brook lyn-Queens apylinkės puslapį,
kuriame būtų pagrindinė apylinkės
informacija, jos istorija. Vienoje New
York svetainėje pa talpinus visų NY
apylinkių ir apygardos informaciją,

ARŪNAS TIRKŠLIŪNAS

Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): anūkai Vincas, Domas, Lukas, sėdi seneliai Kostas ir
Alese Rašymai, stovi: Antanas, Rita, Algis, Jūratė Rašymai.

Nuotr. iš Rašymų archyvo

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybos nariai (iš k.): Josefina Senken, Monika
Kungienė, Vida Jankauskienė (po susirinkimo tapusi vicepirmininke), režisierius Arvy-
das Barysas, Rasa Sprindys (naujoji JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkė),
Arūnas Tirkš liūnas ir Raimundas Šližys. Nuotraukoje nėra valdybos nario Edmundo
Adomaičio.                                                                                                     Algirdo Grybo nuotr.

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės 
metinis susirinkimas

Žodžio šventės Čikagos lituanis -
tinėje mokykloje (ČLM) vyksta jau
nuo se-no. Tačiau nuo pernai metų
šventės kon kursų nugalėtojus – ge-
riausius raši nius parašiusiuosius
mokinius – mo kykla gali apdovanoti
piniginėmis pre mijomis, kurias tei-
kia Rašymų rašymo fondas. 

Gal ir įdomiai skamba – Rašymų
rašymo. Nežinantiems galima paaiš-
kinti: Rita ir Antanas Rašymai yra
paprasti žmonės su ne paprasta pa-
varde. „Ką dar gali daryti su tokia
pavarde, jei ne steigti rašymo fondą’’,
– juokavo Rašymai. Patys dirbę litu-
anistinėse mokyklose mo ky tojais
(Antanas – Toronto mieste, o Rita –
Čikagoje) ir dabar patys augindami
sūnų Domą, jie gerai supranta skai-
tymo ir rašymo vertę. Todėl ir nus-
prendė įsteigti Fondą, iš kurio imami
pinigai būtų tam tikras paskatini-
mas mokiniams. 

Fondą Antanas ir Rita įsteigė
Anta no tėvelio Kosto Rašymo atmini -
mui. Kostas Rašymas gimė 1923 m.
liepos 10 d. Vyžuonų kaime, Lietuvo-
je. Išvargęs pokario pabėgėlio var-
gus, su šeima apsistojo Toronto mies-
te, Kanadoje. Deja, jo kelionė šioje

žemėje pasibai gė 2010 m. lapkričio 15
d. Norėdami įamžinti jo atminimą,
sūnus ir marti šeimos vasaros sody-
boje pasodino ąžuo liuką, o už liku-
sius pinigus, ku riuos dosniai per šer-
menis suaukojo draugai, sumanė
įsteigti Rašymų fon dą. Tokiu būdu
buvo įamažintas Kosto Rašymo var-
das. 

Beje, Fondas auga ir visi norin-
tieji gali prie jo prisidėti. Šiuo metu
fonde jau yra daugiau nei 1,000 do le -
rių. Pavasarį iš kiekvienos ČLM
klasės iš renkama po 3 rašinių kon-
kurso nu galėtojus ir jiems įteikia-
mos 5, 10 ir 15 dol. premijos. Taigi
kasmet apdovanojimams bus išdali-
nama apie 500 dol. Lin kime Fondui
sėkmingo augimo, o mo kiniams – ne-
pakartojamai kūrybingų rašinių!

Norintys prisidėti gali rašyti el.
paštu:  ritantanas@comcast.net arba
siųsti čekius adresu: 

Rašymų rašymo fondas
5190 W. 88th Place
Oak Lawn, IL 60453
Čekius rašykite: Čikagos Litua-

nistinė mokykla, pažymint (,,memo”
eilutėje), kad tai – Rašymų rašymo
fondui.

Aukos neapmokestinamos.

KARILĖ VAITKUTĖ
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Petras Jokubka, vienas stambiausių Ateitininkų šalpos fondo rėmėjų,
neseniai atšventė 97 metų sukaktį.  Ta proga St. Petersburg Beach sukak-
tuvininką aplankė ir pasveikino dabartinis Ateitininkų šalpos fondo

(AŠF) pirm. Gediminas Damašius ir buvusi pirm. Laima Šalčiuvienė.  Petras
Jokubka gyvena su žmona Petrute ir yra gražiai prižiūrimas žmonos dukters
Joanos.  Petras dar yra judrus, žvalaus proto ir labai domisi lietuviška ir atei-
tininkiška veikla.  Jo gausios aukos AŠF yra daug prisidėjusios prie ateitininkų
veiklos skatinimo tiek Amerikoje, tiek ir Lietuvoje.  Linkime Petrui sulaukti
apvalaus šimtmečio ir džiaugtis kiekviena Viešpaties dovanojama diena.

Sveikiname Petrą Jokubką
Didžiausią ateitininkų veiklos mecenatą 

Ateitininkų šalpos fondo pirm. Gediminas Damašius (k.) ir buv. pirm. Laima Šalčiu-
vienė sveikina sukaktuvininką Petrą Jokubką jo namuose St. Petersburg, Florida.

Š.m. kovo 20 d. Ateitininkų namuose
vyko Gavėnios dvasinis susikaupi-
mas, kurį vedė vysk. Rimantas

Norvila. Rengė Ateitininkų namų valdyba
ir Akademinis skautų sąjūdis. Diena buvo
padalinta į kelias dalis. Pirmas pašnekesys
,,Mano gyvenimo kelionė: kaip, į kur ir su
kuo”; antras ,,Krikščionybė vakar, šian-
dien, rytoj” ir trečias — ,,Mūsų pal. Jurgis
Matulaitis — kas mums aktualu po šimto
metų?” Susikaupimo dalyviai kartu pieta-
vo, kalbėjo rožinį, giedojo giesmes. Diena
užbaigta išpažinčių klausymu ir šv. Mišio-
mis.                                        — R. Kubiliūtė

Rekolekcijos
Ateitininkų namuose

Vasaros stovyklos – nuo vieno krašto ligi kito
LOS AnGELES,

CALIFORnIA
Stovykla jauniesiems

ateitininkams 
2012 m. liepos 15–22 d.

La Casa de Maria 
800 El Bosque Road
Santa Barbara, CA
93108
http://www.lacasademaria.org

Stovyklos tema: 
Jėzau, Tu — mano kelias
(Mane Tu kvie ti. Leisk
išgirsti Tavo balsą ir sekti
Tavim.)

Registraciją tvarko
Žydra van der Sluys, 
rašyti el. paštu:
Zydra.VanDerSluys@
lmu.edu

Vyrukai!
Gal norite vadovauti?

Ieškoma vieno vado vo-
ateitininko,  17 ir 25
metų am žiaus.  Jei
norite vado vau ti,
rašykite Los Angeles JAS
stovyklos vedėjai
Dalytei Lovett el. paštu: 
dalitalovett@yahoo.com 

kEnnEbunkPORT, MAInE
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SAVAITĖ

Poilsio stovykla visai šeimai
2012 rugpjūčio 4–11 d.

Tėvų pranciškonų vasarvietėje

Programoje:
dr. Frances Covalesky-Kavaliauskaitės piano
rečitalis •  Lietuvos Respublikos N.Y. gen. kon-
sulo Valdemaro Sarapino pokalbis • Pokalbiai
su dr. Andriumi Kazlausku, rašytoja Laima
Vince Sruoginyte • Julijos Banionienės
pokalbis apie Lietuvos religinę architektūrą,
paįvairintas skaidrėmis • Solistų Danutės
Mileikienės ir Antano Meilaus koncertas •
Sporto šventė • Radijo valandėlė •
Susikaupimo vakaras

Planuojama organizuoti golfininkų, žuvautojų
iškylas ir ekskursiją laivu. Kas domisi,
rašykite: dėl golfininkų iškylos –  Frank Shea
FDSHEA@COMCAST.NET 
dėl žuvautojų iškylos – Lou Lengyel
LJL721@HOTMAIL.COM
dėl ekskursijos laivu  –  Marie Lileika
MBROWNELILEIKA@GMAIL.COM

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę
Shea  LTLTAX@HOTMAIL.COM  tel. 914-433-
7766 

Dėl vietų vasarvietėje rašyti INFO@FRANCIS-
CANGUESTHOUSE.COM arba skambinti
vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-4865.

Susikaupimo diena Ateitininkų namuose. Per 50 dalyvių klausėsi rekolekcijas vedusio vysk. Rimanto Norvilos. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Sendraugių-2 ateitininkų stovykla • birželio 24–30 d.

DAInAvOjE, MAnChESTER, MIChIGAn
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) stovykla • liepos 4–12 d.

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) stovykla • liepos 12–22 d.

Kviečiami visi šeimos nariai. Registracija jau prasidėjo. Registruokitės el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com Prisijunkite prie Facebook puslapio:  Sendraugiai 2 ir
pamatysite, kokia smagi stovykla! 

Kviečiami vaikai nuo pirmo iki aštunto skyriaus. Pirmenybė registruotis teikiama
aktyviems kuopų nariams. Registracija prasideda šiandien, kovo 31 d.
Registruojamasi internetu, adresu: javjas.org

Ieškoma mokytojų. Kviečiame studentus ir sendraugius ateitininkus mokytojauti
JAS stovykloje. Pasidalinkite savo žiniomis ir talentais su jaunimu. Prašymus įteikti
internetu, adresu javjas.org iki balandžio 15 d.

Kviečiami gimnaziją lankantys moksleiviai.  Registracija prasidės balandžio 1 d.
Registruojamasi internetu, adresu mesmas.org.  Norėdami paklausti, skambinkite
MAS CV pirm. Daliai Lietuvninkienei, tel. 708-846-7388. 

Kviečiami visi šeimos nariai.  Registracija naujiems stovyklautojams prasidės
balandžio 15 d. Norintys užsiregistruoti prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne
anksčiau 12 val. p. p. (Čikagos laiku) tel. 708-442-4911.

Sendraugių ateitininkų stovykla • liepos 22–29 d.

Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis • rugpjūčio 31–rugsėjo 3 d.
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Lietuvos prekybos biurui JAV – vieneri

Praėjusių metų kovo 29 dieną
Čikagoje įvyko pirmo ir iki šiol
vienintelio Lietuvos prekybos

biuro Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se (Lithuanian Trade Office, Inc.),
oficialaus VšĮ ,,Versli Lietuva” prie
LR ūkio ministerijos atstovo JAV,
atidarymas. Nors, pasak biuro direk-
torių Ingridos Bublienės ir Lino Kli-
mavičiaus, užtruko šiek tiek laiko su-
sistyguoti dirbant kartu, šiandienos
rezultatai juos džiugina: sukurta
nemaža duomenų bazė; neatpažįsta-
mai atnaujinta biuro internetinė sve-
tainė (www.lithuaniantradeoffice.

com); užmegzti svarbūs ryšiai su
tarptautine verslo bendruomene
JAV; dalyvauta ne vienoje konferen-
cijoje ir verslo parodoje tiek JAV, tiek
Lietuvoje; padėta organizuojant Pir-
mąją JAV Komercijos departamento
verslo misiją į Lietuvą; jau dirbama
su keliomis Lietuvos įmonėmis dėl jų
atėjimo į JAV rinką. Pasak Bublie-
nės, dar metai, ir bus galima kalbėti
apie labiau apčiuopiamus Lietuvos
prekybos biuro darbo rezultatus.

Atverdami Lietuvos prekybos
biuro duris, Bublienė ir Klimavičius
nesitikėjo sulaukti tokio didelio Lie-
tuvos įmonių ir pavienių asmenų su-
sidomėjimo. Per pirmus tris mėne-
sius į juos kreipėsi apie 60 Lietuvos
įmonių. Toks didelis besikreipusiųjų
srautas biurui išėjo į naudą – šiai die-
nai jis turi sukaupęs nemažą duome-
nų bazę, kuri Lietuvos įmonėms pa-
dės rasti informaciją nuo teisinių,
migracinių klausimų iki konkrečių
verslo kontaktų ir partnerių JAV. 

Biuras teikia įvairias mokamas
ir nemokamas paslaugas. Mokamų
paslaugų  išlaidos Lietuvos įmonėms
dengiamos Europos Sąjungos lėšo-
mis. Į mokamas paslaugas įeina gali-
mų partnerių JAV suradimas, ryšių
užmezgimas ir susitikimų organiza-
vimas. Lietuvos įmonė, norinti par-
duoti savo gaminius ar paslaugas
JAV rinkoje, po pirminio įvertinimo
sudaro sutartį su ,,Verslia Lietuva”
įvardintai paslaugai, o Lietuvos pre-
kybos biuras įsipareigoja per tam
tikrą laiką šią paslaugą atlikti.

,,Simbolinio mokesčio už paslau-
gas įvedimas, – sako Klimavičius, – iš
karto atsijojo tas bendroves, kurios į
savo galimybes JAV rimtai nežiūri,
kurios negali skirti pinigų verslo

vadybai.” Biuro direktoriai neslepia,
jog, tai padarius, jų darbas tapo
veiksmingesnis: ,,pradingo blašky-
masis į visas puses, jau nereikia ban-
dyti viską aprėpti, galima susitelkti
ir pamažu matyti rezultatus”. Nuo
praėjusių metų gruodžio mėnesio
imta dirbti su Lietuvos įmonėmis,
sudariusiomis sutartis su ,,Verslia
Lietuva” dėl apmokestinamų paslau-
gų teikimo JAV rinkoje.   

Viena iš bendrovių, su kuria Lie-
tuvos prekybos biuro atstovai jau
kuris laikas dirba, yra neblogai žino-
ma Lietuvos kosmetikos įmonė ,,Biok
laboratorija”, šiuo metu valdanti 6
prekės ženklus ir savo vartotojams

siūlanti daugiau nei 170 skirtingų ga-
minių. Bublienė ir Klimavičius prisi-
mena, jog vienam iš ,,Biok” savinin-
kų pasiteiravus jų apie Amerikos
rinką, jie nebuvo tikri, jog ši lietuviš-
ka įmonė turi galimybių JAV. ,,Iš pra-
džių, – pasakoja Klimavičius, – gal-
vota ‘Biok’ produktą pardavinėti JAV
parduotuvėse, bet vėliau ėmėme ma-
nyti, kad galbūt geresnis variantas
būtų pardavinėti ne patį produktą,
bet gamybinius laboratorijos pajėgu-
mus.” Lietuvos prekybos biuro direk-
torių nuomone, toks kelias leidžia
lengviau patekti į JAV rinką. Ir nors
apie konkrečius ,,Biok” pardavimus
Amerikoje dar anksti kalbėti, biuro
atstovai jau dabar mato tokio ben-
dradarbiavimo teigiamas puses. Pa-
našus darbas vyksta su dar keliomis
Lietuvos įmonėmis. 

Pasak Bublienės, prireikė beveik
metų, kad Lietuvos prekybos biuras
taptų žinomas Čikagoje. ,,Įdomu, –
pastebi ji, – kad lietuviai Čikagoje iki
šiol buvo žinomi įvairiomis savo vi-
suomeninėmis ir kultūrinėmis orga-
nizacijomis, bet Čikagos verslo pa-
saulyje Lietuva visiškai neegzistavo.
Todėl tikrai malonu, kad esame vis
dažniau kviečiami į renginius, kad
vis daugiau verslo žmonių žino, jog
mes esame lietuviai.” Todėl būti ma-
tomiems ir žinomiems yra dar vienas
iš Lietuvos prekybos biuro tikslų
arba, kaip sako Bublienė: ,,sieksime,
kad kuo daugiau JAV žmonių ir įmo-
nių žinotų apie Lietuvą, tik tada ga-
lėsime tikėtis investicijų.” 

Pirmoji Lietuvos prekybos biuro
užduotis yra padėti Lietuvos įmo-
nėms įsitvirtinti JAV rinkoje. Ne ką
mažiau svarbi yra šalutinė kryptis –
investicijų pritraukimas į Lietuvą.

DALIA CIDZIKAITĖ Klimavičiaus nuomone, yra gražu
kalbėti apie norą prikalbinti į Lie-
tuvą ateiti tokias garsias įmones
kaip ,,Boeing” ar ,,Sara Lee”, tačiau,
pasak jo, reikia nusileisti ant žemės
ir pamatyti realius pavyzdžius. Jis
sako: ,,Turime pamatyti, jog Ameri-
koje yra daug bendrovių su 100 mln.
dol. apyvarta, laikomų vidutinio
dydžio verslais.” Bublienė ir Klima-
vičius įsitikinę, jog būtent su tokio-
mis įmonėmis būtų tikslingiau Lie-
tuvai bendradarbiauti, jog būtent jas
yra lengviau sudominti mūsų šalimi.

Šiuo metu Lietuvos prekybos
biuras Čikagoje bendradarbiauja net
su keliomis JAV įmonėmis, kurios

rimtai dairosi į Lietuvos rinką. Nors
tokie darbai užtrunka ilgai, pavyz-
džiui, su viena JAV įmone susira-
šinėjama jau pusę metų, kažkas tokį
darbą turi daryti, nes, kaip parodė
Bublienės ir Klimavičiaus patirtis,
gali būti, jog įmonė Lietuvoje atras
papildomų bendradarbiavimo gali-
mybių. 

Taip nutiko su JAV įmone ,,Mac-
Lean Power System”, kuri apie Lie-
tuvą išgirdo ne kur kitur, o Lietuvos
prekybos biuro atidarymo metu.
Nors Lietuvoje ši Amerikos įmonė
ieškojo aliumininių ir plieninių ga-

minių detalių gamintojų, vietoj jų ji
rado plastikinių detalių gamintoją.
Bublienė neslepia, jog jai buvo nepa-
prastai malonu skaityti ,,Verslo
žinių” žurnalistės Agnės Ranonytės
pokalbį su ,,MacLean Power System”
įmonės darbuotoju David Druetzler,
kuris apie patirtį Lietuvoje sako: ,,Su
Lietuvos gamintojais paprasta dirb-
ti.” 

Nors abu Lietuvos prekybos biu-
ro direktoriai sutinka, jog jų vado-
vaujamo prekybos biuro įsteigimas
Amerikoje gerokai vėluoja, jie žiūri į
priekį, o ne atgal ir ragina Lietuvą
dar įtempčiau ieškoti išėjimo į pa-
saulinę rinką, nes viena pati Lietuva

ekonomiškai tikrai neišsilaikys.
,,Džiugu, kad šioje srityje pradėjome
progresyviai mąstyti ir žengėme
pirmą žingsnį, – sako Klimavičius, –
nes Lietuva su savo vidine rinka
neišsilaikys. Jos ekonomika augs tik
per eksportą ir investicijų pri-
traukimą.” 

Vienas iš atsakymų, kaip tas
investicijas pritraukti, kaip išplėsti
lietuviškų prekių eksportą, ir yra
žmonių užsienyje, kurie tuo galėtų
rūpintis, suradimas bei tokių biurų
kaip Lietuvos prekybos biuras Čika-
goje steigimas.

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Lietuvos prekybos biuras praėjusiais metais padėjo rengiant Pirmąją JAV verslo misiją į Lietuvą. Misijos pokylio svečiai (iš k. į d.):
Lietuvos prekybos biuro direktorė, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė, verslininkas iš New York Steven
Sherman, LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Alma ir Valdas Adamkai, JAV Kongreso narys John Shimkus.

Iš Lietuvos prekybos biuro archyvų

Vienas iš Lietuvos prekybos biuro direk-
torių L. Klimavičius. 

D. Cidzikaitės nuotr.
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Šiltą ir saulėtą ko vo 28 dieną
Aspen, Co lorado, vyko kasme tinės
ŠALFASS slidinėjimo varžybos. Da-
lyviai atvyko iš Illinois, Colorado,
Georgia, North Carolina ir Califor-
nia valstijų.

Absoliutūs laimėtojai šiais me -
tais tarp vyrų buvo: pirma vieta –
Jonas Prunskis, antra vieta – James
Crown, trečia vieta – Tom Weg  ner.
Absoliučios laimėtojos: pir ma vieta –
Kristina Prunskytė, antra vieta –
Summer Crown ir trečia vieta   –
Paula Crown.

Ne visi dalyviai lenktyniavo. Tie,
kurie neslidinėjo, garsiai palaikė pir-
menybių dalyvius.

ŠALFASS 2012 metų slidinėjimo
pirmenybių rezultatai: 

Vyrų grupėje:
Jonas Prunskis (38.20 sekun-

džių); James Crown  (40.50);  Tom Weg-
ner  (41.25);  Vytas  Degesys  (44.69); To-
mas  Pankus (46.64); Vilius Mikaitis
(53.600); Gintaras Degesys (53.75);
Pau lius Slavėnas  (56.52).

Moterų grupėje:
Kristina Prunskytė  (38.72); Sum -

mer Crown (43.65); Paula Crown

(45.21); Donna Wegner (56.32); Ra mu -
nė Ambrozaitytė-Fry; Vesta Valuc-
kai tė, DNS ir Violeta Mikaitienė,
DNS.

Šią savaitę Aspen vyko ir kasme-
tinis Amerikos lietuvių gydytojų žie -
 mos seminaras, kurio metu buvo dis -
kutuojama įvairiomis sveikatos te-
momis.

Parengė Jonas Prunskis

ŠALFASS slidinėjimo  
pirm eny bės ir jų rezultatai 

Absoliutūs ŠALFASS 2012 m. slidinėjimo
laimėtojai Jonas Prunskis ir Kristina
Prunsky tė.

Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC kviečia dalyvauti
krepšinio turnyre ,,Ambasados taurė 2012”, kuris vyks š. m. balandžio 21
d., šeštadienį, 10 val. r. iki 6 val. v. Columbia Heights Education Campus
(3101 16th St NW Washington, DC 20010; http://checdc.org). Lietuvos Res-
publikos ambasada Washington, DC maloniai kviečia žaidėjus ir sirgalius į
iškilmingą ir linksmą apdovanojimų šventę, kuri vyks LR ambasadoje 8 val.
v. (2622 16th Street NW, Washington, DC 20009). 

Baigėsi tragiškas salės futbolo sezonas

Kovo 25 d. pagaliau įvyko pasku -
tinės „Metropolitan Soccer’’ lygos
salės futbolo pirmenybių, kurios
tęsėsi net 13 savaičių (su pertrauka –
ke tu riolika), rungtynės. Deja, tenka
pripažinti, kad „Li tua nicos’’ koman-
dai jos baigėsi tra giš kai: iš 13 rung-
tynių sugriebtas vos vienas taškas ir
užsitikrinta tik pas kutinė vieta. Tai
buvo pačios liūd  niau sios pirmenybės
per visą Klubo gyvavimo istoriją. Per
61 metus būta ir geresnių, ir bloges-
nių metų, bet paskutinės vie tos nie-
kada neturėta. 

Šiemet, sumažėjus komandų
skai   čiui, buvo nutarta sudaryti tik
vieną grupę (anksčiau žaisdavo dvi
lygos po 10 komandų). Dėl brangs tan -
čių mokesčių susibūrė tik 14 koman -
dų, kurių 10 buvo iš aukštesnės lygos
ir tik 4 – iš žemesnės. Kadangi lauko
futbole „Lituanica” rungtyniavo že -
mesnėje lygoje, tai salės futbole  dide-
lių vilčių užimti aukštą vietą neturė-
ta. Bet var gu ar kas nors iš mūsų sir-
galių galėjo sap  nuoti apie paskutinę
vietą pirmenybių lentelėje. 

Vis dėlto atsitiko blogiausia – bu -
vo iškovotas tik vienas taškas (su-
žaistos lygiosios 5:5 su „Fire’’ – irgi iš
že mesnės grupės), o prieš visas 10
„Ma jor’’ lygio komandų pralaimėta,
ir net dideliu rezultatu. Pralošta ir

prieš 3 silpnas komandas. Taip „Li-
tuani ca’’ patyrė didžiausią gėdą per
visą savo gyvavimą. Žinoma, būta
aiškių priežasčių, dėl kurių pralai-
mėta triuš kinamai, pvz., rungtynėse
su „Eagles’’ gauta net 16:0, apie dalį
jų rašėme jau anks čiau.

Paskutinėse 13-ose rungtynėse
mūsiškiai nusileido vidutinio pajė-
gumo komandai „Vikings’’ – 3:6 (ši
komanda užėmė 6-oje vietoje). Pagal
gautų įvarčių skaičių „Li tuanica’’
aiškiai pirmavo – įsileido 117 įvarčių,
o įmušė 21. 

Pasibaigusių salės futbolo pir-
menybių lentelė:

1. „United Serbs’’ – 34 taškai; 2.
„Eag  le’’ – 32; 3. „International’’ – 30;
4. „Schwa ben’’ – 29; 5. Kickers’’ – 26; 6.
„Vi king’’ – 23; 7. „Zrinski’’ – 22; 8.
„Sockers’’ – 19; 9. „Green-White’’ – 16;
10. „Connec tions’’ – 12; 11. „Fire’’ – 9;
12. SC „Scripska’’ – 7; 13. „Wings’’ – 4
ir 14. „Lituanica’’ („Liths’’) – 1.

Netrukus futbolo kovos prasidės
lauke. Po rudens rato „Lituanica’’
tarp 7 žemesnės grupės komandų
buvo 4-oje vietoje. Rašant šias eilutes,
dar nebuvo aišku, ar lietuviai šiose
lauko pirme nybėse dalyvaus, nors
užbaigti pava sario ratą turėtų. Pa-
žiūrėsime, pama tysime. 

Būtų gaila, jei „Lituanicos’’ klu -
bas po 61 gyvavimo metų baigtų savo
dienas. 

Florida nugalėjo H. Castroneves

Pirmų šių metų „IndyCar Se-
ries’’ lenktynių St. Petersburg, Flo -
rida, nugalėtoju tapo bra zilas Helios
Castroneves.

Nors lenkty nes iš pirmos vietos
pradėjo australas Will Power, geros
strategijos dėka Castrone ves, likus
25-iai ratų, įsiveržė į pirmąją vietą ir

iki pabaigos jos neužleido. Antroje
vietoje liko Scott Dixon, trečioje –
amerikietis Ryan Hunter-Reay. Čem-
piono titulą ginantis Dario Franchit-
ti liko tryliktas, o šiemet „IndyCar
Series’’ ėmęs lenktyniauti Rubens
Barrichello – septynioliktas.

Bendroje čempionato įskaitoje
Castroneves turi 50 taškų, Dixon – 42
taškus, Hunter-Reay – 35 taškus.

Lietuviai golfininkai LR garbės konsulo
rengiamame golfo turnyre

Š. m. kovo 1–5 dienomis St. Pe-
tersburg, FL vyko XII Florida lietu-
vių atviras golfo turnyras, kurį ren-
gia Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas Florida valstijoje Algimantas

A. Karnavičius. Turnyro metu už-
dirbtos lėšos skiriamos JAV įsikūru-
siai lietuvių organizacijai ,,Vaiko
vartai į mokslą”, šiuo metu remian-
čiai 11 Lietuvos dienos centrų. 

PAUL TRIUKAS

EDVARDAS  ŠULAITIS

Kovo 4 d. River Wilderness C.C., Parrish, vykusio golfo turnyro dalis žaidėjų (iš k. į d.):
Romas Slivinskas, Algis Mockaitis, Rūta Rasutis, Medardas Karalius, Rimas Sužiedėlis,
Vilija Sužiedėlienė, Aušra Vedeckaitė Riegle ir Nijolė Dėdinienė.

Summer ir Paula Crown: 2012 m. si da bro ir bronzos medalių laimėtojos moterų grupėje. 

Laimėtojai vyrų grupėje (iš k. į d.): James Crown (antra vieta), Jonas Prunskis (pirma
vieta) ir Tom Wegner (trečia vieta).

Čikagos profesionalai laimėjo 1:0
Po praėjusios savaitės lygiųjų

(1:1) Montreal mieste su vietos
komanda Či kagos profesionalų futbo-
lo vienuoli kė „Fire’’ laimėjo rung-

tynes prieš Philadelphia „Union” –
1:0. Nors pergalė gana kukli, tačiau ji
teikia vilčių ateičiai. Dabar po dvejų
rungtynių „Fire” jau turi 4 taškus.



DRAUGAS 2012 KOVO 31, ŠEŠTADIENIS 9

Paukščiu atskridęs Robertas Danys
LAIMA APANAVIČIENĖ

Jei paklausčiau: ,,Ar žinote dai-
ną ‘Užgimimas’, vargu ar gau-
čiau teigiamą atsakymą, dauge-

liui šis pavadinimas nieko nesako.
Tačiau jei padainuočiau: ,,Dar ne
vakaras, tai dar ne vakaras...”, nė
kiek neabejoju, daugumai ausyse
suskambėtų ši Povilo Meškėlos at lie -
kama daina iš režisieriaus Rai mun -
do Ba nio nio filmo „Vaikai iš Ame -
rikos viešbučio”. Tačiau esu įsitiki-
nusi, kad neatsiras daug žinančių,
kieno žodžiais parašyta ši daina. Tų
žodžių autorius – Robertas Danys,
kurio poezijos knygos ,,Būsiu paukš-
tis”  sutiktuvės kovo 24 d. vakarą vy-
ko Lie tuvių dailės muziejuje, Pa-
saulio lietuvių centre. 

Nežinia, atsitiktinai ar dėsnin -
gai gyvenime įvyksta susitikimai. Si -
gutė Ach neturėjo progos tiesiogiai
susitikti ir susipažinti su R. Daniu.
Poetas Vilniaus knygų mugėse daž-
nai užsukdavo prie „Nieko rimto” lei-
dyklos stendo, žiūrinėdavo S. Ach
pieštus atvirukus, iliustruotas kny-
gas, kurios jam labai patikdavo, ta -
čiau niekada prie jos taip ir nepriėjo,
neužkalbino. 

Sigutė Ach  su R. Daniu, kaip ir
jis su Si gute, susipažino per jo kūry-
bą. Susipažino, susidraugavo ir  per
dvejus metus parengė didžiulį jo poe -
zijos rinkinį. Tai buvo tikrai neleng-
vas užda vinys, iškilo nemažai sun ku -
mų, ta čiau, anot pačios Sigutės, pri -
ėjusi akligatvį ji atsiversdavo atsitik-
tinį Ro berto eilėraštį ir tai būdavo
kaip patarimas jai, ką toliau daryti.
„Jis gyveno pagal principus ‘Nieko
rimto’ – nesusvarbindavo to, ko ne -
rei kia su svarbinti. Jis labai kukliai
ir nuo širdžiai priimdavo tai, kas yra
gilu, – nuoširdžiai apie R. Danio kū -
rybą  kal bėjo S. Ach, pakviesta papa -
sa koti, kaip gimė šis poezijos rin ki -
nys. – Šią eilėraščių knygą tikrai ga -
lima vadinti Roberto gyvenimo kūry-
biniu pali kimu. Ir už tai mes turime
būti dė kingi Rūtai Danienei. Tai ji iš -
saugojo ir perdavė Roberto kūrybą
mums. Aš – tik knygos dai lininkė.
Kny gos suda rytojas ir redaktorius yra
profesorius Juozas Girdzi jaus kas.”

Tą vakarą R. Danio kūrybą pris-
tatę menininkai keitė vienas kitą,
im provizavo, teig dami, kad pats poe -
tas veda šį ren ginį. Vakaro pradžioje
,,atskri dęs” baltu šaliku pasidabinęs
Da nio poezijos paukštis (pantomi-
mos aktorė Skirmutė Uleckaitė)
sklan dė tarp gausiai su sirinkusiųjų. 

,,Tik kuomet sužinojau tikslią
dieną, kada mane pavers paukščiu,
tik tuomet aš su p ratau, ką aš palik-

siu ir kuo iš tik rųjų tapsiu. Aš su -
vokiau, kad turėsiu be galinę erd vę,
tūkstančius kelių, tu rėsiu tai, apie ką
tik pasvajoti galėdavau žmo gumi
būdamas”, – skaitome ant rinkinio
paskutinio viršelio R. Danio žodžius. 

45 metų poeto Danio širdis neti -
kėtai sustojo 2008 m. rudenį, bet jos
ritmas atsikartojo vakare pristatyto-
je kūrybos rinkti nėje „Būsiu paukš -
tis”. Atskridusi  paukščiu  jo poezija
rodė R. Danio santykį su pasauliu,
kuris yra tru putį romantiškas, inty-
mus, tylus, kartais naivus, bet iki gy -
vuonies nuoširdus. Dailė (šia pro ga
buvo rodomi R. Danio knygos ilius-
tracijų originalai ir kiti dailininkės
S. Ach darbai), poezija, muzika visus
į va karą susirinkusius apgau bė
prisi mi nimų, gro žio, nuoširdumo ir

at vi ru mo skraiste. Va kare da lyvavo
po e to ma ma R. Da nienė, jau minėta
daili ninkė Sigutė Ach, eiles skaitė
aktorė Julija Sa ka laitė, skaitovai
Ramutė Strauka, Al ma Preisaitienė,
Saulius Malakaus kas, Ernestas Lu -
koševi čius, Pau   lius Jankauskas, mu -
zi kavo Ri čardas So kas, Paulius Jan -
kauskas, Rimantas Pa žemeckas. 

Nuo scenos iš dalyvių lūpų skli-
do dainos, eilėraščių posmai, smagūs
pasakojimai apie šio poeto atradimą.
Ir nors tai buvo pomirtinės R. Danio
knygos sutiktuvės, jos nebuvo liūd-
nos, daugiau priminė šventę, skirtą
kažin ką džiaugsmingo paminėti.
Tiksliai šio vakaro nuotaiką nu sakė
dailininkė S. Ach: „Robertas vėl gy -
vas. Jis – jau paukštis.”

Kiekvieno programos dalyvio
,,susitikimas” su šiuo poetu buvo vis
kitoks.  Štai muzikas R. Sokas pasa -
ko jo, jog gavęs poeto eiles: ,, Tą dieną
aš baisiai pyrago norėjau / Bet drau-
go palaukiau ir pats pakentėjau / O
draugas atėjo, pyragą suvalgė / Ir
draugas per pietus jau nejaučia alkio
/ O aš – ką čia aš... Man juk draugo

reikėjo. / Tauraus, nuoširdaus – va
toks ir atėjo.” Ir jas perskaitęs iškart
jomis nesusižavėjo. Ir tik vėliau, per-
skaitęs ei lėraštį dar kartą, suprato,
kad šis gali tapti pui kia daina. Tarp
kitų šio kompozitoriaus, R. Pažemec -
ko bei P. Jankausko dainų  tą vakarą
išgirdo me ir Ričardo minėtąją. 

Geras Roberto bičiulis, poetas
Ai das Marčėnas atsisveikindamas su
savo draugu sakė: „Šakninė R. Danio
poezijos savybė: eilėraščio adresa-
tas – vaikas, gyvenantis kiek vie  name
iš mūsų. Ir adresantas – vai kas. Vai-
kas mumyse kreipiasi į vaiką mumy-
se – štai kur esmė. Ribos tarp vaiko ir
suaugusiojo trinamos taip pat, kaip
ir tarp gyvenimo bei kūrybos.” Ir tai
ne tik jo Marčėno žodžiai. Tą patį
vakaro, vykusio Lemont, metu pat -
vir tino ir poeto ma ma R. Danienė,
padeklama vusi mėgs tamiasią Rober -
to eilė raštį – Henriko Radausko ,,Pa-
saką”, kuris baigiasi žodžiais: ,,Pa -
saulis juokiasi, paspen dęs savo tink-
lą / Ant žemės vieškelių, takelių ir
takų. / Klausau, ką pasaka man gieda
kaip lakštingala, /Pasau liu netikiu, o
pasaka tikiu.” Jos sūnus – suaugęs
vaikas – visą gyvenimą ti kė jo pasa-
ka. Tai buvo jaučiantis žmogus, ne
vien materialiais dalykais vis ką ma-
tuojantis, mokėjęs aklai my lėti ir
gyventi be išskaičiavimo, ga lėjęs su-
sikalbėti su gamta ir  stačia gal va
nerti savo svajonių link.

Šventė neapsiėjo ir be dovanų –
kiekvienas dalyvavęs šioje šiltoje
atminimo renginio programoje dova -
nų gavo po R. Danio poezijos knygą.
Nors šių eilučių autorė ir nedalyvavo
programoje, tačiau jai taip pat buvo

padovanota knyga, kaip ir buvo pa -
dovanota Čikagoje gyvenančiai bu -
vu siai Roberto mokinei Dovilei. Taip
taip, Danys buvo svajonių mokytojas,
pelnęs ne tik skaitytojų simpatijas,
bet ir visų moksleivių numylėtinio

titulą.  Dosnumą parodė poeto mama
R. Danienė, šias sūnaus knygas išlei-
dusi savo lėšomis.

Apdalinęs vi sus gražiais jaus-
mais ir savo širdies nuo širdumu,
,,pasklandęs” pauk š tis nuplasnojo,
pa li kęs vakaro svečius. Tačiau nie -
kas neskubėjo skirstytis, daugelis
apgailestavo dėl vieno – gaila, šių
poezijos knygų nebuvo galima nu -
sipirkti. Skaitytojui gali kilti klausi-
mas: ,,Kodėl knygų?”  Ogi todėl, kad
ša lia didžiojo R. Danio poezijos rin-
kinio ,,Būsiu paukštis” (2011. ,,Nieko
rimto”, 600 psl.) buvo išleista ir ne-
didukė, labai graži kny gelė su S. Ach
iliustracijomis. Kaip vakaro me tu
Sigutė sakė: ,,Mažąją suda rė me, kad
ją galėtų pirkti ir skaityti jaunimas.
Didelės knygos jie tikrai ne skaitys, o
mažąją įsidės į švarko ki šenę ir, ati-
trūkę nuo kom piu terių, gal ims ir pa-
skaitys.” Abi knygos išleistos nedi-
deliu tiražu: didžioji išleista 500, ma-
žoji – 1,000 egz. tiražu. 

Grupė renginio dalyvių (iš kairės): Skirmutė Uleckaitė, Alma Preisaitienė, Ramutė
Strauka (programos vedėja), Julija Sakalaitė ir Saulius Malakauskas.

Roberto Danio knygos ,,Būsiu paukštis” sutiktuvėse dalyvavo poeto mama Rūta Danie-
nė (4-ta iš kairės) ir dailininkė Sigutė Ach (5-ta iš kairės).    Loretos Timukienės nuotr. 

* * *
Ateina vakaras plonom šakų kojytėm.
Ir tu jauti, kaip angelai prabyla.
Ir kaip pasaulis sukasi mažytis
Tavam delne, sukaupęs visą tylą...

...dar neramu... Dar paukštis nepragydo.
Ir laikas lėtas dar nekando meilėm.
Žvelgi į pasaką – gyvenimą už šydo,
Nepasiklausęs, ar žiūrėti leido...

Žvelgi lyg vaikas. Dieve duok, ilgiau...
Tokiom akim, tokia širdim, kai niekas
Nekalbina. Ir neseka graudžiau
Gyvenimo, lyg pasakos, kai lieka

Tik vakaras ir ši trapi tyla,
Kai lieka draugas ir tyla prie draugo
Ir kai šita traputė pabaiga
Į pradžią pasakos taip paprastai įauga. 

Vakaro metu skambėjo (iš kairės): Rimanto Pažemecko, Pauliaus Jankausko ir Ričardo
Soko sukurtos dainos R. Danio žodžiams. Dešinėjė: eiles skaito Alma Preisaitienė.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Sigutės Ach iliustracija R. Danio knygai
,,Būsiu paukštis”.
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BALANDIS

Balandžio 1 d., sekmadienį:
PLC, prie didžiosios salės, Lietuvos
Dukterų draugija ruošia pyragų iš-
pardavimą. Kviečiama apsilankyti
nuo 8 val.  r. iki iki 3 val. p. p. 

– Apreiškimo parapijoje (259 N.
5th St., Brooklyn, New York) po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių Kauno
Valstybinio akademinio dramos teat-
ro aktorius Petras Venslovas skaitys
eilėraščius. 

– Jaunimo centro kavinėje mote-
rų klubo priešvelykiniai pusryčiai.
Pradžia – po 10:30 val. r. šv. Mišių Tė-
vų jėzuitų koplyčioje. 

– Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre vyks dokumentinio filmo ,,Al-
gimantas Kezys” sutiktuvės. Filmą iš
dokumentinių filmų ciklo „Žymiausi
pasaulio lietuviai” pristatys režisie-
rius  Arvydas Barysas. Pradžia 1 val.
p. p.

– PLC didžiojoje salėje vyks ma-
dų pristatymas ,,Stiliaus takeliu”.
Pradžia 1 val. p. p.

– Carnegie Hall (154 West 57th
St., New York, NY) koncertuos pia-
nistė Evelina Puzaitė.  Koncerto pra-
džia 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel. 212-239-4699.

Balandžio 2 d., pirmadienį:
YIVO Institute for Jewish Research
(15 West 16th St.  New York, NY 10011
filosofas, Europos Parlamento narys
iš Lietuvos Leonidas Donskis skaitys
paskaitą apie atminties politiką šiuo-
laikinėje Rytų Europoje. Pradžia 7
val. v. Tel. pasiteirauti 212-246-6080.

Balandžio 5 d., ketvirtadienį:
,,Ritos Coffee” (4116 Southwest High-
wy, Hometown, IL 60456) vyks susi-
tikimas su režisieriumi A. Barysu.
Pradžia 6:30 val. v. Daugiau informa-
cijos tel. 708-424-1555.

Balandžio 7–14 d.: Washington,
DC vyks kasmetinis ,,Vyšnių žydėji-
mo festivalis”. LR ambasada Wa-
shington, DC atrinks ir ,,Vyšnių žy-
dėjimo festivalio” organizatoriams
pateiks vieną kandidatę. Daugiau in-
formacijos el. paštu: liana.vazbiene
@urm.lt  

Balandžio 10 d., antradienį:
,,A Great Good Place For Books”
(6120 La Salle Ave., Oakland, CA)
vyks Rūtos Šepetys knygos ,,Between
Shades of  Gray” pristatymas. Pra-
džia 7 val. v. Daugiau informacijos:
betweenshadesofgray.com

– Fairmont Hotel (950 Mason St.,
San Francisco, CA 94108) nuo 7 val. v.
iki 8:30 val. v. vyks susitikimas su
JAV ambasadore Lietuvoje Anne Der-
se. Daugiau informacijos suteiks Na-
talia Walicki tel. 415-293-4472 arba el.
paštu natalia@mametassociates.com

Balandžio 12 d., ketvirtadienį:
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios
patalpose (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) vyks Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugijos organi-
zuojamos sa vipagalbos grupės pir-
mas susitikimas. Pradžia 7 val. v. Su-
sitikimų ciklas truks  8 savaites. Tel.
pasiteirauti 773-983-6517 arba 708-422-
1433.

Balandžio 14 d., šeštadienį:
PLC, Lemont, vyks metinis Lietuvių
Fondo narių suvažiavimas. Registra-
cija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r., suva-
žiavimo pradžia 9:30 val. r. Apie daly-
vavimą prašoma pranešti tel. 630-257-
1616 arba el. paštu: duomenys@ lith-
fund.org 

– Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL
vyks šven  tinis pokylis, skirtas Lie-
tuvių Fon  do 50-ies metų jubiliejui.
Kokteiliai  6 val. v., vakarienė 7 val. v.
Daugiau in  formacijos tel. 630-257-
1616 arba el. paš  tu: admin@lithfund

Balandžio 15 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos  Gimimo para-
pijos salėje po 10:30 val. r. šv. Mišių
vyks Atvelykio koncertas. 

– Šv. Andriejaus parapijoje (1913
Wallace St., Philadelphia, PA 19130) –
Velykų stalas. Pradžia 12 val. p. p.
Prašoma bilietus užsisakyti iki ba-
landžio 8 d. tel. 215-638-2534 (Angelė)
arba tel. 215-969-2117 (Marytė).

– PLC didžiojoje salėje Pasaulio
lietuvių centro Moterų renginių ko-
mitetas ruošia tradicines Atvelykio
stalo vaišes. Pradžia 12:30 val. p. p.
Vietas  galima užsisakyti tel. 630-257-
8787 (PLC administracija).

Iki balandžio 20 d., penktadie-
nio, vyks registracija į Kristijono
Donelaičio lituanistinę mokyklą
(Washington, DC) 2012–2013 m. m. Re-
gistruotis galima adresu: direk@kdl-
mdc.org

Balandžio 21 d., šeštadienį: Co-
lumbia Heights Education Campus
(3101 16th St NW Washington, DC
20010; http://checdc.org) vyks LR
ambasados Washington, DC ir ŠAL-
FASS rengiamas krepšinio turnyras
,,Ambasados taurė 2012”. Turnyras
vyks nuo 10 val. r. iki 6 val. v., baigia-
mosios rungtynės planuojamos 5:30
val. p. p.  LR ambasadoje (2622 16th
Street NW, Washington, DC 20009) 8
val. v. vyks apdovanojimų šventė.

Balandžio 22 d., sekmadienį:
Lietuvių katalikų religinės šalpos 50-
ies metų jubiliejinis renginys. Padė-
kos šv. Mišios bus aukojamos  Vieš-
paties Atsimainymo bažnyčioje  (64-
25 Perry Ave., Maspeth, NY) 11:15 val.
r. Šventinis pokylis vyks ,,Christ the
King” katalikiškos gimnazijos salėje

(68-02 Metropolitan Ave., Middle Vil-
lage, NY), pradžia 1 val. p. p. Kviečia-
ma iš anksto užsisakyti vietas tel.718-
326-5202 arba el. paštu: lcra@earth-
link.net. Daugiau informacijos www.
LKRSalpa.org 

Balandžio 24 d., antradienį:
Ge nutės Orrico namuose vyks Lie tu -
vos Dukterų metinis susirinkimas ir
rin  kimai. 

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
so ciation for the Advancement of
Bal tic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Dau giau informacijos: http://depts.
wa shington.edu/aabs/ arba aabscon-
finfoChicago@gmail.com

Balandžio 27 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks grupinės parodos ,,Transfor-
muoti gyvenimai” atidarymas. Pra-
džia 7:30 val. v.

Balandžio 28 d., šeštadienį: 2
val. p. p. Putnam, CT vyks vaikų cho-
ro ,,Varpelis” iš New Jersey (vadovė
Birutė Mockienė) koncertas, skirtas
paremti stovyklą. 

Balandžio 29 d., sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Sau-
lutė” rengiamas pianistės Aleksand-
ros Žvirblytės ir smuikininkės Lin-
dos Veleckytės koncertas ,,Auksinės
stygos”. Pradžia 12:30 val. p. p.

– PLC, Lemont, vyks JAV LB Le-
mont apylinkės valdybos metinis-
ataskaitinis apylinkės susirinkimas.
Pradžia 12:30 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje rašytojos Ellen Cassedy (,,We
Are Here: Memories of  the Lithua-
nian Holocaust”) ir Rūta Šepetys
(,,Between Shades of  Gray”) pri-
statys savo knygas. Pradžia 2 val. p. p.

– Lietuvių namuose (2715 E. Al-
legheny Ave., Philadelphia, PA 19134)
vyks šių namų narių metinis susi-
rinkimas. Pradžia 2 val. p. p.

– Švč. Mergelės Marijos  Gimimo
parapijoje vyks prelato Jono Kuzins-
ko pagerbimas, švenčiant jo kuni gys-
tės 60-metį.

GEGUŽĖ

Gegužės 1–15 d.: Rinkimai į
JAV Lietuvių Bendruomenės XX
Tarybą. Norintys balsuoti internetu
turi registruotis internetu JAV LB
tinklalapyje www.javlb.org arba tie-
siogiai šiuo adresu: www.lietuviu-
bendruomene.org/zinios/balsavi-
mas-voting/ Registruotis galima jau
nuo kovo 1 d. iki balandžio 7 d. Bal-
savimas internetu vyks nuo gegužės
1 iki 15 d. Daugiau informacijos apie
balsavimą rasite www.javlb.org

Gegužės 5 d., šeštadienį: 10
South Lake St., Mun delein, IL vyks
Gedi mino lit. mokyklos ruošiama
Šeimos šven tė. Tel. pasiteirauti: 847-
855-5294.

– LB Brighton Park apylinkės
Rinkimų komisija praneša, kad rin-
kimai į  JAV LB  XX Tarybą Brighton
Park vyks gegužės 6 ir 13 dienomis
(sekmadieniais) po 10:30 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Nekaltojo Pra-
sidėjimo parapijos Mozerio salėje
(4420 S. Fairfield Ave.). Norintieji bal-
suoti paštu, prašomi skambinti Rin-
kimų komisijos pirm. Salomėjai Dau-
lienei tel. 773-847-4855. Jums bus at-
siųsti vokai ir balsavimo lapeliai.

– Jaunimo centre rinkimai vyks

šeštadieniais, gegužės 5 ir 12 d., 8:30
val. r. ir 12:30–1:30 val. p. p. Sekma-
dieniais, gegužės 6 ir 13 dienomis,
po 10:30 val. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje.

– Norintys balsuoti internetu,
privalo užsiregistruoti iki balandžio
7 d. http:/lietuviu-bendruomene.org/
zinios. Balsavimas internetu vyks
gegu žės 1–15 dienomis. Informaciją
rasite tinklalapyje http://www.javlb.
org

Gegužės 6 d., sekmadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Amerikos lietuvių moterų daili-
ninkių asociacijos (Lithuanian Ame-
rican Women Artists Association –
LAWAA) jubiliejinės parodos atida-
rymas. Pradžia 2 val. p. p. 

Gegužės 11 d., penktadienį:
Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo centre
vyks lietuvių dai lininkų iš Florida
jungtinės parodos atidarymas. Pra -
džia 7:30 val. v. 

Gegužės 12 d., šeštadienį: PLC,
Ritos M. Riškienės salėje vyks  lietu-
vių tautinio ansamblio ,,Grandis”,
Čikagos ir jos apylinkių šokių grupių
bei svečių šokėjų vakaras ,,Šokių
šventės keliu”. Pradžia 6 val. v. Vietas
užsisakyti tel. 630-852-3204 (Daina Si-
liūnienė).

Gegužės 13 d.: Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje – Pirmo-
ji Komunija.

Gegužės 18–20 d.: Neringos sto-
vykloje vyks moterų savaitgalis, kurį
ves Kerry Secrest ir dr. Kristina Ma-
čiūnaitė. Daugiau informacijos ir re-
gistracijos formas galima rasti tink-
lalapyje www.neringa.org

Gegužės 19–20 d.: Geneva, Ohio
(www.spire.org) vyks ŠALFASS Jau-
nučių krepšinio pirmenybės. Galuti-
nė registracija – iki balandžio 23 d.
adresu: vtatarunas@gmail.com

Gegužės 20 d. sekmadienį: Dai-
lės muziejuje, PLC, turėjęs įvykti
Lietuvos Dukterų draugijos rengia-
mas koncertas neįvyks. 

Gegužės 25, 26 ir 27 d.: Švč.
Mer   ge lės Marijos Gimimo parapijoje
vyks pa laimintojo Jurgio Matulaičio
me   tų iš kilmingas paminėjimas. 

Gegužės 27 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje bus aukojamos iš kilmingos šv.
Mišios, minint palai mintojo Jurgio
Matulaičio 25-ąsias beatifikacijos
metines. Pradžia 3:30 val. p. p. Po Mi-
šių – pokylis.

BIRŽELIS

Birželio 2–3 d.: Neringos sto-
vykloje vyks stovyklavietės paruoši-
mo vasarai talka. Apie savo dalyvavi-
mą prašoma pranešti el. paštu regina
@neringa.org arba tel. 978-582-5592
(Regina).

Birželio 3 d., sekmadienį:  PLC,
Lemont, vyks Ateitininkų Šeimos
šventė. Pal. Jurgio Matulaičio misijo-
je 9 val.  r. šv. Mišios,  10:30 val. r. PLC
vyks Ateitininkų iškilmingas posėdis. 

– Ateitininkų namų sode 12 val.
p. p. prasidės Ateitininkų namų ge-
gužinė.

– Laikraščio ,,Draugas” redakci-
jos patalpose vyks simpoziumas,
skirtas vyskupo Jurgio Matulaičio
paskelbimo palaimintuoju 25-mečiui.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informa-
cijos galima gauti Švč. M. Marijos Gi-
mimo parapijos klebonijoje tel. 773-
776-4600. Irena  Šaparnienė. ,,Verba”. Šilkas.  2007 m.



Birželio 4–liepos 13 d. Universi-
ty of  Pittsburgh vyks Baltijos studijų
vasaros instituto (The Baltic Studies
Summer Institute, arba BALSSI) 6 sa-
vaičių trukmės intensyvūs lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursai. Registra-
cija jau prasidėjo. Daugiau informa-
cijos tinklalapyje www.slavic.pitt.
edu/sli/ arba kreiptis į programos
koordinatorę Christine Metil adresu:
Department of  Slavic Languages and
Literatures, University of  Pitts-
burgh, 1417 Cathedral of  Learning,
Pittsburgh, PA 15260; tel. 412-624-5906,
el. paštu sliadmin@ pitt.edu 

Birželio 23 d., šeštadienį: Old
Oak Country Club (14200 S. Parker
Rd.,  Homer Glen, IL 60491) vyks kas-
metinis Pasaulio lietuvių centro gol-
fo turnyras. Pradžia 1:30 val. p. p.

Birželio 27–29 d.: Neringos sto-
vykloje vyks ,,Atvirų durų dienos”.
Daugiau informacijos tel. 978-582-
5592 (Regina).

Birželio 28–liepos 1 d.: Boston
vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Boston miesto centre įsikūru-
siame viešbutyje ,,Sheraton Boston”
veiks lietuviška mugė. Norinčius
pre kiauti mugėje prašoma susisiekti
su šventės organizaciniu komitetu el.
paš tu muge@sokiusvente2012.org. No-
rin čius dalyvauti muzikinėje šventės
pro gramoje pop/roko  atlikėjus prašo-
ma kreiptis į Rimą Girniuvienę el.
paš tu rimagirnius@hotmail.com

LIEPA
Liepos 16–28 d.: Kaune vyks va-

saros kursai „Refresh in Lithuania”
už Lietuvos ribų gyvenantiems lietu-
viams (nuo 18 metų). Registruotis el.
paštu: pla@isc.vdu.lt. Daugiau infor-
macijos tel. 8-672-14380 (Vytauto Didžio-
jo universitetas), el. paštu: sigita.ze-
maityte@fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).

Liepos 22 d., sekmadienį: Blue -
ber ry Acres (32 McRae Rd., NE, Ar-
lington, WA) vyks Lietuvos Dukterų
rengiama  Mė lynių gegužinė. Pradžia
3 val. p. p. 

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 18 d., šeštadienį:

JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros šventę. Pradžia
12 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 847-855-
5294 (Algis B.) arba tel. 847-543-4313
(Algis M.)

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį:
Hedden Park, New Jersey vyks meti-

nis Šiaurės New Jersey Lie tuvių klu-
bo vasaros piknikas.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės

Marijos  Gimimo parapijoje vyks Ši-
lu vos atlaidai.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Matulaičio misijoje Le-
mont vyks Bendruomenės diena.

Rugsėjo 28–30 d: Atlanta mieste,
GA vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
XX Tarybos I sesija.

SPALIS
Spalio 19, 20, 21 d.: Dainavoje,

Manchester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!”. Dau-
giau informacijos: vunderys@msn.
com arba tel. 734-261-4069.

Spalio 21 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos Dukte-
rų draugijos iškilmingi metiniai ,,Ru-
dens pietūs”, kurių metu bus pagerbta
visuomenininkė Stasė Semėnienė.
Renginio pradžia 12:30 val. p. p. 

LAPKRITIS
Lapkričio 18 d., sekmadienį:

Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio metų užbaigimas.                                         

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kam baryje vyksta ,,Al-Anon” šeimos
gru pės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

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

Redakcija
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV nebetieks paramos Šiaurės Korėjai

Popiežius kritikavo Jungtinių Valstijų 
Kubai taikomus suvaržymus

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinių Valstijų prezidentas Barack
Obama pareikalavo iš JAV Kongreso
atšaukti mokestines lengvatas naftos
susivienijimams. ,,Naftos bendrovių
pelnas šiuo metu dažnai rekordinis, –
pastebėjo jis, kovo  29 d. kalbėdamas
Baltųjų rūmų Rožių sodelyje. – Ir vis
dėlto jos kasmet gauna milijardus do-
lerių vertės subsidijas iš iždo, į kurį
surenkami mokesčių mokėtojų pini-
gai. Kitais žodžiais, JAV gyventojai
moka du kartus: degalinėse ir mokė-
dami mokesčius naftos pramonei.”

Pasak prezidento, ,,praėjusiais
metais bendras trijų didžiausių naf-

tos susivienijimų pelnas viršijo 80
mlrd. dolerių, o ‘Exxon’ kas valandą
sau į kišenę krauna 4,7 mln. dol.
,,Kaskart, kai benzino kaina padidėja
vienu centu, ketvirtinis šių bendro-
vių pelnas išauga 200 mln. dol.”, –
kalbėjo B. Obama. 

Prezidento manymu, lėšas, gau-
tas atšaukus mokestines lengvatas,
galima būtų investuoti į ,,švarios”
energetikos technologijas. B. Obama
taip pat išsakė įsitikinimą, kad naf-
tos gavybos didinimas pačiose Jung-
tinėse Valstijose, ko reikalauja jo
varžovai respublikonai, neišspręs au-
gančių benzino kainų problemos.

Washington, DC (BNS) – Toliau
pastebimai didėja multimilijonie-
riaus Mitt Romney galimybės tapti
Respublikonų partijos kandidatu į
JAV prezidento pareigas. Apie savo
paramą 65 metų politikui paskelbė
dar keli aukšto rango respublikonai,
tarp jų – George Bush vyresnysis, va-
dovavęs JAV nuo 1989 iki 1993 m., bei
populiarus senatorius iš Florida val-
stijos Marco Rubio.

Jau praėjusiomis savaitėmis vis
daugiau partiečių pasisakė už buvu-
sio Massachusetts valstijos guberna-
toriaus M. Romney kandidatūrą.

Dauguma jų savo nuostatą grindžia
tuo, kad jis iš keturių kandidatų yra
tas, kuris gali realiausiai pasiprie-
šinti demokratui Barack Obama,
sieksiančiam dar vienos kadencijos.
M. Romney jau yra užsitikrinęs dvi-
gubai daugiau delegatų balsų nei ar-
timiausias jo varžovas Respublikonų
partijoje Rick Santorum. Delegatai
rugpjūtį vyksiančiame partijos suva-
žiavime nulems, ką siųsti į kovą su B.
Obama. Tapti respublikonų kandida-
tu į prezidentus dar siekia Newt Gin-
grich ir Ron Paul.

M. Romney sulaukė įtakingų respublikonų paramos

B. Obama pareikalavo atšaukti mokestines
lengvatas naftos bendrovėms

Havana (BNS) – Popiežius Bene-
diktas XVI, baigdamas viešnagę Ku-
boje, sukritikavo Jungtinių Valstijų
Kubai taikomus ekonominius suvar-
žymus. Popiežius ragino didinti Ku-
bos gyventojų teises ir sakė, kad no-
rėtų, jog būtų užtikrintos visų Kubos
visuomenės narių pagrindinės lais-
vės. Benediktas XVI sakė, kad siekti
šio tikslo visai nepadeda ekonomi-
niai apribojimai, kurie kelia nepel-

nytų sunkumų Kubos gyventojams.
Kovo 28 d. popiežius susitiko su

Kubos revoliucijos vadovu ir buvusiu
prezidentu Fidel Castro ir Havanoje
aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo
didžiulė minia žmonių. Per susitiki-
mą F. Castro ir popiežius kalbėjosi
apie liturgiją ir tai, kad mokslas ne-
gali išspręsti visų ateityje kilsiančių
sunkumų. 

Washington, DC (BNS) – Jungti-
nės Valstijos nutraukė planuotą pa-
ramą maistu Šiaurės Korėjai, nes
Pchenjanas, nepaisydamas tarptau-
tinių įspėjimų, nesutinka atsisakyti
paleisti ilgo nuotolio raketą.

Šiaurės Korėja teigė, jog ruošiasi
paleisti tik oro palydovą, tačiau Pietų
Korėja ir JAV tvirtina, kad tokiu
būdu siekiama nuslėpti balistinės
raketos bandymą.

,,Šis planuotas palydovo paleidi-
mas yra provokacija, nes tai akivaiz-

dus Šiaurės Korėjos ketinimas išban-
dyti ir išplėsti ilgo nuotolio raketos
galingumą, – sakė JAV valstybės sek-
retorės padėjėjo saugumo Azijoje ir
Ramiojo vandenyno klausimais pa-
reigas einantis Peter Lavoy. – Mes
manome, jog tai reiškia nenorą vyk-
dyti savo įsipareigojimus, todėl mes
esame priversti nutraukti operaci-
jas, kuriomis buvo ruošiamasi su-
teikti paramą maistu Šiaurės Ko-
rėjai.”

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Kovo 29 d. minint Lietuvos įsto-
jimo į NATO aštuntąsias metines prie Lietuvos ambasados JAV iškelta NATO vėlia-
va. Vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasados JAV darbuotojai.
Lietuva NATO nare tapo 2004 m. kovo 29 d. Nuo pat pirmos narystės NATO
dienos Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę pradėjo saugoti NATO šalių naikintu-
vai. Š. m. vasario 8 d. Šiaurės Atlanto Taryba priėmė sprendimą toliau tęsti NATO
oro policijos misiją Baltijos šalyse, kuriai mandatą buvo suteikusi iki 2014 m.                                                                  

M. Kubilinsko nuotr.



DR. PETRAS v. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

vIDAS j. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMunDAS vIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIų LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

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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D R A U G O
F O N D A S

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

Pavasario vajaus įnašai

Taip sako lietuviškas priežodis.
Tvirtai, sėkmingai pradėtas bet koks
darbas sėkmingai dirbamas ir to-
liau. 

Šių metų Draugo fondo pava-
sario lėšų telkimo vajus ,,rieda” jau
nuo kovo mėnesio pradžios. To va-
jaus labai reikia Draugo fondo kapi-
talo padidinimui, kad  kuo ilgiau išsi-
laikytų tolimesnė laikraščio ,,Drau-
gas” leidyba. 

Kad tas pavasario vajus sėkmin-
gai ,,riedėtų”, jame turime dalyvauti
mes visi. Nebūtinai stambiomis su-
momis. Ir nedidelis vajaus įnašas
parodo dėmesį, paramą lietuviškos
spaudos išlaikymui išeivijoje. Be

aukų negali išsilaikyti nė vienas
lietuviškas laikraštis. 

Išeivijoje mūsų lietuviška spau-
da yra kaip pavasario žiedai, sutei-
kiantys mums norą ir pastangas būti
savimi, gyventi, kurti ir džiaugtis
kasdieninio gyvenimo džiaugsmais,
nepamirštant ir dažnų rūpesčių. Ma-
tydami nuotraukose gausių lituanis-
tinių mokyklų mokinių veidus, skai-
tydami apie organizacijų darbus,
skaitytojai džiaugiasi, kad lietuvybė
– gyva. Visa tai atsispindi ,,Draugo”
puslapiuose. Nepagailėkime paremti
jį bent su keliais doleriais.

Marija Remienė

Su 225 – 200 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 5,000 dol., Baraboo, WI
Jonas Siaurusaitis, garbės narys,

iš viso 1,200 dol., Gwynn Oak, MD
Dalia M. Urbutienė,  iš viso 800

dol., Palos Heights, IL 
Dalia Jakienė, iš viso 700 dol.,

Blue Bell, PA
Stanislava Cibienė, iš viso 400

dol., Lynbrook, NY
Su 100 dolerių:
Jonas ir Janina Mikulioniai,

garbės nariai, iš viso 3,300 dol.,
Saint Johns, MI

Aniceta Januškienė, garbės na-
rė, iš viso 2,400 dol., Milton, MA

Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
garbės nariai, iš viso 2,200 dol.,
Thousand Oaks, CA

Algirdas ir Raminta Marchertai,
garbės nariai, iš viso 1,575 dol.,
Lemont, IL

Rožė Ražauskienė, garbės narė,
iš viso 1,470 dol., Dearborn Hts, MI

Antanas Sužiedėlis, garbės na-
rys, iš viso 1,350 dol., Annapolis, MD

Kun. Kęstutis Trimakas, garbės
narys, iš viso 1,100 dol., Westchester,
IL

Dr. Aldona Baltch-Gravrogkas, iš
viso 855 dol., Menands, NY

Ona Liutkienė, iš viso 805 dol.,
Waterbury, CT

Karolis Druseikis, iš viso 700
dol., Rochester, NY

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto,
iš viso 500 dol., Sparkill, NY

Dr. Romualdas ir Dalia Povilai-
čiai, iš viso 400 dol., Lemont, IL

Viktoras Karaitis, iš viso 300 dol.,
Mokena, IL

Šarūnas ir Audronė Užgiriai, iš
viso 300 dol., Highland Park, IL

Romualda Rynne, iš viso 200 dol.,
Crete, IL

Feliksas E. Rekus, iš viso 100
dol., Durham, NC

Mons. Jurgis Šarauskas, iš viso
100 dol., Riverside, IL

Leonas Juraitis, iš viso 100 dol.,
Orland Park, IL

Dr. Aldona Naudžiuvienė, iš viso
100 dol., Chicago, IL

Su 50 dolerių:
Vytautas Gutauskas, garbės na-

rys, iš viso 2,550 dol., Palos Hills, IL
Vladas Gilys, garbės narys, iš

viso 1,650 dol., Sun City, CA
Enata Skrupskelytė, garbės na-

rė, iš viso 1,255 dol., Chicago, IL
Zenonas ir S. Obeleniai, garbės

nariai, iš viso 1,150 dol.,
Vytautas ir Vilija Marchertai, iš

viso 700 dol., Orland Park, IL

Giedrė Stankūnienė, iš viso 500
dol., Cos Cob, CT

Dalia Dzikienė, iš viso 500 dol.,
West Hartford, CT

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 350
dol., Waukegan, IL

Vytautas ir Stasė Žemaičiai, iš
viso 350 dol., N. Riverside, IL

Alfonsas ir Vera Birbiriai, iš viso
175 dol., Boise, ID

So. Boston Lithuanian Citizen
Assoc. iš viso 150 dol., Boston, MA

Julius ir Izabelė Šmulkščiai, iš
viso 150 dol., Lemont, IL

Laima Price, iš viso 145 dol.,
Wellesley, MA

Mečys ir Elena Wasilewskiai, iš
viso 130 dol., Lemont, IL

Zinaida Katiliškienė, iš viso 50
dol., Lemont, IL

Su 30 dolerių:
Vladas ir Raminta Sinkai, garbės

nariai,  iš viso 1,110 dol., Lemont, IL 
Kazys Janulis, iš viso 385 dol.,

West Palm Beach, FL
Rimvydas ir Regina Šliažai, iš

viso 50 dol.,  Aventura, FL
Su 25-20-10 dolerių:
Elena Majauskienė, garbės na-

rė, iš viso 1,750 dol., Chicago, IL
Kazimieras ir Zita Gudauskai,

garbės nariai,  iš viso 1,730 dol., Bal-
timore, MD

Ramunė Račkauskienė, iš viso
800 dol., Oak Lawn, IL

Aldona Dulskis, iš viso 625 dol.,
Cocoa Beach, FL

Jurgis Likanderis, iš viso 455
dol., Kankakee, IL

Stasys ir Marytė Erlingiai, iš
viso 280 dol., Dearbon Hts., MI

Danutė Balčienė, iš viso 250 dol.,
Cerritos, CA

Ona Simutis, iš viso 125 dol.,
Ann Arbor, MI

Margarita Petrikaitė, iš viso 125
dol., South Pasadena, FL

Aldona Buntinaitė, iš viso 40
dol., Chicago, IL

Ramutė Bergstrom, iš viso 50
dol., Bay Harbor Islands, FL

Algis Petrulis, iš viso 45 dol.,
Troy, MI

Vytautas Kondrotas, iš viso 45
dol., Richmond Hill, NY

Jonas Mežinskas, iš viso 10 dol.,
Oak Lawn, IL

Jonas ir Valerija Jodwaliai, iš
viso 10 dol., Riverside, IL

J. Daubėnas, iš viso 10 dol.,
Paradise Valley, AZ

Maria Tamulevich, iš viso 10
dol., Worcester, MA

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

Gera pradžia – pusė darbo

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAuGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  



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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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Sudoku Nr. 49

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

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

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

RIMA • Masažai: atpalaiduojantis,
stiprusis, gydomasis, karštų akmenų,
• Ausų valymas žvakėmis • Micro-
dermabrasion – odos atnaujinimas

Tel. 630-677-2142
www.massagebyrema.com

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

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

,,Draugo” sudoku Nr. 48 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė: 

Martin J. Taoras, Findlay, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Birutė Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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Marginimas natūraliais dažais

Tai vienas iš pačių seniausių
mar ginimo būdų. Marginimui
naudo jami natūralūs dažai iš-

gaunami iš augalų dalių. Reikia pa-
imti tiek vandens, kad jis apsemtų
dažomus kiau šinius. Į vandenį įpilti
šaukštelį ac to ir tam tikrą kiekį ryš-
kią spalvą tu rinčių augalų dalių. Mi-
šinys verda mas 15 min. Į atvėsusius
dažus merkiami kiaušiniai ir dar
verdama 15 min. Išvirti kiaušiniai
dar palaikomi dažuose. Nuo to, kiek
laiko laikysime margučius dažuose,
priklausys spal vos stiprumas. 
Štai keletas receptų:

Šokoladinė spalva – 4 šaukštai
ka vos tirščių, šaukštelis acto, van-
dens.

Ruda spalva – 12 pakelių arbat -
žolių, šaukštelis acto, vandens.

Ochros spalva – 4 puodeliai rau -
donojo svogūno lukštų, šaukštelis ac -
to, vanduo.

Geltona spalva – puodelis ra-
mu nėlių, šaukštelis acto, vandens.

Žalia spalva – 2 puodeliai špi na -
tų,  šaukštelis acto, vandens.

Rožinė spalva – burokėlių sul-
tys,  šaukštelis acto.

Levandų spalva – žibučių žiedų,
šaukštelis acto, vandens.

Aukso spalva – 2–3 šaukšteliai
ci beržolės arba geltonojo imbiero
mil telių,  šaukštelis acto, vandens.

Mėlyna spalva – 2 susmulkintos
galvos raudonojo kopūsto, 2 litrai
van dens ir 6 šaukštai acto. Jei norite
ryškiai mėlynos spalvos, mirkykite
per naktį.

* * *
Dažymas vašku. Pradžioje rei -

kia pasigaminti dažymo įrankį: į
pieš tuką įsmeikite nedidelį smeigtu -
ką su maža galvute. Skardinėje ištir-

pinkite vašką (ne parafiną!) ir laiky -
ki te jį ant mažytės ugnies, kad neat -
vės tų. Smeigtuko galvutę mirkome į
iš tirpintą vašką ir piešiame norimus
raštus ant kietai išvirto ir dar šilto
kiaušinio. Kai vaškas sustingsta,
kiaušinį dedame į šiltus dažus. Išėmę
vašką nugramdome arba pašildome
ir nušluostome servetėle. Jei norime
gauti kelių spalvų raštus, pirmiausia
kiaušinį nudažome šviesesne spalva
(pvz., geltona), išbraižome raštus ir
mer kiame į tamsesnę spalvą (pvz.,
mė ly ną). Šiuo atveju turime žalią
kiaušinį su geltonais raštais.

Marginimas lipniomis juoste -
lė mis. Technika labai paprasta – ant
virto kiaušinio raštus reikia lipdyti
iš lipnios juostos, paskui dažyti švie -
siais dažais, paskui vėl užlipdyti, ta -

da – į kitokius dažus. Pakartojus tai
ke le tą kartų, galite gauti žavingą ir
ne ti kėtą rezultatą. 

Marginimas siluetais. Iš lip-
naus popieriaus iškerpami patys
įvai riausi velykiniai siluetai ir kruo -
pš čiai prilipdomi prie virto kiauši -
nio. Tada belieka įmerkti kiaušinį į
vandenį su dažais ir pasidžiaugti re -
zultatu.

Marginimas kaklaraiščiais.
Jei namuose turite senų, nebenau-
doja mų šilkinių kaklaraiščių, pasiro-
do, jais sėkmingai galima nudažyti
kiau šinius. Tereikia į kaklaraiščio
skiau tę įvynioti kiaušinį, paskui ap-
rišti šva riu baltu skudurėliu ir virti
puo de. 

Marginimas kempinėle. Iš vir-
ki te kiaušinius. Pamirkykite kempi-
nė lę vandenyje. Sukarpykite ją į ke-
lias mažesnes dalis, kad užtektų kiek-
vienai spalvai. Vienkartinę lėkš tę pa-
naudokite kaip paletę, ma žais kie-
kiais išspauskite kelių skirtingų
spalvų dažų. Pasidėkite šalia tuš čią

kiaušinių dėžutę, į kurią dėsi te iš-
margintus kiaušinius, kad šie iš džiū-
tų. Padažykite kempinėlę į akrili nius
dažus, popieriniu rankšluosčiu nu-
sausinkite jų perteklių. Laikydami
kiaušinį rankoje, lengvais prisilieti-
mais kempinėle tapšnokite jį norima
spalva, marginkite piešinėliais ar
raštais. Nudažytą kiaušinį dėkite į
dė žutę, kad nudžiūtų. Dažams nu -
džiū vus, išmarginkite jį kita spalva.
Kartokite tol, kol jūsų margutis taps
spalvingas ir gražus.

Skutinėjimas. Nudažome kiau -
ši nius natūraliais ar sintetiniais da -
žais. Mažu peiliuku išskutinėjame
pa čius įvairiausius raštus. Margini -
mo esmė yra tokia: peiliuku nuskuta-
mas viršutinis dažų sluoksnis ir pra -
deda matytis apatinis, baltas kiauši -

nio lukštas. Geriausia skutinėti balto
lukšto kiaušinius.

Namų puošybai skirti margučiai

Puošimas žolyte. Išpūsti kiau -
šinio lukštai apklijuojami žolės stie -
beliais ir įtupdomi į mažus vazonė -
lius.

Puošimas siūlais. Išpūskite
kiau šinį. Kiaušinio lukštą nuplau -
kite ir nušluostykite. Į vieną skylutę
įkiškite siūlo mazgelį ir užtepkite li -
palu. Tuomet palaipsniui tepkite li -
palu kiaušinio lukštą ir sukite siūlą.
Kai norėsite pradėti darbą kita spal-
va, siūlą nukirpkite ir priklijuokite.
Šalia buvusios spalvos siūlo galo pri -
klijuokite naujos spalvos siūlo galą.
Taip apsukite siūlu visą kiaušinio
lukš tą.

Vilnos kiaušiniai. Išpūskite
kiau šinį. Pasiruoškite karštą muilo
tirpalą. Kiaušinį apdėkite norimos
spalvos vilnos gabalėliais, sudrėkin -
kite karštu muilo tirpalu ir atsargiai
glostykite tol, kol vilna įgaus kiauši -
nio lukšto formą.

Puošimas juostelėmis. Ant nu -
da žyto kiaušinio reikiamose vieto se
priklijuokite dekoratyvias juosteles.
Sukurkite pačius įmantriausius raš-
tus.

Puošimas grūdais. Ant išpūsto
kiaušinio lipalu klijuokite įvairias
grūdines kultūras bei kitus birius
mais to produktus: žirnius, kmynus,

ry žius, grikius, kavos pupeles, lęšius,
soras, pupeles ir kt. 

Dekupažo būdu puošti kiauši -
niai. Darbui reikės: kiaušinių lukš -
tų, akrilinių dažų, servetėlių, vande-
niu skiesto lipalo, akrilinio lako, sen-
dinimo lako. Imame paruoštą tuščią
kiaušinį ir dažome šviesiais akrili-
niais da žais. Kad būtų lengviau da-
žyti ir džio vinti, į vieną iš skylučių
įkišame pa ga liuką. Viršutinė skylutė
pasislepia bedažant, o apatinę mes
paslėpsime darbo pabaigoje. Kai da-
žai išdžiūsta, ga lime kiaušinius pa-
puošti servetė lėmis. Išsirenkame no-
rimus motyvus iš servetėlės ir su
skiestu lipalu juos pri klijuojame. Jei-
gu nenorime sendi nimo, kiaušinį pa-
prasčiausiai nula kuo jame. 

Jeigu norime pasendinti kiauši -

nį, tepame laku. Kai jis išdžiūna, te -
pa me dar vieną kartą. Kiaušinių pa -
viršius gražiai suskilinėja. Tam, kad
išryškintumėme suskilinėjimus, įtri-
na me juos auksiniais ar kitokiais
tamsesniais akriliniais dažais. Taip
įvairiai išpuoštus kiaušinius mes
nulakuojame akriliniu laku ir lei-
džiame išdžiūti.  

Nėriniais puošti kiau šiniai.
Tai gana daug laiko užimantis dar-
bas. Pirmiausiai reikėtų pasimo ky ti
gaminti nėrinius, o tuomet jais pa-
puošti kiaušinio lukštus. 

Vieni margučiai ažūriniai, tuš-
čia viduriai. Juos reikia daryti iš
dvie jų dalių. Numezgus iškrakmolyti
ir aptempus ant kiaušinio susiūti.
Kai iš džiūsta, siūlę išardyti ir, atsar-
giai nu ėmus nuo kiaušinio, vėl su-
siūti. 

Pilnavidurius margučius daryti
daug paprasčiau, reikia tik gerai
apskaičiuoti dydį. Nepataikius, ten-
ka išmesti, nes iš ar dy ti ši technika
neleidžia. 

Marginimas lukštais. Nudažy -
ki te išpūstą kiaušinio lukštą ir apkli-
juokite suskaldyto kiaušinio lukšto
ga balėliais. 

Margučiai, puošti skiautiniais.
Iš spalvoto popieriaus padaroma daug
elementų, kurie vėliau tam tik ra tvar-
ka, pagal pasirinktą raštą sukli juo-
jami ant kiaušinio lukšto. Tai daug
kantrybės reikalaujantis darbas. 

Parengė Irena Valys-Nakienė

.

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.

Kiaušinių marginimo būdai: nuo seniausių iki naujausių
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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

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FunERAL hOME

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

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

Atkelta iš 5 psl.
Pavasaris, aplankęs kartu su de-

legacijos viešnage, pasėjo optimisti -
nių minčių: apie atvykstančius sta -
žuotėms lietuvių mokslininkus, apie
akademinėms atostogoms (sabbati-
cal) ar panašiems trum piems apsi-
lankymams Lietuvon nu vykstančius
profesorius iš JAV, apie mokslo idėjų
mainus ir bendras stu dijas, bendrojo
lavinimo sistemos ko kybinį proveržį
tiek Lietuvoje, tiek JAV, šiltus san-
tykius tarp institucijų ir žmonių, kai

žinai, kad, prireikus partnerio, žinių
ar techninių pajėgu mų, gali jų ieš-
koti ir rasti už Atlan to, nesvarbu, iš
kurios pusės į tą Atlantą bežiū rėtu-
me.

Rūta Aldonytė – Biomedicinos
krypties mokslininkė, šiuo metu na-
muose vaikus auginanti mama. Domi-
si Lietuvos gyvenimo įvykiais, švieti-
mo ir mokslo pertvarka, yra užsienio
lietuvių mokslininkų asociacijos ,,Fu-
tura Scientia” valdybos narė. Gyvena
Houston, Texas valstijoje.

Žinių ir protų nutekėjimas ar mainai? 

Atkelta iš 5 psl.
Kol renginio dalyviai žiūrėjo fil-

mus, JAV LB Brooklyn-Queens apy -
linkės valdybos nariai turėjo išspręs -
ti paskutinį susirinkimo darbotvarės
klausimą – pareigų pasidalijimą. JAV
LB Brooklyn-Queens apylinkės pir -
mi n inkė Vida Jankauskienė paskel-
bė atsistatydinanti iš pirminin kės
pareigų ir pasiūlė nauja pirmi nin ke
išrinkti Rasą Sprindys. Visi val dybos
nariai pasiūlymui vienbalsiai pri-
tarus, nauja JAV LB Brook lyn-
Queens apylinkės pirmininke išrink-
ta Rasa Sprindys. 

Valdybos na riai nuoširdžiai pa-
dėkojo Jan kauskienei už jos ilgame-
tinį ne pailstamą darbą mūsų lietu-
viškos bendruomenės veikloje. Ačiū,
Vida! Nuo šiol ji bus vice pir mininke

ir, kur tik reikės, pagelbės patari-
mais naujai pirmininkei. Mo nika
Kungienei pasiūlyta toliau eiti valdy-
bos sekretorės pareigas.

Nuspręsta, kad JAV LB Brook -
lyn-Queens apylinkė dalinsis infor-
ma cija ir turės atskirą puslapį  A.
Grybo tvarkomoje visiems NY lietu-
viams bendroje internetinėje sve-
tainėje. Viena me iš jos puslapių bus
pateikta pag rindinė informacija apie
LB Brook lyn-Queens apylinkę, jos
istoriją.

Po susirinkimo visi jo dalyviai ir
svečiai pakilia nuotaika išsiskirstė
savais keliais į nuostabiai gražią
pavasarišką sekmadienio popietę.

Arūnas Tirkšliūnas – JAV LB
Brooklyn-Queens apylinkės valdybos
narys.

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės...

ĮvAIRŪS SkELbIMAI

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvarkin-
ga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 630-674-
1545.

* 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.

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

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

Sewing/Installing fabric on
walls WOMEN and men 

with artistic touch can apply.
Reliable, must speak English, have

car. Will train, full time, 
Palatine 847-202-0642.

SIŪLO DARbą

A †  A
PRANĖ PETRULIENĖ

PAKALKIENĖ
Mirė 2012 m. kovo 21 d., Pennsylvania, sulaukusi 90 metų am -

žiaus.
Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Audronė Meškauskas, anūkė

Rūta Clair su vyru Mitchell, proanūkai Cassandra, Alyssa ir
Joshua; sūnėnas Jonas Malioris su žmona Sharon ir jų vaikai
Megan ir Johnnie, Audrius Kirvelaitis su žmona Vilija ir jų
vaikai Indraja ir Kovas, Vytenis Kirvelaitis ir daugelis kitų
giminių JAV ir Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALGIRDAS BRAZIS
1915–2007

Su liūdesiu minime penkerių metų
mirties sukaktį Čikagos lietuvių ope-
ros ir Metropolitan Opera solisto – ba-
ritono, mylimo vyro, brangaus tėvelio,
senelio, prosenelio ir gero draugo.

Aldona Brazis ir dukterys

Brangaus vyro ir tėvo, mūsų mokyklos vyres-
niųjų klasių istorijos mokytojo

A † A
JUOZO VENCKAUS

netekus, giliai užjaučiame mūsų mielą Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytoją
JŪRATĘ VENCKIENĘ, dukrą AUŠRĄ ir visus arti -
muosius.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos ir LB „Spindulys” ansamblio

mokytojai, tėveliai ir mokiniai
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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

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

Labdaros koncertas

,,Auksinės stygos”,,Auksinės stygos”

Rengia: Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”

Lietuvių dailės
muziejuje, PLC
14911 127th St., 
Lemont, IL

Balandžio 29 d., sekmadienį
Pradžia 12:30 val. p. p. 

Aleksandra Žvirblytė 
(pianistė)

Linda 
Veleckytė 
(smuikininkė)

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
naš  laičiams, beglobiams ir su nega -
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: Jo -
nas ir Ona Treškos $50; Detroit Die vo
Apvaizdos parapijos Sutvirtinimo
Sakramentui besiruošiantys vaikai
per „Bake Sale” „Saulutei” surinko
$484.84; QTA Consultants $1,000;
Donatas Tijūnėlis $1,300 neįgaliųjų
šeimai; tęsiant vaiko metinę paramą

Gražina Mačiuikienė $360, Knights
of  Lithuania Hudson Mohawk  Cou n -
cil 136 $360; Birutė Pocienė $25 re -
mia mos mergaitės gimtadieniui; Re -
mi  gijus Gaška $1,350 studentų para-
mai. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275, el. paštas: indretijunelis@
sbcglobal.net; tinkla lapis: www.orp -
hanaid. org

Balandžio mėnesį Lituanistikos tyrimo
ir studijų centre lankysis humanitarinių mok-
slų daktarė, menotyrininkė ir etnologė Skaidrė
Urbonienė bei Vilniaus dailės akademijos dok-
torantė Jolanta Bernotaitytė. Viešnias domina
išeivijos dailininkų organizacijų veikla, tauto-
dailė, išeivijoje vykusios dai lininkų parodos.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre yra su-
kauptas platus meno archyvas bei parodų kata-
logų duomenų bazė, kuria galima pasinaudoti. 

Kreipiamės į visuomenę, prašydami papildyti minėtus archyvus. Jeigu
turite informacijos, susijusios su lietuvių meno organizacijomis, išeivijos
dailės pa rodų katalogų (ypač pastarųjų metų) ar kitokių dokumentų, malo -
niai prašytume pasidalinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru. Me džia-
gą galite siųsti mums paštu: LTSC, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Plačiau pasiteirauti galima tel. 773-434-4545 arba el. paštu info@lithuani-
anre search.org

� Skaitytojams pranešame, kad ,,Drau-
go” redakcija balandžio 6 d., Didįjį penk-
ta die nį, nedirbs. Kitą savaitę skaitytojus
pa sieks 2 laikraščio numeriai.

� Balandžio 1 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. visus Algimanto Kezio gerbėjus ir jo
meno mylėtojus kviečiame į dokumen-
tinio filmo ,,Algimantas Kezys” sutiktu-
ves Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Filmą iš do kumentinių filmų ciklo „Žy-
miausi pa saulio lietuviai” pristatys reži-
sierius Ar vydas Barysas.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia balandžio 4 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų po -
pietę. Bus ro  domas doku men tinis re -
žisieriaus Arvydo Baryso filmas ,,Vys par
to alo” (,,Vis per ta alų”). Popietėje daly-
vaus reži sierius. Fil mai ro domi PLC skai -
tykloje, šalia Bo čių menės.

� Ketvirtadienį, balandžio 5 d., 6:30
val. v. visus maloniai kviečiame į susiti -
kimą su režisieriumi Arvydu Barysu, ku -
ris vyks ,,Rito’s Coffee” (4116 South -
west Highwy, Hometown, IL 60456).
Ži nomas režisierius Arvydas Barysas,
gar  sus savo filmais apie Lietuvą ir jos
žmones bei istoriją, parodys naujausią
sa  vo filmą ,,Vys par to alo” (,,Vis per ta
alų”), kuriame bus pristatomas lietuviš -
kas ,,kaimo” alus, tradicinė aludarystė,
ži nomi Aukštaitijos aludariai ir mažos
alaus da ryklėlės. Tel. 708-424-1555.

� JAV LB Lemont apylinkės valdyba
pra neša, kad metinis-ataskaitinis apy -
linkės susirinkimas vyks š. m. ba landžio
29 d.

� Balandžio 10 d. nuo 7 val. v. iki 8:30
val. v. viešbutyje ,,Fairmont” (950 Mason
St., San Francisco, CA 94108) vyks susiti -
kimas su JAV ambasadore Lietuvoje Anne
Derse. Daugiau informacijos suteiks Na ta -
lia Walicki tel.  415-293-4472 arba el.
paš tu natalia@mametassociates.com

� Balandžio 15 d. 12 val. p. p. Šv. And -
riejaus parapijos salėje (1913 Wallace
St., Philadelphia, PA 19130) ruošiamas
,,Velykų stalas”. Bilietus užsisakyti ar
nu  si pirkti prašoma iki balandžio 8 d.
Kreiptis į Angelę tel. 215-638-2534 ar -
ba į Marytę tel. 215-969-2117.

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC kviečia dalyvauti krepšinio
turnyre ,,,Ambasados taurė 2012”. Tur -
nyras vyks š. m. balandžio 21 d., šešta -
die nį, 10 val. r. iki 6 val. v. Co lum bia
Heights Education Campus (3101 16th
St., NW Washington, DC 20010; http://
checdc.org). Turnyro bai giamosios rung-
tynės planuojamos 5:30 val. p. p. 8 val.
v. LR ambasada Washington, DC visus
kviečia į iškilmingą ir linksmą apdovanoji -
mų šven  tę, kuri vyks LR am  basadoje
(2622 16th St., NW, Wa shington, DC).
Ko mandos da lyva vimo mokestis – 250
dol., jei dalyvauja dvi komandos – 400
dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

Gražiai dirba lituanistinės mokyklėlės ,,Naujoji karta” mokytojai. Jie ne tik moko moki-
nius lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų, bet kartu su jais švenčia ir valstybines šven-
tes. Nuotraukoje – grupė mokytojų, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės šventės
minėjime (iš kairės): Renee Janušonis, Rita Remeikaitė (direktorė), Vytenė Urbonaitė,
Simona Širvinskaitė, Dalia Širvinskienė,  Palmira Janu šonienė, Kristina Puotkalytė-
Gurgel ir Violeta Pfingsten. Dalios Širvinskienės nuotr.

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, Žmuidzi-
navičiaus tapybos ir P. Rimšos

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Der se.
(G. Savickio/ELTA nuotr.)

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


