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Vilnius (BNS) – Lietuvoje besilankančią Europos
Parlamento delegaciją Generalinė prokuratūra patikino,
kad per ikiteisminį tyrimą nenustatyta jokių terorizmu
įtariamų asmenų kalinimų Lietuvoje vykdant slaptą Cen-
trinės žvalgybos valdybos (CŽV) programą. Apsilankymu
Generalinėje prokuratūroje europarlamentarai pradėjo
trijų dienų viešnagę, kurios metu ketina aiškintis padėtį
dėl šalyje galbūt veikusio slapto amerikiečių kalėjimo
terorizmu įtariamiems asmenims laikyti.

Prokuratūra tyrimą pradėjo po 2009 m. pabaigoje pa-
skelbto parlamentinio tyrimo išvadų. Praėjusių metų
sausio mėnesį jį nutraukdamas prokuroras Mindaugas
Dūda nurodė negavęs duomenų, kad Vilniuje ir šalia jo
esančiuose objektuose būtų įrengtos patalpos kaliniams
laikyti. Generalinio prokuroro pavaduotojo Dariaus Rau-
lušaičio teigimu, ikiteisminis tyrimas galėtų būti atnau-
jintas, gavus naujų duomenų. Pasak D. Raulušaičio, Euro-
pos Parlamento Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus rei-
kalų komiteto nariai pristatė savo atliekamą tyrimą ir
rengiamą pranešimą apie galimus CŽV neteisėtus kalini-
mus ir gabenimus Europos valstybėse ir domėjosi Lietu-
voje atliktais tyrimais.

Europarlamentarų delegacijai vadovaujantis buvęs
Ispanijos teisingumo ministras Juan Fernando López
Aguilar sako, kad daugiau komentarų delegacija pateiks
baigusi trijų dienų viešnagę. Europarlamentarai ketina
vykti į Valstybės saugumo departamento bazę Antavi-

liuose, netoli Vilniaus, kur, anot kai kurių žiniasklaidos
pranešimų, galėjo veikti slaptas sulaikymo centras. VSD
žada delegaciją palydėti į jam priklausančias patalpas, ta-
čiau žurnalistai ten nebus įleidžiami. Kovo pabaigoje šis
Europos Parlamento komitetas surengė klausymus dėl
Europos Sąjungos valstybių narių dalyvavimo CŽV slap-
toje kalinimo programoje, kuri buvo pradėta vykdyti po
2001 m. rugsėjo 11-osios teroro išpuolių. Balandžio mėne-
sį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria paragi-
no iki galo ištirti įtarimus dėl CŽV kalėjimų.
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Lietuvių katalikų religinė šalpa paminėjo 50-metį
New York (LR generalinio kon-

sulato New York info) – Lietuvos gene-
ralinis konsulas New York Valdema-
ras Sarapinas balandžio 22 d. dalyva-
vo New York vykusiame Lietuvių ka-
talikų religinės šalpos 50 metų veik-
los jubiliejaus minėjime. Minėjimas
pradėtas iškilmingomis padėkos šv.
Mišiomis, kurias kartu su Brooklyn
vyskupu Nichol DiMarzio koncele-
bravo vyskupai Paulius Baltakis ir
Gintaras Grušas, prelatai Albertas
Kontautas ir Edmundas Putrimas,
kunigai Aurelijus Gricius, Jonas
Puodžiūnas ir Vytautas Volertas. Vė-
liau šventė tęsėsi New York Kristaus
Karaliaus gimnazijos salėje. Gausiai
susirinkusius svečius pasveikino
Lietuvos Vyskupų Konferencijos de-
legatas užsienio lietuviams kata-
likams prelatas Edmundas Putrimas,
JAV Lietuvių Bendruomenės New
York apygardos pirmininkė Ramutė
Žukaitė, Monika Paulavičiūtė-Kun-
gienė pristatė knygą ,,LKR Šalpos
veiklos fragmentai 1961–2011 m.”.
Generalinis konsulas V. Sarapinas
pasveikino Religinės šalpos direkto-
rių tarybą, visus buvusius ir esamus
šios organizacijos darbuotojus.

„Šiandien yra puiki proga ap-
žvelgti ir apmąstyti 50-ies metų Lie-
tuvių katalikų religinės šalpos kelią.
50 metų – tikrai ilgas laikotarpis, per
kurį ši organizacija nuveikė tiek
daug gerų, naudingų ir prasmingų
darbų remdama Tėvynę Lietuvą. Mo-
kytojų švietimas, parama tikybos
mokytojams, katalikų centrams, Lie-
tuvos jaunimo stovykloms, savano-

rių rengimui, jaunimo doros ugdy-
mui, stipendijų skyrimas, rūpinima-
sis krikščioniškųjų vertybių sklaida
– šitiek daug jūs nuveikėte vardan
Lietuvos. Gyvuokite ir toliau tęskite
šiuos svarbius darbus,” – kalbėjo
generalinis konsulas.

Meninę šventės programą atliko
Dariaus Polikaičio vadovaujamas
„Dainavos” vyrų vienetas iš Čikagos.

Religinės šalpos 50-mečio šventėje dalyvavo dvasininkai.  
Laimono Lukoševičiaus nuotr.

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų kandidatas į JAV prezi-
dentus Mitt Romney laimėjo pirmi-
nius rinkimus dar penkiose valsti-
jose. Jis žadėjo perimti iš prezidento
Barack Obama Baltuosius rūmus ir
padaryti galą ketverius metus besi-
tęsiantiems nusivylimams.

Kalbėdamas po vėl iškovotos per-
galės pirminiuose rinkimuose, M.
Romney sakė, kad prasideda ,,naujoji

kampanija”, reiškianti kelio į lap-
kritį vyksiančius prezidento rinki-
mus pradžią. ,,Dar truputį palaukite.
Laikas geresnei Amerikai prasideda
šįvakar”, – sakė M. Romney.

M. Romney lengvai laimėjo pir-
minius rinkimus Connecticut, Dela-
ware, New York, Pennsylvania ir
Rhode Island valstijose. Likus 14 pir-
minių rinkimų, M. Romney pasirodė
neįveikiamas tarp respublikonų kan-

didatų, jį respublikonai partijos su-
važiavime rugpjūtį oficialiai pa-
skelbs savo kandidatu į prezidentus.
JAV prezidento rinkimai vyks lap-
kričio 6 d. Tikimasi, kad jis gaus ma-
žiausiai 1,144 delegatų balsus, rei-
kalingus oficialiam kandidato pa-
skelbimui į prezidentus. Iš didžiau-
sių M. Romney varžovų liko tik Newt
Gingrich ir Ron Paul.

Grupė europarlamentarų Lietuvoje domisi galimai veikusiu CŽV kalėjimu

Europarlamentarų delegacijai vadovauja buvęs Ispanijos teisin-
gumo ministras Juan Fernando López Aguilar.           Delfi.lt nuotr.

M. Romney laimėjo pirminius JAV prezidento rinkimus dar penkiose valstijose



Pastarųjų dienų
įvykiai byloja,
jog Lietuvos vi-

suomenė vis pikčiau
analizuoja lietuviško-
sios Temidės bė das.
Apie privalumus nė
nekalbama, nes, ma-
tyt, manoma, jog trū-
kumų aki vaizdžiai
daugiau. Nepasiten kinimas kai ku-
riais Lietuvos teisėjų sprendimais
auga, bylų, kurios visuo menėje sukė-
lusios dviprasmiškus at garsius, gau-
sėja. Visuomenė net pro testo mitin-
gus prie Lietuvos Seimo jau pradėjo
rengti. Tiesa, ne itin gausius, nors
pompastikos ir skambių, tuščiavidu-
rių šūkių – užtektinai. 

Kad Lietuvos teismai turi savąjį
Achilo kulną, – niekas nesiginčija.
Ta čiau įtarimų kelia ir kai kurie tei-
sybės ieškotojų veiksmai. Juk ne -
numaldomai artėja rinkimai į šalies
Parlamentą. Todėl greičiausiai turi -
me ir tokių teisybės ieškotojų, kurie,
prisidengdami gražiais tikslais, ieš-
ko vien pigaus populiarumo. Pavyz -
džiui, likus vos keliems mėnesiams
iki naujųjų rinkimų prabyla apie
Ypatingojo prokuroro pareigybės
svar bą Lietuvos teisėsaugos sistemo-
je. 

Kas tai – nuoširdi įžvalga ar pi-
gus noras pasipuikuoti prieš rin kė-
jus? Juolab kad Ypatingojo proku ro -
ro įstatymo projektai, pateikti Sei -
mui, buvo paruošti atmestinai, pavir -
šutiniškai, nekreipiant deramo dė -
me sio į nuoširdžiai patarti norinčius
teisininkus. Todėl šiandieninis Sei -
mas ir nepalaimino šio, beje, dėmesio
verto sumanymo. O kad aktualųjį įs -
tatymo projektą vis tik buvo įma -
noma pateikti profesionaliau pareng -
tą,  – ne tiek svarbu. 

Be abejo, net ir profesionaliai pa -
rengtą įstatymo projektą būtų buvę
sunku įpiršti šiandieniniam Seimui.
Bet teisiškai teisingai sukaltą projek-
tą oponentams būtų buvę kebliau ir
atmesti. Deja, tokios ,,smulkmenos”
kai kuriems teisybės ieškotojams –
nė motais. 

Stebina ir tai, jog karščiausi lie -
tuviškosios Temidės kritikai užsispy -
rę temato vos kelias galimai tenden -
cingai teismuose narpliojamas bylas.
Kodėl? Nejaugi Lietuvoje egzistuoja
tik dvi – trys rezonansinės bylos? Ne -
jaugi apart persekiojamų čečėnų Ga -
tajev, terorizmu kaltinamos Eglės
Kusaitės ir Garliavos įvykių nebėra
temų, kurias būtina gvildenti, būtina
analizuoti? Pirmiausiai į akis krenta
tai, kad dauguma šiandieninių lietu-
viškosios teisėsaugos kritikų nepa-
matė ar  tyčia nepastebėjo  Vilniaus
apylinkės 1-ojo teismo teisėjo Valeri -
jaus Paškevičiaus ir Vilniaus apygar-
dos teisėjo Stasio Lemežio sukurtą
spren dimą – ,,bausti žurnalistus ne
už tai, ką jie konkrečiai parašė, o už
tai, ką gali pamanyti statistinis Lie -
tuvos skaitytojas ir rinkėjas”. Kolega
žurnalistas Virginijus Savukynas, iš -
girdęs tokį nuosprendį, nuoširdžiai
su glumo: ,,bet juk už svetimas mintis
nebaudė net sovietmečiu”.

Niekas nesiginčija, jog piktnau -
džiaujantiems žodžio laisve žurnalis-
tams būtina taikyti atsakomybę, pri-
valoma juos bausti. Tačiau advokatė
L. Meškauskaitė tvirtino, jog bau-
džiamoji atsakomybė – pati griežčiau-
sia. Baudžiamąja byla nuteistas as-
muo šio ženklo jau niekad nenusi-

trins. Jis jau – pažymėtas iki pat mir-
ties. Todėl daugelis demokratinių
Europos ša lių, net ir tokios valstybės
kaip Tur kija ar Azerbaidžanas, Uk-
raina ir Ru sija, dekriminalizuoja vi-
sas šmeižto ir įžeidimo bylas. Jei įžei-
dėte ar ap šmei žėte, bausmės neiš-
vengsite. Bet civiline, o ne baudžia-
mąja tvarka. Lietuva elgiasi priešin-
gai. Elgiasi ne dovanotinai, žurnalis-
tams keldama baudžiamąsias bylas.

Įsiminė ir advokatės L. Meškaus -
kaitės pastaba, jog ,,Lietuvoje įsigali
tvarka, kai už įžeidimą ar šmeižtą
teisiamųjų suole atsidurti nūnai gali
bet kas”. Jos tvirtinimu, tereikia ką
nors pavadinti balta varna, ir jau
įma noma sulaukti kvietimo į teismą,
baudžiamosios bylos ir solidžių pini -
ginių ieškinių. 

Taigi lietuviškoji Temidė, advo -
katės įsitikinimu, pradėjo piktnau -
džiauti, visur įžvelgdama įžeidimus
ar ba šmeižtus. Ypač piktnaudžiauja-
ma persekiojant bent kiek aštriau
rašančius žurnalistus. 

Įtarimų kelia ir aplinkybė, jog
nū nai už teisingumą labai aršiai ko-
vojantys keli visuomenininkai ban do
mesti nepasitikėjimo šešėlį ad vo ka-
tams. Esą advokatai dažnusyk trukdo
teismų procesams, esą net ne aišku,
kas advokatams moka honora rus.
Prisiminkime viešai pateiktus klau -
simus, kas gi moka honorarus, pa -
vyzdžiui Kauno nusikaltėlių lyde riu
įvardijamo Henriko Daktaro ad vo -
katams. Šį klausimą BTV laidoje ,,Są-
mokslo teorija” iškėlė laidos ve dan -
tysis Arnas Klivečka.

Pastaruoju metu dažnai tenka
da lyvauti įvairaus pobūdžio bylose
jas aprašant spaudoje. Todėl kai ku -
rios tendencijos – akivaizdžios. Ne
taip jau retai mūsų prokurorai teis-
mui pateikia paviršutiniškai pareng-
tas bylas. Trūksta įrodymų, eksper-
tizių, analizių. Bet byla vis tiek ati-
duodama teismui. Prokurorai viliasi,
jog teismas bus palankesnis jiems nei
kaltinamajam. Kitaip tariant, tikisi,
jog kaltinamąjį pavyks, vaizdžiai ta -
riant, ,,apmėtyti kepurėmis”. Štai ta -

da labai svarbi ad-
vokato pozicija. Jei
advokatas teismo
posėdžių salėje nes-
naudžia, jei gilinasi
į kiekvieną smulk -
meną, jei liudyto-
jams pateikia rimtų
klausimų, tik tuo-
met išryškėja pro-

kurorų darbo brokas.

Deja, per pastaruosius keletą me -
tų teko matyti atvejų, kai nepagrįs-
tai, dirbtinai apkaltinti asmenys
taupo pi nigus, nesisamdydami advo-
katų ar ba pasikliaudami valstybės
samdo mų advokatų geranoriškumu.
Taip, advokato paslaugos Lietuvoje
brangiai kaštuoja. Ne kiekvienas
pajėgus pasisamdyti itin principingą
profesionalą. Tačiau tik nepradėki-
me kaltinti advokatų už tai, kad jie
plėšikauja, reikalaudami nepagrįstai
didelių honorarų. 

Dėl didelių honorarų kalti ne
advokatai. Kalta valstybė, advokatus
apkrovusi nepagrįstai dideliais mo -
kesčiais. Ypač neverta pasitikėti pra -
našais, kurie bando įrodyti, esą mūsų

advokatai moka mažesnius mokes -
čius. Sunku pasakyti, kokios tikro-
sios tokios mokestinės politikos prie -
žastys. Neatmeskime versijos, jog
galbūt kažkam naudinga, jei daugu-
ma šalies piliečių nepajėgia įpirkti
profesionalaus advokato paslaugų.
Be profesionalaus advokato besigi-
nantį as menį lengviau įbauginti,
lengviau ap kaltinti, nuteisti...  

Tačiau lietuviškąją Temidę kri-
tikuojantys visuomenininkai ir pro -
tes to mitinguose, ir televizijos laido -
se vengia užsiminti, jog valstybė,
trokštanti daugiau teisingumo bei
tiesos, visų pirma turėtų stiprinti ad -
vokatų institucijas. Be abejo, reika -
lin ga ir prisiekusiųjų arba tarėjų
institucija. Tačiau man įtartini tie,
kurie nepastebi sunkumų, su kuriais
dabar susiduria Lietuvos advokatai.
Tai – nedovanotinas nepastabumas, o
gal net tendencingas užmaršumas.
Ypač sunku suvokti priekaištus, esą
advokatai yra labai įtartini, nes, su -
prask, vilkina teismo procesus, gina
nusikaltėlius, nežinia iš ko ima hono -
rus...

Man regis, tiesos šiandieninėje
Lietuvoje pasigendantys negali sto-
vė ti tose pačiose gretose su asmeni-
mis, kurie nebūtomis nuodėmėmis
kritikuoja advokatus.    

Prasidedant� Nacionalinei� bib-
liotekų� savaitei,� Lietuvos� Respublikos
prezidentė� Dalia� Grybauskaitė� inter-
netiniu� tiltu� pasveikino� visus� šalies
bibliotekininkus.� Mūsų� šalies� vadovė
teigia,�kad�,,šalies�žmonės�vis�aktyviau
sugrįžta� prie� knygų� ir� į� bibliotekas”.
Bibliotekų� savaitė� – dar� viena� proga
atkreipti� dėmesį� į� knygos,� gimtosios
kalbos� ir� bibliotekininko� vaidmens
svarbą.�Tad�būtų�šaunu,�kad�ne�tik�šią
savaitę,� bet� ir� ateityje� rastume� laiko
užsukti� į�biblioteką�ir,� išsirinkę�įdomią
knygą,�pasinertume� į� skaitymo�malo-
numą.�Bibliotekų�savaitės�proga�reikė-
tų�pasidžiaugti,�kad�ir�išeivijoje�turime
ne� vieną� biblioteką,� kurioje� galime
rasti� lietuviškų� knygų.� O� žinia,� kad
neseniai� Pasaulio� lietuvių� centre� Le-
mont� duris� atvėrė� nauja� lietuviška
biblioteka,� teikia� vilties,� jog,� nepai-
sant�gana�pesimistiškų�nuotaikų,� kal-
bant�apie�knygų�ir�popierinės�spaudos
ateitį,�vis�dėlto� sunkiai�išsiversime�be
spausdintų�leidinių.

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Kas ir kodėl silpnina 
advokatų pozicijas?
GINTARAS VISOCKAS

Redakcijos žodis

Taigi� lietuviškoji� Temidė� pradėjo� pikt-
nau�džiauti,�visur�įžvelgdama�įžeidimus�ar�-
ba� šmeižtus.�Ypač�piktnaudžiaujama�per-
sekiojant�bent� kiek� aštriau� rašančius� žur-
nalistus.�

Klaidos atitaisymas

Leonidas Ragas, straipsnio ,,Tautinių giesmių, himnų tema”, iš -
spausdinto „Draugo” 3 psl., balandžio 21 d., autorius prašo patikslinti ket -
virto paragrafo sakinį. Šio paragrafo 6 eilutę reikia skai tyti: „Vėliau pra ėjus
pusantro šimtmečio, po 10 metų okupacijos 1955 m. Austriją apleidus visiems
keturiems okupantams – amerikiečiams, ang lams, prancū zams ir rusams, ir
kraštui vėl tapus laisvam, ...”
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Lenkijos vadovas Bronislav Ko -
mo rowski pateko į garbingą
kompa niją. Kaip ir Amerikos

prezidentas Ba rack Obama, jis vie-
nas iš valstybės galvų, kurių kvie-
timą susitikti at me tė Lietuvos prezi-
dentė Dalia Gry baus kaitė. B. Komo-
rowski – joks B. Oba ma. Jis nėra ga-
lingiausios pa saulio šalies, bet tik di-
džiausios Lie tuvos kaimynės prezi-
dentas. Tačiau prezidentės atsisaky-
mas vykti į Var šu vą susitikti su B.
Komorowski ir Es tijos bei Latvijos
prezidentais kai kuriais atžvilgiais
mažiau suprantamas, negu jos nuta-
rimas nekeliauti į Prahą. Ir gali tu-
rėti rimtesnių pasekmių.

D. Grybauskaitės sprendimas pa -
veiks Lietuvos santykius ne tik su
Len kija, bet ir su kitomis valstybė -
mis. Pirmiausia, tai akibrokštas Es ti -
jai ir Latvijai, nes atsisakoma susi-
tik ti ir su jų prezidentais. Net jei pre-
zidentė jau aptarė pasirengimą
NATO viršūnių susitikimui Čikagoje
su Lat vijos prezidentu, kaip aiškina
Prezidentūra, to dar nepadaryta su
Estijos vadovu. Galbūt per valstybės
galvų su  sitikimą nebus priimta jokių
sva resnių sprendimų ir net nekils
įdo mesnių diskusijų. Bet jei toji gali-
mybė neatbaidė kitų prezidentų, ko-
dėl toks susitikimas turėtų būti toks
atgrasus D. Grybauskaitei? Preziden -
tė ne tokia jau ir užsiėmusi, jos laikas
nėra toks brangus arba nėra tiek
bran gesnis už kitų dviejų prezidentų,
kad ji negalėtų skirti pusės ar gal net
visos dienos su jais pabendrauti.

Nežinia, kaip Estija ir Latvija
rea guos į prezidentės akibrokštą. Gal
mūsų kaimynės įsižeis, gal su švelnia
ironija reaguos į D. Grybauskaitės
pas tangas pabrėžti savo išskirtinu -
mą. Bet dabar ne laikas rizikuoti pa -
blo ginti santykius. Santykiai su

abiem kaimynais, ypač Latvija, nėra
patys geriausi, tad pravartu vengti
ne susipratimus keliančių veiksmų.
Latvija reiškia abejonių dėl dalyvavi-
mo naujos atominės statyboje ir elek-
tros energetikos sistemos  derinimo
su Vakarais. Abu projektai Lietuvai
yra svarbūs, o Latvijai nepritarus
veiks mų derinimas  neįvyks arba bus
ati dėtas ilgesniam laikui.

Prezidentės sprendimas pakenks
Lietuvos įvaizdžiui ir Šiaurės šalyse,
su kuriomis Lietuva norėtų glau-
džiau bendradarbiauti. Neseniai Už -
sie  nio reikalų ministerija prabilo
apie Baltoskandiją – dinamišką ir
vie ningą aštuonių suverenių Baltijos
ir Šiaurės valstybių regioną. Nors
Bal tijos ir Skandinavijos kraštų san-
tykiai yra tikrai draugiški, plėtojami
tarpusavio ryšiai, skandinavai skep-
tiškiau vertina glaudesnio bendra -
dar biavimo galimybes. Baltijos vals-
ty bių negebėjimas tarpusavyje arti -
miau bendradarbiauti kelia nuogąs-
tavimų, kad jos nepribrendusios
glau desniems ryšiams su kitomis ša-
limis, o bendruose Baltijos ir Šiaurės
kraštų forumuose mėgintų aiškintis
savo tarpusavio santykius.

Šiaurės valstybių būgštavimai
gali būti perdėti. Tačiau prezidentės
nutarimas sustiprins įvaizdį visoje
Eu ropos Sąjungoje (ES), ne tik Skan -
di navijoje, kad Lietuva yra sunkiai
prog nozuojama partnerė. V. Adam -

kaus metais Lietuva grasino vetuoti
NATO ir ES nutarimus dėl tariamo
pa taikavimo Rusijai, Vokietijai rėžė
pamokslus apie principingumo sto -
ką. D. Grybauskaitei tapus preziden -
te, pagerėjo santykiai su Rusija, ne-
bepriekaištaujama Vokietijai. Tačiau
pre zidentė pradėjo viešai abejoti Ame-
 rikos patikimumu, o Lietuvos ir Len-
kijos santykiai yra išskirtinai blo gi.

Visada džentelmenas Seimo pir -
mi ninko pavaduotojas Česlovas Jur -
šė nas pritarė prezidentės sprendi -
mui, kuriuo ji „tiesiog parodė cha -
rakterį”. Jis priminė, kad Lenkijos
už sienio reikalų ministras Radek
Sikorski sakė, jog nevažiuos į Lie tu -
vą, kol tas ir tas nebus padaryta, ir
kad dėl šito šantažo jo „nenusodina
nei (Lenkijos) premjeras, nei prezi-
den tas”. Abejoju, kad net Lietuvą la -
biau palaikančios valstybės vertins
pre zidentės elgesį taip riteriškai kaip
Č. Juršėnas. R. Sikorski nusišnekėji-
mai ir diplomatinis chuliganizmas
ne pateisina panašių Lietuvos veiks -
mų. „Akis už akį” politika, jei tokia ji
iš tiesų būtų, gal ir sulauks kovinges-
nių patriotų pritarimo, bet daugelis
ES narių laikys tai nevykusia, net
pri mityvia reakcija į sudėtingą prob-
le mą. Net jei Lenkija labiausiai atsa -
kinga už pašlijusius santykius, lau -
kiama, kad Lietuva mažintų įtampą,
o ne ją didintų.

Č. Juršėno nuomone, prezidentė

parodė savo charakterį. Vargu ar ki -
tos ES šalys panašiai vertins prezi-
den tės gestą. Veikiau dauguma jų lai -
kys prezidentės poelgį kaprizingumo
požymiu. Lietuvoje prezidentė kaip
valstybės galva gali iškviesti ant ki-
limo vieną ar kitą pareigūną, išreikš -
ti savo pasipiktinimą ar nepasitenki -
nimą, ir laimėti rinkėjų pritarimą.
Bet tarptautinėje plotmėje nėra ati-
tikmens tokiam dramatiškam prezi-
dento valios ir galios rodymui. Įpras -
tų diplomatijos normų nepaisymas
at siduoda savęs sureikšminimu, o už -
sienio spauda kitaip vertina treptelė -
ji  mą koja. Gal dabar su šypsena jau
spėliojama, kuri kita sąjungininkė
pateks į D. Grybauskaitės nemalonę
ir bus „baudžiama” atsisakymu susi-
tikti su jos vadovu.

Nemanau, kad D. Grybauskaitės
nutarimas smarkiai paveiks santy -
kius su Lenkija. Jie jau ir taip yra
blogi. Jei vyktų tik Lietuvos ir Len -
kijos dvikova, Č. Juršėno pastabos
bū tų suprantamos. Tačiau kovojama
ir už Lietuvos įvaizdį, ir gerą vardą
tarp sąjungininkų. Būtent čia neap-
gal votas prezidentės nutarimas pa -
darė daugiausia žalos. Lenkija mak-
simaliai panaudos prezidentės su-
teiktą dovaną propagandos kare. Be-
veik ga liu girdėti šnibždėjimą: jei
Lietuvos prezidentė atsisako kalbėtis
su Len ki  jos prezidentu, tik įsivaiz-
duokite, kaip ji elgiasi su užguita
lenkų tauti ne mažuma.

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

JAV LB rinkimai į XX Tarybą
spar čiai artėja. Vyriausioji rinkimų
komisija, vadovaujama Janinos Ud -
rie nės, dirba išsijuosusi, kad viskas
vyktų kuo sklandžiausiai. 2012 m.
balandžio 21 d.  komisijos  pranešime
matome, kad sąraše jau yra 74 kandi-
datų/čių. Balsuoti reikės už 54. Taigi,
krašte turima 37 proc. daugiau kandi-
datų, negu renkamų pozicijų. Labai
didelė galimybė būti išrinktam ar iš -
rinktai.

Įdomu yra pasižiūrėti į turimą
sąrašą iš arčiau. Iš 74 kandidatų, man,
daugiau ar mažiau, yra žinomi 25. Ke-
turi iš man pažįstamų yra tre čiaban-
giai, spėję gražiai užsireko men duoti
Lietuvių Bendruomenės veikloje.  Li-
kusieji 49, man nepažįstami grei-
čiausiai yra trečiabangiai, su maža
priemaiša antrabangių ir jų palikuo-
nių. Nenoriu skirstyti į bangas, bet
toks žvilgsnis duoda man vilties. Prieš
dešimtį metų viename Lie tuvoje iš-
spausdintame straipsnyje rašiau, kad
trečiabangiai yra JAV LB ateitis. Kan-
didatų sąraše matau eilę asmenų, ku-
rie galėtų palikti savo ilgai turėtas
vietas naujiems žmonėms. Tik popie-
žius renkamas iki gyvos galvos, nors
dabar jau girdėti, kad dabartinis po-
piežius gali tą per amžių buvusią tra-
diciją pa keisti.

Iš 74 kandidatų – 43 yra moterys.
Jos sudaro 58 proc. visų kandidatų.
Savotiškai įdomu pažiūrėti į mote-
rų – vyrų  kandidatų santykį apygar-
dose ar  jų rajonuose.  Moteriškiausia
apygarda yra Connecticut, kur visos
pen kios kandidatės yra moterys. Po

vie ną moterį  kandidatuoja Vakarų
apygardos II rajone ir Vidurio Vaka-
rų apygardos II rajone. Vyro – nei
vieno. Joms laimėjimas beveik ga-
rantuotas, bet dar nėra užtikrintas.
Jei niekas tuo se rajonuose nebal-
suotų, būtų pra rastos numatytos
vietos, skirtos atsižvelgiant į pasku-
tinių JAV LB Tarybos rinkimų rezul-
tatus. Viena vieta yra Vakarų apygar-
dos III rajone kur kandidatuoja vie-
nas – vyras. Ar galime teigti, kad tai
vyriškiausias rajonas? Be abejo, nes
moterų ten  ne kandidatuoja.

Aritmetinę pusiausvyrą, kandi-
datų sąraše,  tiek pat moterų ir vyrų
matome Ohio apygardoje (2:2) ir Piet -
ryčių apygardos I rajone (3:3).  Gau -
siausias kandidatų skaičiumi yra
Vidurio Vakarų apygardos I rajonas,
kur kandidatuoja vienuolika, 5 mote -
rys ir 6 vyrai.  

Praeityje vykusiuose rinkimuo-
se prie kandidatų pavardžių buvo
nuro doma jų amžius, profesija ir
amatas. Nežinia ar tokios tvarkos bus
laikomasi ir būsimuose rinkimuose.
Tokia informacija šiek tiek padėdavo
prieš atiduodant savo balsą. Aš visa-
da no rė davau įvairovės ir ta, kad ir

labai šykšti informcija, šiek tiek pa-
dėdavo apsispręsti. Vengdavau bal-
suoti už asmenis, kurie tam postui
buvo iš rinkti anksčiau ir buvo daug
atlikę.  Nebuvau linkęs į pakartotinai
kandidatuojančius žiūrėti kaip į gar-
bėtroš kas ar save pervertinančius,
tačiau jiems primesdavau sau ne
kartą taikytą taisyklę: bet kokiame
rinkiminiame poste išbūti ne ilgiau
kaip vieną kadenciją. Lietuvoje bū-
nant teko girdėti patarlę, kad ne kiek-
viena yra ragana, kuri šluotą perka.
Teisy bė! Ne kiekvienas ir vėl į tą pa-
čią, jau turimą, vietą kandidatuojan-
tis  yra visuomeninis „karjeristas”,
blogąja to žodžio prasme. Tačiau man
arčiau širdies kita mano kaimo pa-
tarlė, kad nauja šluota gražiai šluoja.
Ar ne vil tin gai skamba šūkis: „Nauji
veidai, jauna energija”?

Savo užrašų aplanke radau vieną
žmonių apibūdinimą, pavadintą
,,sep tyni mesijaniški stiliai”. Čia nė -
ra koks rimtas  mokslinis aptarimas,
bet daugiau ironiška galimos įvairo -
vės  apybraiža. Štai tie septyni „ti -
pai”:  juokdarys – blokuoja nuoširdų
susižinojimą; gelbėtojas – skatina
bejėgiškumą; davėjas – kitus kon-
troliuoja dalindamas dovanas; saugo-

tojas  – kitus  gina sulaikydamas in -
for maciją arba sulaužydamas pasiti -
kėjimą;  mokytojas – būdamas visą
lai ką tarsi ant scenos, vengia drau-
gystės ir artumos; kryžiuotis – spe-
cializuojasi vienpuse draugyste;  pa -
tarėjas – šnairuoja į kitus, kurie ne -
pilnai palaiko jo  propaguojamus tik-
slus. Tame sąraše nebuvo, bet nuo sa -
vęs dar pridėčiau – traną. Tranas –
tai veltėdis, viską išmanąs, bet nieko
nedarąs. Daug tokių įvairovių nerei -
kia, bet jos gali įnešti atgaivos ir net
pramoginio išsiblaškymo lietuviškos
veiklos avilyje ar skruzdėlyne. Po
sun kaus ir sėkmingai atlikto darbo,
prie kavos puoduko ar alaus bokalo,
pritrūkus rimtų temų visada galima
nukrypti į prasikišusius mesijaniš -
kus ,,kolegas”. Genys margas, bet vi -
suo meniška veikla – dar margesnė. 

Pabaigoje reikia surimtėti. Šiais
laikais madinga kalbėti apie „mes” ir
„jie”. Tačiau apie tai kalbėjo kun.
Alfa Sušinskas 1956 m. išspausdinta-
me straipsnyje „Ateities” žurnale.
Nors „mes” ir „jie” gali skirtis savo
idealais, tikslais ir organizacine
santvarka, tačiau tarp jų turi stovėti
dva sinis tiltas, kuriuo nesistumdyda-
mi galėtume keliauti kiekvienas savo
keliu. Tas būtinas tiltas yra sugy ve -
nimo dvasia. Tokios nuotaikos pa-
gauti ruoškimės ateinantiems JAV
LB XX  Tarybos rinkimams.

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

Rinkimuose į JAV LB XX Tarybą 
moteriškiausia yra  
Connecticut apygarda
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prezidentės kaprizas – 
dovana lenkų radikalams
KĘSTUTIS GIRNIUS
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TELKINIAI

Chicago,�IL

South�Boston,�MA

Š. m. balandžio 21 d. 17 kuopa,
veikianti South Boston, MA, globojo
Lietuvos Vyčių centro valdybos pa va -
sarinį suvažiavimą. Penktadienį,
ba landžio 20 d. centro valdybos ir 17
kuo pos nariai susirinko Boston
„Marriott Quincy” viešbučio restora -
ne, Quincy, Massachusetts, kur vaka -
rieniavome ir bendravome.

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdis vyko š. m. balandžio 21 d. Šv.
Petro lietuvių parapijos patalpose,
South Boston, MA. Dalyvavo 18 cen-
tro valdybos narių ir svečiai iš Illi -
nois, Indiana, Michigan, Massachu -
setts, New Jersey, New York, Ohio ir
Oklahoma valstijų. Susirinkimo pra -
džioje organizacijos centro valdybos
pirmininkė garbės narė Bernice Avi -
za pakvietė garbės narį prelatą Al -
bert Contons sukalbėti maldą. Po to
B. Aviza pasveikino dalyvius ir va do -
vavo posėdžiui. Lietuvos Vyčių 17
kuopos vardu pasveikino kuopos pir -
mininkė Phyllis Gendreau. Organi-
za cijos šimtmečio komiteto kopirmi -
nin kai garbės narys Robert A. Mar -
tin, Phyllis Gendreau perskaitė pra -
nešimą apie šimtmečio komiteto
veik  lą. Iš visų apygardų yra sudary-
tas specialus komitetas. Artimiausiu
laiku žurnale „Vytis” bus išspaus-
dinta patikslinta informacija apie pa -
si ruošimo planus. Informaciją apie
šios orga nizacijos šimtmečio su va -
žiavimo/sei mo planus galima rasti
tinklalapyje. www.knightsoflithua-
nia100thanniversary.org

Lietuvos Vyčių šimtmečio jubi -
lie jų numa toma ruošti 2013 m. liepos
25–28 die nomis Quincy, MA. Suvažia -
vimas vyks viešbutyje „Marriott
Quin cy”, Boston. Registracijos kai-
na – 300 dol. (galima mokėti per ketu-
ris kartus, mokant po 75 dol.). Šimt-
mečio jubiliejaus šventės suvažiavi-
mo ati darymo ir uždarymo šv. Mišios
bus aukoja mos Šv. Petro bažnyčioje,
South Bos ton, MA. Suvažiavime
dalyvaus garbės svečiai, pasaulie-
čiai ir dvasiškiai iš JAV ir Lietuvos.

Bus renkama visų kuopų (aktyvių ir
baigusių savo veiklą) istorija ir bus
iš leistas specialus leidinys. Pla nuoja -
ma išleisti kompaktinė plokš telė su
visomis lietuviškomis dainomis, ku -
rias Vyčiai dainuodavo per visus su -
va žiavimus. Manoma nu kalti  jubi-
lie jinį Vyčių organizacijos medalį.
Vi sus 2013 metus vyks įvai rūs mažes-
ni paminėjimai. Ka dangi Lie tuvos
Vy čių organizacija bu vo įsteigta 1913
m. balandžio 25 d., norima pradėti
šimtmečio jubiliejų 2013 m. balan-
džio 27 d. Naujosios Anglijos apygar-
doje. Numatoma ap lankyti orga niza-
cijos steigėjo Mykolo Norkū no kapą
ir ant jo padėti vaini ką. Tuo pačiu
metu vyks Vyčių centro valdybos pa-

vasarinis posėdis, tad paminėjime
dalyvautų daugiau žmonių.

Bus pageidaujama, kad visos
kuopos ir apygardos vienaip ar ki-
taip paminėtų Lietuvos Vyčių šimt-
mečio jubiliejų. Vidurio Amerikos
apygarda jau pradėjo aukų rinkimo
vajų: pardavinėjami loterijos bili-
etai, marš ki nėliai ir „sweatshirts” su
Švč. Šiluvos Mergelės Marijos atvaiz-
du. Visas pelnas bus skiriamas pas-

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Vyčių centro valdybos suvažiavimas
tatyti Šiluvos Mergelės Marijos pa-
minklą Šv. Kazi miero lietuvių kapi-
nėse, Chi cago, IL. Paminklą pastatyti
ir paminėjimą su ruošti numatoma
per Šilu vos Mer gelės šventę, kuri
vyks Čikagoje 2013 m. rugsėjo mėne-
sį.

Buvo diskutuojama ir apie artė-
jantį 99-ąjį metinį Lietuvos Vyčių
suvažiavimą/seimą, kuris vyks 2012
m. rugpjūčio 1–4 d., Seven Springs
Mountain Resort,  Champion, PA. Jį
globos East Long Island New York
152-a kuopa, vadovaujama Julia
Schro der. Suva žia vimą ruošia suva-
žiavimo  komitetas. Viešbučio kaina
nuo 131 dol. iki 171 dol. už parą, įskai-
tant pusryčius. Registracija jau-

niems vyčiams iki 18 m. – 100 dol.,
suaugu siems – 190 dol. asmeniui (iki
gegužės 15 d.). Nuo ge gužės 16 d. iki
birželio 15 d., kaina asme niui pakils
iki 215 dol. O po bir želio 29 d. regis-
tracijos kaina pakils iki 225 dol.
asmeniui. Į registracijos kainą įeina
ketvirtadienio popietės arbatėlė ir
susipažinimo va karo puo ta, penkta-
dienio pietūs ir visų penkių apy-
gardų kėgliavimo varžybos, šeštadie-

nio vakaro iškil min ga vakarienė ir
sekmadienio prieš piečiai. Sei mo/su -
važiavimo ati da rymo ir užda rymo šv.
Mišios bus aukojamos Se ven Springs
Mountain Resort.

Ten pat vyks ir įvairūs sportiniai
žaidimai (jodinėjimai, šaudymas,
plaukiojimas, veiks sauna). Pasi ruo -
ši mai šiam suvažiavimui jau pra si -
dėjo.

Šv. Kazimiero gildijos pirminin -
kas, garbės narys Jonas Mankus pra -
nešė, kad neseniai Šv. Kazimiero
gildija gavo didelę auką iš Theresa
Mažeikos palikimo.

Lietuvos Vyčių archyvų komite-
to pirmininkė Frances Burmila pra-
ne šė, kad organizacijos istorinė spaus-
 dinta medžiaga laikoma ALK’os pa-
talpose, Putnam, CT.

Prieš keletą mėnesių buvo nu -
pirk tas naujas kompiuteris ir spaus-
dinimo aparatas, kurie bus naudoja-
mi registruojant ir inventorizuojant
Vyčių organizacijos knygas, žurna -
lus, dokumentus ir t. t.

Julia Schroder, Lietuvos vyčių
Lietuvių kalbos ir kultūros komiteto
pirmininkė pranešė, kad Lietuvių
katalikų religinė šalpa (LCRA) švęs
šios labdaros organizacijos 50-metį.
Šios garbingos organizacijos jubilie-
jaus proga Lietuvos Vyčių centro val -
dyba paskyrė 250 dol. auką.

Ryšių su visuomene pirmininkė
ir garbės narė Regina Juškaitė-Švo -
bienė centro valdybai papasakojo
apie Šiaulių pastoracinio centro sta -
tybos projekto eigą ir parodė kelias
naujausias vysk. Eugenijaus Bartu -
lio at siųs tas nuotraukas, kuriose
matyti  trečiojo aukšto statyba. Staty -
bos darbai vyksta gerai. Vyskupo E.
Bartulio vardu dar kartą padėkojo
Vyčiams už dosnią 10,100 dol. auką.
2012 m. balandžio 24 d. Šiaulių vys -
kupijos vysk. Bartulis lankysis Mi -
chigan valstijoje. Jis susitiks su abie -
jų – Detroit, MI ir Southfield, MI lie -
tuvių parapijų bendruomenėmis. Iš
ten vysk. E. Bartulis keliaus į At-
lanta, GA; Mississauga ir Toronto,
Ontario, Canada.   Nukelta į 15 psl.

Balandžio 22 d., sekmadienį, Ci -
ce ro apylinkės LB tikintieji Šv. Anta -
no bažnyčioje, Cicero dalyvavo šv.
Mi šiose, kurias aukojo kun. A. Gra-
žulis, SJ.

Labai įtaigiais žodžiais kunigas
aiškino mums, tikintiesiems, šventos
Evangelijos prasmę ir palaimintojo
Jurgio Matulaičio žodžiais kreipėsi į
dalyvaujančius pamaldose, primin-
damas, kad mes visi „...privalome bū-
ti sutarimo, meilės apaštalai”. Baž-
nytinio choro, vadovaujamo vargo-
nininkės V. Meilutytės, atliekamos
giesmės jautriai palietė visų mūsų
širdis ir nuteikė nuoširdžiai mal-
dai.

Po pamaldų visi susirinko para-
pijos kavinėje. Pirmininkė M. Remie -
nė vedė metinį ataskaitinį Cicero
Lie tuvių Bendruomenės susirinki -
mą, kurio pradžioje komiteto valdy-

bos narė L. Šniūrevičienė kreipėsi
maldos žodžiais į visus dalyvaujan-
čius: „Palaimink, Viešpatie, šią mažą

ALDONA BIKULČIENĖ

Cicero apylinkėje
mū sų tautos dalį – JAV LB Cicero
apy linkės lietuvius. Mes esame įra-
šyti į savo tautos kūną, esame bran-

gūs vieni kitiems. Esame sukurti ir
išau ginti tos pačios žemės, kad vie-
nas ki tą paremtume ir sėkmingai
eitume žemės keliu.

Mes priklausome vieni nuo kitų
ir vieni kitiems, priklausome Bend -
ruomenei, savo tautai ir žmonijai:
vis  kam – kas gyva. Padėk mums,
Viešpatie, vadovautis artimo meile,
prin cipais, spręsti visas mūsų Bend -
ruomenės problemas. To prašome,
Viešpatie, išklausyk mus.”

Po maldos pirmininkė M. Remie -
nė supažindino su programa: JAV LB
Cicero apylinkės valdybos veiklos
apžvalga, iždininko pranešimas ir su -
sirinkimo dalyvių pasisakymai bei
patarimai.

Išklausius Valdybos komiteto na -
rių pasisakymus ir pasiūlymus, buvo
apibendrinta komiteto veikla ir įsi-
pareigota naujiems darbams.

Nuoširdus ačiū visiems dalyva -
vusiems.

Nauja Cicero LB valdyba: (1 eil. iš k.) Vida Kuprytė, Marija Remienė, Audronė Bernatavi-
čienė, Mindaugas Baukas. Stovi (iš k.): Algis Kirka, Mėta Gabalienė, Virginija Mauručie-
nė, Jolita Kavaliauskienė, Genutė Saliga, Algis Sideravičius, Mindaugas Bielskus.

Jono Kuprio nuotr.

Iš k.: Phyllis Gendreau, 17-tos kuopos S. Boston pirmininkė; kun. Steponas Žukas, Vi-
vian Rodgers, garbės narė ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė; Michael Petkus,
Vidurio Centro rajono pirmininkas; garbės narys prelatas Albert Contons ir Julia Schro-
der, 152-tos kuopos pir mininkė ir š. m. suvažiavimo globėja/pirmininkė.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.



1979 m., kai man buvo 10 metų,
persikėlėme gyventi į Stillwater,
Minnesota. Stillwater – mažas mies -
telis, įsikūręs ant St. Croix upės
krantų. Washington apygardoje, kur
daugiausia buvo ūkininkų sodybos,
buvo keletas parkų. Minnesota mūsų
šeima džiaugėsi mus supančia gam-
ta: mes plaukiojome kanojomis, slidi -
nėjome lygumomis, čiuožėme ant
eže rų ledo, maudėmės, žvejojome,
ėjome į žygius, jodinėjome arkliais,
sto vyk lavome ir t. t. Be mokslų ir mu-
zikos pamokų, mano sesuo ir aš daug
spor tavome. Aš buvau mokyklos
plaukimo, bėgimo, lygumų slidinėji-
mo ko mandose, mėgau bėgimo spor-
tą. Jauč iausi laisva, be rūpesčių, ga-
lėjau džiaugtis ma ne supančia lauki-
ne gamta. Mė gau važinėtis dviračiu,
tada net nenujau čiau, kad visas šis
aktyvus gy ve ni mas man labai pra -
vers kalnuose.

Mano tėvai vertino išsilavinimą
ir sveiką gyvenimo būdą. Jie puose -
lėjo mumyse meilę gamtai ir skatino
įgūdžius, kurie padėtų mums būti
stip riomis ir nepriklausomomis mo -
terimis. Svarbiausia buvo mokslai.
Aš lankiau muzikos pamokas ir gro-
jau violončele, jei likdavo laiko –
spor tuodavau, užsiimdavau menais
ar aktyviu poilsiu. Kai baigiau mo -
kyklą, buvau tikra, kad studijuosiu
vaizduojamąją dailę. Studijuodama
University of  Minnesota (1986–1991
m.), pasinėriau į savo menus ir pra-
dėjau domėtis politiniais įvykiais
Lie tu voje. Kadangi reikėjo daug mo-
ky tis, laikinai nutraukiau aktyvų do -
mėjimąsi sportu, tačiau laisvalaikiu
bėgdavau krosą, plaukdavau, tapau
vegetare. 1991 m. baigusi universitetą
bakalauro laipsniu, pasilikau gyven-
ti su tėvais ir pradėjau dirbti meno
reikmenų parduotuvėje, nes norėjau
susitaupyti pinigų ir vykti gyventi į
Lietuvą. 1992 m. išvykau į Lietuvą,
ten praleidau pusę metų. Vilniaus
dailės akademijoje bandžiau užmegz -
ti ryšius su jaunais dailininkais, dės -
tytojais. Gyvenau pas gimines Vil -
niuje, Kaune ir Marijampolėje. Ap -
lan kiau Trakus. Su Antanu Tautvy-
du važiavome į Šilutę bei Telšius ap-
lan kyti giminių. Plaukiau laivu Ne-
mu nu, išvaikščiojau Nidą, Palangą ir
Klaipėdą, aplankiau Orvydų sodybą,

kur paties šeimininko Orvydo buvau
pavaišinta vafliais. Aš išfotografavau
porą filmo juostelių ir nupiešiau ke -
letą eskizų. Tik, laikui bėgant, mane
apėmė nerimas. Nei Kaune, nei Vil -
niuje negalėjau surasti kambario už
prieinamą kainą ir supratau, kad
sun ku bus pragyventi iš savo meno
šalyje, kuri pati grumiasi su sunku-
mais. Grįžau į Jungtines Valstijas,
įsto jau į magistrantūrą.

Su pilna galva idėjų, eskizų ir
nuotraukų iš Lietuvos, aš atvykau į
Washington University Vaizduoja-
mo jo meno katedrą. Čia horizonte
pama čiau nuostabius kalnus. Žino-
ma, būta ir debesų, bet tarp jų matėsi
kalnai! Aš pajutau jų trauką, tokie jie
buvo neapsakomai gražūs, paslaptin-
gi, taip žadino smalsumą. Keista, jie
bu vo tokie artimi mano sielai, atro-
dė, kad šaukia mane. Jaučiau tai ir
bėgdama krosą, ir važiuodama į mo-
kyklą dviračiu. (Beje, dviratį padova-
nojo man Ina Bray, kurią pirmą ir
sutikau čia, Washington valstijoje.)
Pinigų daug neturėjau, todėl niekaip
negalėjau sugalvoti, kaip tuos kalnus
pa siekti. Neturėjau automobilio, o ir
moksluose buvau paskendusi.

1994 m. pavasarį sutikau David,
taikomosios matematikos mokslų
kandidatą. Su juo ir dar keliais ma   -
gistrantais gyvenome dideliame na-
me. Daugiausia laiko David praleis-
davo kopdamas į kalnus ar slidinė-
damas. Vieną dieną aš jam pasakiau,
kad ir aš norėčiau nuvykti į kalnus.
Jam pa sakiau: ,,Vieniems žmonėms
patinka žiūrėti į kalnus iš tolo, o aš
noriu pa matyti tą nuotolį nuo kal-
nų.” David suprato mano troškimą ir
pa siėmė ma ne į kalnus. Kadangi mes
abu mėgome bėgti ilgus atstumus,
1994 m. vasarą praleidome kartu,
bėgiodami kalnų takeliais ir tyrinė-
dami Šiaurės Cascade kalnus. Tą va -
sarą man pa skyrė stipendiją mokytis
vasaros se mestrą Baltijos šalių studi-
jų progra moje. Tuo metu kursus dės -
tė Karilė Vaitkutė iš Čikagos, kuri
gyveno ki toje gatvės pusėje. Iš ryto
prieš pas kaitas aš bėgdavau krosą, o
vakare mudvi eidavome plaukioti.
Mudvi pra leidome daug laiko kartu,
vis kal bėdamos lietuviškai.

Bus daugiau.
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2011 m. rugpjūčio 28 dieną Milda
Tautvydas ir jos vyras David Salin-
ger pagaliau įveikė visas 100-tą aukš-
čiausių Washington valstijos viršu-
kal nių. Kal   nai, į kuriuos jie kopė, yra
įtraukti į istorinį ,,Bulger” sąrašą.
David ir Milda yra 38-uoju ir 39-uoju
nu me riais pažymėti žmonės, pasiekę
šį tikslą.

1976 m., netrukus po to, kai buvo
galima gauti mūsų regiono topogra fi -
nį žemėlapį, John Lixvar su grupe
jau nų ,,Boing’’ inžinierių sudarė taip
vadinamą ,,Bulger” sąrašą. Šie žemė -
lapiai pirmą kartą leido nustatyti
svar biausius kalnus. Prieš 40 metų
apie Washington kalnus buvo mažai
kas žinoma. Pažįstami jie buvo gal
tik keletui kalnakasių, medžiotojų ir
pirmųjų alpinistų, tokių kaip Fred
Bec key, Joe Firey ir Alex Bertulis.
1980 m. Russ Kroeker buvo pirmasis
,,bulger”, įkopęs į visas 100-tą viršu-
kal nių. Praėjo 31 metai nuo pirmo
Russ įkopimo. Nuo to laiko tik 40
žmonių sugebėjo įveikti visas viršū-
nes, esan čias ,,Bulger” sąraše.

Šimtą aukščiausių viršūnių su -
da ro 5 Washington ugnikalniai –
Rainier (14,410 pėdų), Adams (12,276
pėdų), Baker (10,781 pėdų), Glacier
Peak (10,520 pėdų) ir  St. Helens (8,365
pėdų aukščio), taip pat likusios 95
viršūnės, esančios Šiaurės Amerikos
Cascade kalnų virtinėje. Kad būtų
įtrauktos į sąrašą, viršūnės turėjo
atitikti nustatytus matmenis, atsi -
žvelgiant į šalia esančių viršu kalnių
aukštį (400 pėdų aukščio skirtumas
kalnams, 800 pėdų – ugni kal niams).
Visos 100-tas viršūnių, kurios atitin-
ka šį reikalavimą, yra 8,300 pė dų ar
aukštesnės, o 86 iš jų yra Šiau rės
Cascade kalnuose. Šiaurinėje pu sėje
Cascade kalnus riboja Fraser upė,
rytuose – Okanogan ir Columbia
upės, Bellingham ir Mount Vernon
papėdės vakaruose ir US Highway 2
pietuose. 14-kos viršūnių sąraše 10
yra į pietus nuo Highway 2. Stuart
kalnų masyve, prie Leavenworth.
Šiame kalnų masyve, išsiskiria 9,415
pėdų aukščio Stuart kalnas, di džiau-
sias granito masyvas JAV. Ke turios
pačios aukščiausios viršūnės pietuo-
se yra trijuose ugnikalniuose: tai
Rainier ir jam priklausanti Little Ta -
ho ma viršūnė (11,138 pėdų),  Adams
ir St. Helens. Aukš čiausia 100-toji vir -
šūnė yra Flora. Aukščiausia Wa -
shing ton valstijos vir  šūnė yra Rai -
nier (14,410 pėdų), o aukščiausias

neugnikalninės kil mės kalnas  – Bo -
nanza Peak (9,511 pėdų aukščio),
Centriniuose Šiaurės Cas ca de kal-
nuose, prie apleisto kalna ka sių mies-
telio Holden.

Kaip lietuvių emigrantų duk ra
tapo uolia alpiniste ir kalnų sli-
dininke?   Grei čiausiai reikia pradėti
nuo ,,‘O buvo taip…’ Aš gimiau 1969
m. New Haven, Connecticut, šeimoje
esu ket virta ir jauniausia duktė. Kai
man suėjo vos 6 mėnesiai, mano tėvai
persikėlė gyventi į Boulder, Colora-
do. Mes gyvenome ten keletą metų.
Čia žengiau savo pirmuosius žings-
nius ir ištariau pirmuosius žodžius,
žinoma, lietuviškai! Kadangi gamto-
vaizdį su darė kalnai, tai žodį ,,kal-
nas” aš pra dėjau vartoti gana anksti.
Po to mūsų šeima persikėlė į Wiscon-
sin, o 1979 m. atsikėlėme į Stillwater,
Minnesota. Priprasti prie didelio
miesto šurmu lio nebuvo lengva, juk
1970 m. Boul der buvo tik mažas uni-
versiteto mies telis. Mano tėvai mėgo
iškylauti, rink ti grybus, tėvui patiko
žvejoti mu sine meškere kalnų upokš-
niuose. Viskas aplinkui buvo miela
širdžiai, o čia, mieste, tos laukinės
gamtos ne buvo, galėjai džiaugtis tik
didžiuoju ežeru ir beribiu dangumi.
Pirmai siais gyvenimo metais mieste,
pama čiusi horizonte audros debesis,
aš sušukdavau ,,Kalnai, kalnai!”
Tėvai atsakydavo, kad tai ne kalnai, o
de besys. 

MILDA BRIGITA TAUTVYDAS 

Washington valstijos kalnai.  
Nuotr. iš asmeninio archyvo

Įveikėme visas aukščiausias Washington viršūnes

Milda Tautvydas ir jos vyras David Salinger.
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SKAUTYBĖS  KELIAS

Sveiki, visi skaitytojai! Seniai
esu parašęs šį straipsnį, tad jūs
jau už tektinai laukėte. Aš Jums

pristatau straipsnį apie savo kelionę
vasaros me  tu  į New Mexico valstiją
su skau tų grupe. Nors kelionė ir
žygis (vėliau apie tai bus daugiau)
buvo sunkus, bet buvo smagu, daug
ką naujo iš mo kau, nors su skautais
esu buvęs ir ki tose ilgose kelionėse.

Praėjusį liepos mėnesį buvau  ką
tik grižęs iš Lietuvos, kai vėl reikėjo
gal voti apie dar kitą kelionę. Ši ke -
lionė visiems žinoma kaip sunkiau-
sia skautų kelionė. Kaip ir minėjau,
aš esu buvęs kitose kelionėse, pava-
din tose ,,aukštos kelionės” („high ad -
venture”), tai aš jau nemažai  žino-
jau, kaip ir ką daryti. Vis tiek su
grupe rei kėjo peržiūrėti duotą sąrašą
ir pa sitikslinti, ar viską turime toli-
mam žygiui. Taip ir savaitė greitai
praėjo. Ankstyvą penktadienio rytą
(liepos 14 d.) aš ir tėtis atsikėlėm, kad
galėtu mėm nuvykt į traukinių stotį.
Ten mes sutikome mūsų grupę su jų
šei momis. Apie dvidešimt minučių
pa lau kėm, kol atvyko traukinys. Mes
at sisveikinom (mama ir brolis dar

bu vo Lietuvoje, tai man nebuvo su
kuo atsisveikint) ir įlipome į trau-
kinį su kuprinėmis. Grupėje buvo
aštuoni skautai ir keturi tėvai.  Mūsų
kupri nės nėra tokios, kokias nešame
į mo kyklą, bet tvirtos, su metaliniais
rė mais. Kiekvienos kuprinės svoris
sie kė apie 45 svarus. Tai nėra mažai.

Nukeliavome į Čikagą ir ten tu-
rė jome palaukti keturias valandas,
iki kol mes galėtumėm įlipt į kitą
trauki nį. Mes nuėjom į picos resto-

raną ir ten valgėm „deep dish” picas
– Čika gos tradiciškas. Tada mes grį-
žom at gal į stotį ir įlipom į traukinį.
Kelionė į Raton stotį New Mexico val-
stijoje tru ko apie 25 valandas. Per
kelionę aš ir draugai žaidėm žaidi-
mus ir žiūrė jom į laukus per langus.
Tai laikas grei tai ir prabėgo. Ryte rei-
kėjo išlipt iš traukinio todėl, kad mes
jau ten at vy kom. Jeigu mano miestas
Indiana valstijoje yra apie 400 pėdų
virš jūros lygio, jau buvome apie
6,000 pėdų virš jūros lygio. Mes visi
buvome susijau dinę. Įlipom į autobu-
są, kuris mus nu vežtų į pačią Phil-
mont stovyklą! Jau matėme kalnus,
ir tai buvo įs pūdinga. Važiavome
apie 40 mylių, ir tada buvo ypatingas
momentas,  kada mes pervažiavome
stovyklos vartus. Visi išlipo ir paėmė
savo kuprines. Mes matėme didelius
kalnus ir daug palapinių dešinėje.
Užsiregistravome ir nuėjome prie
mums skirtų palapi nių. Čia susiti-
kom su mūsų gidu (angl. ranger) var-
du Shane. Jis per žiū rėjo mūsų kupri-
nes ir perėjo per sąrašą, tą patį, per
kurį mes perėjom dar West Lafayette.
Mes tą popietę pra leidom muziejuje,
kur mes tru pu tį daugiau sužinojome
apie Philmont.

Philmont yra pasaulio didžiau-
sia jaunimo stovykla pagal dydį (556
kv. km) ir pagal tai, kiek stovyklauto-
jų da lyvauja. Pati žemė priklausė
Waite Phillips, kuris 1938 metais ati-
davė da lį jos skautams, nes jis buvo
nustebintas jų sugebėjimų. Vėliau,
1941 me tais, Phillips atidavė kitą dalį
savo že mės ir savo dvarą „Villa Phil-
monte”. Bet skautai turėjo prižadėt
tris da ly kus: leist jo mėgstamiausiam
arkliui nebedirbt, leist jo šeimai ten

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Kelionė į Philmont ,,Skautų rojų”
važiuot ir apsistot visada, kai jie
nori, ir pri žiūrėti, kad dalis  stovyk-
los ir toliau veiktų kaip ūkis.

Kitą dieną mes gavom visą mais -
tą pirmai kelionės daliai. Tada
mums davė palapines pačiai kelionei
ir kitus reikalingus dalykus. Tą va -
karą nuėjome į laužo atidarymą. Ten
mū sų grupės vadovas gavo JAV vėlia -
vą pakabint ant kuprinės,  ir mus ofi-
cialiai pasveikino čia atvykus. Nors
visi mes buvome susijaudinę, tą va -
ka rą nebuvo sunku užmigti, nes visi
buvome tikrai pavargę.

* * *
Kitą rytą prieš einant valgyt pus-

ryčius, susipakavom ir tada nuėjome
į valgyklą. Prieš pusryčius kai kas
spėjo nusiprausti, nes nežinojome,
kad bus proga nusimaudyti.  Prieš iš -
važiuojant, mūsų grupę ,,oficialiai”
nufotografavo. Sakė, kad žinotų, kiek
mūsų pradžioje buvo.  Tada nuėjome
prie įvažiavimo ir ten sudėjome kup -
ri nes. Čia vėl susitikome su mūsų gi -
du, atvažiavo autobusai. Mes sudė -
jom visas kuprines į autobusą ir pa -
tys įlipom. Autobusas nuvežė į vietą
pavadinimu „Ponil Turnaround”
(Ap sisukimas autobusams), išlipome

su kuprinėmis. Po mažo grupės su-
siti kimo pradėjom mūsų 90 mylių
(145 km) žygį. Dar nebuvome nuėję
nė šimto metrų, kai vienam draugui
pra dėjo kraujuoti nosis. Galiu jums
pa sakyt, kad vėliau taip daug kam
atsiti ko (man ir tėvui nebuvo tokios
prob lemos). Mes pamatėm kelis se -
nus kapus (žmonių, kurie čia seniai
gy veno). Buvo labai saulėta, bet ne
per karšta. 

Pagaliau atvykom į Sioux sto-

vyklą. Sustatėm palapines ir pradė-
jom ruošt vakarienę. Reikėjo pašildy-
ti van denį  ir tada įpilti  į maišą su
džio vintu maistu, kuris buvo skirtas
mū sų kelionei. Tą vakarą vyko dainų
prog rama, tai nuėjom į stovyklos
pastatą  ir klausėmės senoviškos  mu-
zi kos. Vakaras buvo labai smagus,
grį žom atgal į stovyklą miegot. 

Antra diena irgi buvo maždaug
to kia pati: dieną žygiavome, kol mes
at vykome į mūsų kitą stovyklą. Tai
dienai mes gavom asilą, kuris padėtų
mums nešti maistą. Išmokom, kaip jį
parengti kelionei, uždėjom maistą ir
pradėjom keliaut. Žygis nebuvo per
sunkus, bet atvykę į stovyklą buvome
labai pavargę. Trečią dieną buvo sun -
kiau ta prasme, kad mes pradėjom
mūsų žygį apie 8,000 pėdų virš jūros
lygio ir baigėm apie 10,000 pėdų virš
jūros lygio (Čikagos miestas yra apie
900 pėdų virš jūros lygio). Tą rytą,
prieš išeidamas, aš gavau lipti stulpu
su specialiais batais ir virve (angl.
po le sparring).  Buvo tikrai įdomu tai
daryti, stulpo viršus buvo apie 40 pė -
dų virš žemės.  Nors tėvas labai bijo-
jo, jam taip pat pasisekė.

Taip žygiuodami artėjom prie
aukščiausio kalno Philmont, vardu
„Mount Baldy”. Kitą dieną mes lipsi -
me į  šitą kalną. Jos viršus yra 12, 441
pėdų virš jūros lygio. Nuėjome į sto -
vyklos pastatą, ten stovyklos vadovas
mums paskyrė stovyklavimo tai nak -
čiai vietą, esančią toli nuo pagrin-
dinio pastato reikėjo apie 20 minučių
eit į vieną pusę. Girininkai matė ke -
lias meškas kitose stovyklavietėse,
to dėl niekas ten negalėjo nakvot).
Sto vyklavietė buvo nelygi, tai miegas
truputį buvo kreivas. Tą  vakarą vie -
nas draugas labai susirgo nuo de -
guonies trūkumo. Ryte atsikėlėm –
prieš akis nelengva diena. Susidė jo -
me mūsų „dienos kuprines” (tai ma -
žas maišelis su reikalingais daiktais
su maistu ir striuke). Mums reikėjo
lipti į kalną ryte todėl, kad po pietų
pranašavo liūtį (praktiškai kiekvie-
ną dieną būdavo liūtis popiet). Iš
pradžių (apie 10,000 pėdų virš jūros
lygio) nebuvo taip sunku, bet paskui
pradėjom lipt, bent man taip atrodė,
tiesiai į dan gų. Visi pradėjo tankiau
ir sunkiau kvėpuoti,  nes oro tankis
pradėjo mažėti. Lipom ir lipom, ir
lipom. Vė liau pamatėm, kad pradėjo
mažėti me džių. Saulė labai švietė,
buvo labai karšta. Kalno viršus vis
artėjo ir ar tėjo, bet slėgis vis didėjo ir
didėjo, kol atrodė, kad neįmanoma
toliau kopt. Prie kalno viršaus ma-
tėm kasyklos likučius (medžio rąs-
tus). Nors ir bu vau labai pavargęs, aš
save sunkiai stū miau paskutinį šim-
tą metrų. Kai užlipau, jaučiaus labai
laimingas, kad užlipau į aukščiausią
kalną Phil mont. Ant kalno viršaus
mūsų grupė truputį pasigrožėjo ir
pailsėjo. Mes ga lėjom matyt visą
Philmont ir net mū sų stovyklą, iš ku-
rios išėjom tą ry tą. Laikas buvo
mums pradėt kelionę žemyn.  Nulipi-
mas buvo net sunkesnis, buvo labai
lengva susižeisti bek ren tant ant ak-
menų ar t. t. Po ilgo žy gio žemyn grį-
žom atgal į stovyklą ir pradėjom
ruoštis vakarienei.     

Bus daugiau.

Gytis stovi su tėvu, o toliau matyti Mt. Baldy.
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

Vyresniųjų klasių rašymo konkurso laimėtojai su Rašymų rašymo fondo steigėju
Antanu Rašymu (pirmas iš kairės).                  

Skaitytojai, laimėję antrąją vietą skaitymo konkurse. Pirma iš kairės: mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė, viduryje – bibliotekininkė Reda Jurgaitienė.  

Laimos  Apanavičienės nuotr.           

Geriausi mokyklos skaitytojai (iš kairės):  Ada, Benas ir Urtė.            

Mokiniai, vadovaujami tautodailės mokytojos Irenos Šaparnienės, ,,prisodino” į
vazonėlius Maironio eilėraščio eilučių.                  

Skelbiamas užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo piešinių
konkursas Maironio 150-osioms gimimo metinėms

KARILĖ VAITKUTĖ

Lietuviško žodžio šventė Čikagos
lituanistinėje mokykloje – tardicinė.
Šios šventės metu kiekvieną pava -
sarį apdovanojami skaitymo ir rašy-
mo konkursų nugalėtojai. Šiemet
šventė buvo skirta didžiojo lietuvių
tautos dainiaus Jono Mačiulio-Mai -
ronio 150-osioms gimimo metinėms.
Tautodailės mokytojos Irenos Ša par -
nienės vadovaujami scenos gilumoje
mokiniai suklijavo raides ,,Mairo -
niui – 150”, o scenos pakraštį papuošė
tautiškais motyvais dekoruotais gė -
lių vazonėliais, iš kurių ,,augo” ne gė -
lės, o Maironio eilėraščių eilutės.

Šventinėje programoje dalyvavę
mokiniai skambinio Čiurlionio kūri -
nius, skaitė Maironio eilėraščius.
Prog ramą vedusi mokytoja Audronė
Sidaugienė ne kartą priminė į salę
sugužėjusiems mokiniams, kodėl
Maironis – ypatingai daug nusipel-
nęs žmogus, ,,žmogus iš didžiosios
raidės”. 

Mokiniai turėjo galimybę pasi -
žiūrėti informacinį filmą apie Kaune
esantį Maironio muziejų – ,,pavaikš -
čioti” po poeto kambarius, susipažin-
ti su jo veikla, kūryba. Beje, pats
Maironis be lietuvių mokėjo rusų,
lenkų, vokiečių, prancūzų, lotynų,
hebrajų, graikų kalbas. Mūsų lietu-
viškos mokyklos mokiniai turėtų
didžiuotis, kad gyvendami čia, Ame -
rikoje, ir mokėdami ne tik anglų, bet
ir savo tėvų ar senelių gimtąją lietu-
vių kalbą, o gal ir dar kokią kitą, gali
vadinti save ,,pradedančiaisiais po-
li glotais”. 

Nežinia, kiek tų lietuviškų žo -
džių kasmet išmoksta pirmokėlis ar
abiturientas, skaitydamas lietuviš -
kas knygas. Žinia tik tai, kad jų skai-
tantis vaikas išmoksta daugiau, nei

tas, kuris neskaito. Žinoma, visų lie -
tuvių kalbos žodžių nemokame nei
mes, suaugusieji. Kur jau ten. Kai
pagalvoji, kad ,,Didįjį lietuvių kalbos
žodyną”, kuris buvo baigtas leisti
2002 metais, sudaro 20 tomų, o juose
yra 22,000 puslapių, marginte pri-
margintų lietuviškų žodžių, galva
sukasi. Žodyno ir norėdamas neper-
skaitytum. Tačiau, kiekvienas naujai
išmoktasis, kiekvienas senesnis, re -
tesnis, kiekvienas sinonimas turti na
mūsų kalbą. 

Lituanistinės mokyklos mokyto-
jos, uoliai ir nepailstamai krauna
tuos naujus lietuviškus žodžius į mo -
kinukų galveles įvairiausiais būdais,
kaip tik išmanydamos. Lietuviško
žodžio šventė ir apdovanojimai – vie -
nas iš būdų. Mokiniai salėje  ne kant -
ravo sužinoti, kas bus nugalėtojai, o
sužinoję ir atsiėmę apdovanojimą,
kuo greičiau norėjo pasidalinti įspū -
džiais su draugais. Salė ūžė kaip bi -
čių avilys. Nugalėtojų buvo daug. Į
sceną užlipęs Rašymų Rašymo fondo
steigėjas Antanas Rašymas pranešė,
kad prieš dvejus metus įkurtas Fon -
das auga ir jame šiuo metu yra pa -
kankamai pinigų, kad būtų apdova -
noti rašymo konkurso nugalėtojai
dar šešerius metus. O nugalėtojų kas-
met yra daug, nes kiekvienoje klasė-
je, pradedant antrokais, išrenkami
pirmos, antros ir trečios vietos lai -
mėtojai. Trečios vietos laimėtojams
įteikiama po penkis dolerius, ant-
ros – po dešimt, o pirmos – po pen-
kiolika. Matematikai gali patys susi-
skai čiuoti, kiek pinigų kasmet sutei-
kia Rašymų Rašymo fondas Čikagos
lituanistinei mokyklai. 

Apdovanojami ir skaitymo kon -
kurso nugalėtojai. Jie taip pat renka-
mi kiekvienoje klasėje. Be to yra iš -
renkami daugiausiai visoje mokyklo-
je knygų perskaičiusieji. Manote,
kad tai – dešimtokai ar devintokai?
Ne. Tai – pradinių klasių mokiniai!
Kad būtumėt matę, kaip spindėjo pre-
mijas ir pagyrimo raštus atsiėmusių
ir grupinei nuotraukai fotografuotis
sustojusių mokinukų akelės, koks
pasididžiavimas švytėjo jų veiduose!

Reikia tikėtis, kad lietuvių rašy-
tojai spės rašyti naujas ir įdomias
knygas vaikams ir ypač paaugliams,
nes jų poreikis tikrai yra didelis.
Antraip, teks tenkintis verstine lite -
ratūra, bet, kaip žinome, vertimai
niekada neprilygsta originalui.

Jonas Mačiulis-Maironis

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia lietuvių poeto, kuni-
go, profesoriaus Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms pami-
nėti skirtą piešinių konkursą „Maironio Lietuva”, kuriame kviečia daly-
vauti 7–17 metų užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą. 

Piešinių konkurso pradžia – 2012
m. balandžio 15 diena, pabaiga –
2012 m. spalio 21 diena, kai bus mini-
mos 150-osios Maironio gimimo me-
tinės.

URM duomenimis, šiuo metu 28
užsienio valstybėse veikia 170 litua-
nistinio ugdymo įstaigų, kuriose
mokosi daugiau kaip 7,000 mokinių.

Daugiau informacijos apie kon-
kursą skelbiama URM interneto sve-
tainės skiltyje Lietuviai pasaulyje >
Lituanistinis švietimas > Praneši-
mai.

URM Informacijos ir viešųjų
ryšių departamentas

Visuomenės informavimo
skyrius, tel. 370 5236 2451

Programą vedė mokytoja Audronė
Sidaugienė.                  
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Nėra�tokio�įrankio,�kuris�kūrėją�išvaduotų�nuo�abejonių

Gyvos muzikos ir geros nuotaikos vakaras

Pakalbinau viešinčią Čikagoje
dailės istorikę Jolantą Berno tai -
tytę.

– Jau ne pirmi metai domitės
JAV išeivijos lietuvių daile. Ma -
nau, kad būtent šis domėjimasis
Jus šįkart atvedė į JAV. Kokie šios
kelionės tikslai?

– Atvykau rinkti medžiagos savo
disertacijai „Lietuvos dailės repre -
zen tacija XX a. 6–9 dešimtmečiuose
JAV” Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje ir LTSC archyvuose. Gili -
nuosi į dailės organizacijų veiklą,
aiškinuo si, kur ir kaip buvo rengia -
mos gru pinės lietuvių dailininkų
parodos, kuo pa sižymėjo vietos meni-
nis gyve nimas. Džiaugiuosi ankstes-
nių viešnagių me tu galėjusi pažinti
šį kraštą iš ar čiau, be šios patirties
būtų daug sunkiau dirbti.

– Dar ne taip seniai dailės isto -
rikai, dailėtyrininkai Lietuvoje
net nebuvo rengiami. Kas nulėmė
Jūsų pasirinkimą tapti dailės
istorike?

– Nuo pat mažens buvau labai
smalsi, domėjausi senienomis ir mė -
gau piešti. Vasaromis atostogaudama
pas senelius kaime ilgai užsibūdavau
palėpėje tarp senų knygų ir laikraš -
čių. Vakarais stebėdavau senelį, ei-
nan  tį laukan klausyti „Amerikos
balso”. Labai rūpėjo išsiaiškinti, ko-
dėl jis tai daro. Teta buvo baigusi Vil-
niaus dailės akademiją, žavėjausi jos
piešiniais, taip pat surastais kaž kur
tarp senų daiktų.

Tie ryškūs vaikystės įspūdžiai
neabejotinai turėjo įtakos renkantis

specialybę. Iš pradžių studijavau dai -
lės pedagogiką, tačiau baigusi studi-
jas jutau poreikį pagilinti dailės isto -
rijos žinias, todėl toliau pasirinkau
humanitarinius mokslus. Man pasi -
se kė – netrukus gavau darbą Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje, kur
galėjau pritaikyti visas universitetu-
ose įgytas žinias, patekau į aplinką
skatinančią tobulėti.

– Dailės istorikas iš palikimo
šaltinių gali sudėti vieną ar kitą
formą, vienokį ar kitokį praeities
dailės vaizdą. Suprantama, tai ne -
reiškia visiškos savivalės ar sub-
jektyvizmo, tačiau nuo dailės isto -
riko profesionalumo, įžvalgumo ir
teiginių pagrįstumo priklauso ga -
lutinės išvados. Kokiomis savy-
bėmis turi pasižymėti dailės isto -
rikas? Ar surinkus medžiagą kar-
tais neslegia rūpestis, kad dar
niekas nepadaryta?

– Visuomet norisi vieną ar kitą
praeities reiškinį atkurti kuo tiks -
liau. Tai yra neatsiejamas kiekvieną
istorinį tyrimą lydintis išgyvenimas.
Pritarčiau nuomonei, jog atkurto
vaizdo tikslumas labai priklauso nuo
istorijos įžvalgumo. Vis dėlto nėra
tokio įrankio, kuris tyrėją išvaduotų
nuo abejonių. Net ir žinodamas, jog
padarei viską, ką galėjai, negali būti
tikras, kad esi ir liksi teisus. Kartais
pakanka vienintelio naujo liudijimo
ir tenka perrašyti ištisus puslapius.

Šiuo požiūriu tikrai nelengva ty -
rinėti išeivijos dailės gyvenimą. Ar -
chyvuose yra išsaugota daug me -
džiagos, tačiau dažnai pasigendu do -
kumentų originalų, tenka remtis ant -

Dailėtyrininkė Jolanta Bernotaitytė ,,Draugo” redakcijoje.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Nepaprastai verta ateiti tiems,
kurie seniai su ja nesimatė, o ir
tiems, kurie matėsi, bet primiršo,
kaip ji atrodo.

Lietuvą mes matom kiekvienas
savaip. Visą mielą ,,Užjūrio respub-
liką” gegužės 5 d. kviečia į susitiki-
mą įdomūs žmonės iš Lietuvos: žur-
nalistė Edita Mildažytė bei  ak torius
ir dainininkas Kostas Smo riginas. 

Vakaro metu klausysimės ir gru-
pės ,,Sandalai” – dar nedaug gir dėtas
pavadinimas, bet Čikagos lietuviams
žinomi žmonės: Ginta ras Milius,
Paulius Jankauskas ir Gintaras Juk-
nys. Čikagietis muzi kas Ričardas So-
kas visada nustebina: rimtoji muzi-
ka, operinė, baž nytinė, džiazas: rei-
kia tiesiog su laukti, ką jis paruoš
šiam kartui. Bus profesionalu – tai

tikrai. 
Nuostabu, kad galėsime iš girsti

ir akordeono virtuozą Bro nių Mūrą –
jo tobulai atliekamos melodijos gai-
vina net aukščiausio meno pasiil-
gusią sielą. 

Regėsime ir judesio: renginyje
dalyvauja choreografė ir šokėja Lina
Bulovaitė bei trys Menų pastogės
,,Dance Due” šokėjų poros. 

Vakare šeimininkaus visada tu-
rinti ką linksmo pasakyti Rasa
Ibianskienė, kurios buvimas kiek vie-
nai draugijai suteikia daugiau gyve-
nimo spalvų.   

Edita Mildažytė parašė ne prastą
knygą ,,Pasimatymas su Lietuva”,
kurią ir pristatys Čikagos lietuviams
susibūrimo metu. 

„Šiais metais, galima sakyti,
miegojau vienas”, – žurnalistei Lais -
vei Radzevičienei yra sakęs televizi-
jos laidų vedėjos Editos Mil dažytės
vyras Gintautas Vyšniaus kas, kartu
su sutuoktine atvykstantis į Čikagą. 

Per pusantrų metų naktimis
Edita parašė knygą, kurią išleido lei-
dykla ,,Tyto Alba”. Beje, vakare daly-
vaus ir šios leidyklos vadovė Lolita
Varanavičienė, asmeniškai pa skati-
nusi TV žurnalistę imtis plunksnos.  

Gal mes pamatysim savo Tė vynę
ar mūsų tėvų žemę E. Mil dažytės aki-

Jolanta Bernotaitytė (g. 1976 m. Šakiuose), dailės istorikė. Vilniaus dailės
akademijos doktorantė. Nuo 2001 m. dirba Lietuvos nacionali ni a me muziejuje,
Ikonografijos skyriuje (nuo 2006 m. skyriaus vadovė). Ku ruoja muziejinius
dailės rinkinius ir parodas, rašo apie XX a. lietuvių dai lę, parengė Kazio Var-
nelio kūrybos albumą (2010).

Šiuo metu tyrinėja lietuviškų dailės organizacijų ir muziejų vaidmenį
reprezentuojant nacionalinę dai lę 1950–1990 metais JAV. Neseniai pas kelbė
straipsnį „Iš meilės menui ir Lietuvai. Amerikos lietuvių daili nin kų draugijos
veiklos bruožai”.

riniais šaltiniais, kas, žinoma, padi-
dina tikimybę suklysti.

– Atrodo, kad Jus ypatingai
do mina išeivijos dailininkių mo -
terų kūryba. Kuo Jus žavi lietuvių
mo terys dailininkės?

– Nesidomėti lietuvių dailininkė -
mis neįmanoma! Jų tiek daug, ir jų
kūryba tokia įdomi! Pasiremdama
savo tyrinėjimais galiu patvirtinti,
jog ypatingos pagarbos yra verti
Amerikos lietuvių dailininkių drau -
gijos („Lithuanian American Wo men
Artists Association”) laimėjimai.
Nuo širdžiai linkiu, kad pirmųjų
veik los dešimtmečių entuziazmas
draugijos narėms taptų tiltu į ateitį.

– Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje balandžio 20 d. skaitėte
paskaitą „Kuo įdo mūs dr. Jono
Basanavi čiaus portretai?” Kodėl
atkreipėte dėmesį į Basa navičiaus
portretus?

– Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje pasirinkau skaityti paskaitą

apie dr. Jono Basanavičiaus įamžini -
mą dailėje, nes čia pasakojimas labai
patrauklus plačiajai visuomenei.
Pra  nešimą esu skaičiusi ne tik mok-
slinėje konferencijoje, bet ir Lietuvos
dailės istorikų draugijos rengtame
vie šųjų paskaitų cikle „Lietuvos dai -
lės istorijos eskizai”, taip pat lie tu -
viams Philadelphia.

– Ar vartydama išeivijos ar -
chy vą  aptikote ką nors įdomaus? 

– Išeivijos dailės tyrimuose vis
dar jaučiuosi naujokė, ir nors jau
esu pa skelbusi keletą straipsnių,
daugiau papasakoti išdrįsiu tada, kai
galvoje nurims Čikagos archyvų įau-
drintos mintys.

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo
dėmesiu ir nuoširdžia pagalba įpras-
minantiems mano viešnagę.

– Ačiū už pokalbį ir linkiu sėk-
mės tyrinėjimuose.

Kalbino
Laima Apanavičienė

mis, gal regėsim savo širdies vaiz-
dais? Nuoširdumas at veria daugybę
durų. 

Gerai papasakota istorija nuš -
viečia ir seniai žinomą paveikslą kita
šviesa. Gal ,,Bėdų turgaus” vedėja E.
Mildažytė mums atskleis kažką dau-
giau? Tad ateikime jos išgirsti. 

Didžiosios Britanijos lietuviai
iki šiol noriai dalijasi puikiais įspū-
džiais iš susitikimo su žinoma žur-
naliste jų ,,londoniškėse”, o mes Či-
kagoje turėsime ir daugiau iškilių
svečių iš Lietuvos!

Nuoširdumu žinomas ir Kostas
Smoriginas – antraip jo dainuojamo-
ji poezija nebūtų tokia ,,krintanti” į
kiekvieno širdį. 

Jis pristatys savo naujausią kom-
paktinę plokštelę ,, Albumas”,  kurio
viršelyje – narvelis, kuriame – jis
pats.  

Klausantis K. Smorigino visada
jautiesi švarus, saugus ir mylintis,
atviras ir šiek tiek saviiro niškas. 

Jeigu susiruošite, ateikite,  pasi-
matysime su Lietuva, pasima tysime
vieni su kitais. Renginys vyks Willo-
brook Ballroom (8900 S. Archer Ave-
nue, Willow Springs, IL 60480) gegu-
žės 5 d.  7 val. v. 

Jeigu dar neturite bilieto, klaus-
kite parduotuvėje ,,Lietuvė lė”, kavi-

nėje ,,Smilga”, ,,Rūta”, Pasaulio lie-
tuvių centro bei Maironio lituanis-
tinės mokyklos raštinėse arba skam-
binkite Austėjai tel. 708-668-6214 ir
Godai tel. 630-915-3110. 

Surinktos lėšos bus skirtos Pa-
saulio lietuvių centro priešgaisrinei
apsaugai įrengti. 

Negalintys dalyvauti renginyje,
bet norintys prisidėti prie šios akci-
jos, aukas galite siųsti adresu: 14911
127th St., Lemont, IL 60439 (būtinai
pažymėkite – auka skirta priešgais-
rinės sistemos įrengimui).

Rengėjai 
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MŪSŲ  STALUI

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

Skonio ir pojūčių pasaulyje

Vietoj įprasto pasisveikinimo,
kinai vienas į kitą kreipiasi:
„Ar jūs jau pavalgėte?” O apie

žmogų, kuris prarado darbą, sakoma:
„Jis sudaužė savo dubenėlį su ry-
žiais.”

Tikriausiai nedaugeliui žinoma,
kad italų tautinis patiekalas „ravio-
li” – kiniškos kilmės. Markas Polo,
garsus XII šimtmečio keliautojas,
parsi vežė jį kartu su bagažu. O
prancūziška žuvienė „buljabesas”
(marselietiška žuvienė) irgi impor-
tuota iš Kini jos, kaip ir parakas bei
skėčiai.

…Padavėjas vikriai jus aptar-
nauja. O jam peržengus virtuvės
slenkstį, į jus dvelkteli tokie kvapai,
kad keletą sekundžių tarsi regite
viryklę, prie ku rios vikrūs virėjai
manipuliuoja keptuvėmis, kaistu-
vais ir puodais. Nors virtuvėje ir
labai karšta, bet kinai viską atlieka
nepaprastai grei tai. Valgį jie gamina
5 būdais: šutina ir troškina, truputį
patroškina su lašinukais ir priesko-
niais, paskui iškepa, kepa riebaluose,
pakepina. Verda – labai retai.

Kinijoje pjaustyti maistą lėkštėje
nemandagu. Dėl to serviruojant sta -
lą, peiliai nededami. Maistą supjaus-
to virėjas, nedideliais gabalėliais,
kad būtų patogu iš karto įsidėti į
burną.

Tikrasis menas prasideda nuo
uždarų. Uždaras turi išryškinti ge -
riau sias skonines patiekalo savybes
ir panaikinti nepageidaujamus kva-
pus. Kinų patarlė sako: „Nėra netin-
kamų patiekalų, yra tik netinkami
virėjai.” Sojos uždarai naudojami
beveik vi siems patiekalams. Kadangi
soja turi stiprų prieskonį, tai druskos
dedama nedaug. Kinai mėgsta imbie-
rą – ver da su juo uogienę arba valgo
cukruo tą. Sviestą kinų virėjas varto-
ja retai. Vietoj jo, verčiau ima lydytus
taukus arba žemės riešutų aliejų.
Veršiena Kinijoje irgi nepopuliari,
ten labiau vertinama kiauliena, an-
tiena ir vištiena. Daug valgoma kiau-
šinių – plak tų arba kietai išvirtų, su
ryžiais arba makaronais.

Kinai mėgsta keistus derinius.
Jie sultinį gali virti iš jautienos,
paukš tienos ir žuvies kartu, į mėsos
patiekalus deda razinas. Vienas iš -
min čius yra pasakęs: „Kinų virtuvė
užima tokią pat vietą skonio pojūčių
pasaulyje, kaip europietiška muzika
garsų pasaulyje.”

Kodėl kinai valgo lazdelėmis

Kinija jau senovėje buvo tankiai
gyvenama šalis, tad laukus kinai tu -
rėjo įdirbti daug intensyviau nei
europiečiai. Buvo daug neturtingų
daugiavaikių šeimų. Tokioms šei -
moms tekdavo daug ko atsisakyti, jos
taupė ne tik maisto produktus, bet ir
kurą. Trūko medžių, todėl reikėjo
kuo geriau išnaudoti jų energiją.
Taupumo sumetimais kinai pradėjo
visus žalius produktus smulkiai

pjaustyti – kad jie greičiau išvirtų. 
Gilioje keptuvėje maistas greitai

pašildavo, o krepšys, nupintas iš
bam buko pluošto, suteikdavo galimy-
bę gaminti garuose iškart keletą
patiekalų.

Kinų virtuvėje mėsa ir daržovės
ilgai mirkomos marinate prieš viri -
mą. Bet koks patiekalas pagamina-
mas per kelias minutes, ir visų nau-
dingų medžiagų išlieka daug dau-
giau, nei mūsų patiekaluose, kurie
gaminami ilgiau. O kadangi visos su-
deda mosios dalys gerai susmulkin-
tos, ša kutė ir peilis tampa nereikalin-
gi, tad kinai valgo bambuko lazdelė-
mis. 

Kinų kulinarijos išskirtinumas –
produktus smulkiai supjaustyti ir
greitai bei meistriškai paruošti. Iš 30

ar 40 komponentų galima sukurti
tūkstančius patiekalų. Patiekalų
tvar ka irgi skiriasi nuo mūsiškės.

Su saiku ir nuovoka

Kinai pietauja su saiku ir nuovo-
ka. Ateina svečiai, susėda, kalbasi. Iš
pradžių paduodama nepakeičiama
arbata. Apvaliuose porcelianiniuose
puodeliuose – pialose, – be cukraus ir
pieno, paprasčiausia žalia arbata.
Paskui atnešami dubenėliai su šal-
tais užkandžiais. Mažais gabaliukais
supjaustytas kepsnys, mėsa, žuvis,
paukštiena, agurkai, pomidorai, ko -
pūstai. Europietis per tokius pietus
turi būti itin pastabūs ir visko ragau-
ti po nedaug, kaip tai daro šalia sė -
dintys jo kaimynai. Paskui paduoda-
mi patiekalai, kurių jau galima val-
gyti daug – jie būna įvairiai papuošti,
spal vingi, kvapūs ir skanūs. Kiek -
vienas svečias gauna dubenėlį ryžių.
Patiekalai gali būti patiekti ir viena -
me dideliame dubenyje. Tada kiek -
vienas jo pasiima savo lazdelėmis.
Kiekvienam svečiui gali padėti ir po
atskirą dubenėlį. Vienas po kito į
stalą paduodami nepaprastai įvairūs
patiekalai. Per iškilmingus pietus
dažnai paduodama trisdešimt-ketu -
riasdešimt patiekalų. Net ir šiaip per
kasdieninius pietus kinai valgo 15–20

KINŲ VIRTUVĖS PASLAPTYS
patiekalų. Šalia duodamas pašildytas
ryžių vynas arba „mataj” (stiprus
alko holinis gėrimas), o atsisveiki-
nant – sriubos ir vėl arbatos.

Dažnai svečiams paduodami ma-
ži rankšluostėliai, kurie prieš tai
palaikomi ant garų. Pietūs prasideda
savotiška, gana ilgai trunkančia įžan-
 gine dalimi, o baigiasi staiga: nespėję
išvalgyti paskutinio dubenėlio ir iš -
gerti paskutinio puoduko arbatos,
svečiai jau atsisveikina ir eina namo.

Kulinarijos menui nėra lygių

Kinų kulinarai turi kelias pag -
rindines taisykles, kurių besąlygiš -
kai laikosi.

Pirma. Prieš gaminant visi pro-

duktai turi būti kruopščiai apdoroja-
mi, tam sugaištama apie trečdalis
patiekalo ruošimui skirto laiko. Pvz.,
jei kulinaras gamina vištą, tai jis jos
niekada neapsvilina, bet išpešioja
plunks nas specialiu pincetu, o dar-
žoves ir vaisius rūpestingai daug
kartų nu plauna vandeniu.

Antra. Kinai termiškai produk-
tus apdo roja labai trumpai (2–4
min.). Tam naudojama stipri ugnis ir
įvairių rū šių greito virimo puodai ar
gilios keptuvės. Taip išsaugoma pro-
duktų kokybė. Kiekviena sudėtinė
dalis ga minama atskirai.

Trečia. Didelė prieskonių, žole-
lių ir pa dažų įvairovė. Kinų virtuvė-
je naudojama daugiau nei 300 rūšių
pagardu.

Ketvirta. Patiekalo sudedamo-
sios dalys pa renkamos pagal spalvą,
kvapą ir sko nį. Parinkti sudėtines
dalis taip, kad jie derėtu tarpusavyje
– ištisas kulinarinis menas.

Visos šios taisyklės kartu sudaro
kinų virtuvės ypatingumą, kuris
trau kia ne visai įprastais maisto
ruošimo būdais, gražiu patiekalu
apipavidalinimu ir neįprastu sudeda -
mųjų dalių deriniu. Nė vienoje kitoje

šalyje kulinarijos menas nėra pasie -
kęs tokios tobulybės kaip Kinijoje.

Maisto apdorojimas

Šiuolaikinėje Kinijoje ypač po-
puliari yra kiauliena. Mėsa supjaus-
to ma nedidelėmis riekelėmis, šiau de -
liais ar kubeliais ir kepama ant stip-
rios ugnies. Taip pat mėgstama nami-
nių paukščių mėsa, ypač vištų, ančių
ir putpelių. Paukštienai pa ruošti
naudojami įvairiausi padažai, žole-
lės, krakmolas ir prieskoniai.

Daugelio kinų mėgstamas patie -
kalas – aliejuje kepta antis, kartais
lengvai parūkyta, tačiau būtinai iš
anks to išmirkyta aštriame sojos pa -
daže.

Kinų nacionalinėje virtuvėje la -
bai populiarūs kiaušiniai (vištų,
ančių). Jie naudojami gaminant dau -
gelį šaltų ir karštų užkandžių, ypa-
tingu būdu konservuojami (aptepami
pelenų ir kalkių mišiniu, soda, drus-
ka ir laikomi kubiluose ar žemėje
20–100 dienų). Po tokio išlaikymo bal-
tymas tampa rudos, o trynys – žalios
spalvos.

Labai populiarūs Kinijoje ir žu -
vies patiekalai: kiniško ešerio, plekš -
nės, kardžuvės, taip pat bestuburių
jūros gyvūnų: krevečių, krabų, įvai -
rių moliūskų (kalmarų, aštunkojų),
austrių mėsa.

Kinijos pietuose svarbiausia
grū dinė kultūra yra ryžiai, o šalies
šiaurėje – dominuoja kviečiai. Šios
šalies neįmanoma įsivaizduoti ir be
ankštinių augalų bei jų produktų:
sojos  aliejaus, sojos pieno, varškė iš
sojos (yra daug receptų iš džiovintos,
švie žios ir marinuotos sojų varškės);
aštraus tamsiai rudo skysto sojos
padažo, netirštos sūrios pastos iš
sojos pupelių. Ankštinės kultūros –
pagrindinis kinų maisto baltymų šal-
tinis, atstojantis mėsą, kurios šios ša -
lies gyventojai vartoja nedaug, nes
ne visi įgali jos nusipirkti.

Svarbus vaidmuo tenka daržo -
vėms: labai populiarūs visų rūšių ko -
pūstai, bulvės, ridikai, svogūnų laiš -
kai, česnakai, pomidorai visų rūšių
pipirai, špinatai, žalios šparaginės
pupelės (green beans). Ypač didelę
pa klausą turi jauni bambuko lapeliai
– jie verdami, patiekiami kaip garny -
ras, konservuojami. Daržovės labai
dažnai marinuojamos, sūdomos sojų
padaže, rauginamos ir džiovinamos.

Arbata – ir kūnui, ir sielai

Labiausiai paplitęs gėrimas Ki -
nijoje – žalioji arbata. Ji užplikoma
porcelianiniuose arbatinukuose, o
kar tais tiesiai porcelianiniuose puo -
deliuose ir geriama labai karšta be
cukraus. Įprasta, kad kinų valgymo
ritualas prasideda ir baigiasi arbata.
Kai ateina svečių, jie visada sutinka-
mi puodeliu šviežiai užplikytos arba -
tos. Arbatos gėrimas Kinijoje – tai ne
tik malonus laiko leidimas ir troš -
kulio malšinimas, tačiau senovinė ir
labai sveika tradicija.

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugą”!

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugą”!



10 2012�BALANDŽIO�26,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

LIETUVOS  IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV perspėjo Šiaurės Korėją 

Washington, DC (BNS) – Meksi-
kiečių imigracija į JAV sulėtėjo po 40
metų trukusio augimo. ,,Pew Hispa-
nic Center” atlikto tyrimo duome-
nimis, imigracija į JAV pradėjo ma-
žėti prieš penkerius metus. Tai lėmu-
sios aplinkybės – ekonominės sąly-
gos, sustiprėjusi pasienio kontrolė
bei mažesnis meksikiečių gimstamu-
mo lygis.

1970 m. daugiau nei 12 mln. mig-
rantų iš Meksikos atvyko į JAV, ku-
rių daugiau nei pusė – nelegaliai.

,,Nė viena šalis nematė tiek daug imi-
gruojančių žmonių į JAV per pasta-
ruosius keturis dešimtmečius, kaip
Meksika”, – teigiama tyrimą prista-
tančiame pranešime.

Tačiau statistika aiškiai rodo di-
džiuosius pokyčius per 2005–2010 m.
Prieš dešimtmetį – 1995–2000 m. – į
JAV atvyko 2,9 mln. meksikiečių, tuo
tarpu į Meksiką atkeliavo tik 670,000
žmonių. 2005–2010 m. iš Meksikos į
JAV atvyko 1,37 mln. imigrantų, o iš-
vyko 1,39 mln.

Į Afganistaną išlydėti Lietuvos kariai

Lietuvos ambasadorius grįžta į Baltarusiją 

Washington, DC (BNS) – Per vi-
zitą Kolumbijoje kilus prostitucijos
skandalui, iš pareigų pasitraukė dar
du JAV slaptųjų tarnybų pareigūnai.
Dar dviem pareigūnams gresia admi-
nistraciniai veiksmai po to, kai buvo
nustatytas rimtas elgesio pažeidi-
mas. Tai buvo pranešta po šešių pa-
reigūnų pasitraukimo iš slaptųjų tar-
nybų.

Prieš JAV prezidento Barack
Obama viešnagę Kolumbijoje, kur
vyko Šiaurės ir Pietų Amerikos vals-
tybių vadovų susitikimas, Kartache-

nos miesto viešbutyje buvo rasta 20
laisvo elgesio moterų. Teigiama, kad
su jomis laiką leido JAV slaptųjų tar-
nybų pareigūnai ir kariai.

Kalbėdamas per NBC televizijos
pokalbių laidą ,,Late Night”, B. Oba-
ma teigė, kad didžioji dauguma JAV
slaptųjų tarnybų pareigūnų atliko sa-
vo pareigas tinkamai. ,,Grupė kvai-
lelių neturėtų menkinti jų darbo. Ką
šie vyrai galvojo, aš nežinau. Todėl jų
tarnyboje nebėra.” Be to, dėl skanda-
lo įtarimai buvo pareikšti dar 12 JAV
kariuomenės pareigūnų.

Meksikos ir JAV migracija mažėja 

Washington, DC (BNS) – Pasiū-
lytas JAV įstatymo projektas, pagal
kurį būtų baudžiami su žmogaus tei-
sių pažeidimais susiję Rusijos parei-
gūnai, gali turėti ,,didelę neigiamą
įtaką” JAV ir Rusijos santykiams, įs-
pėjo Rusijos pasiuntinys JAV.

Rusijos ambasadorius Sergej
Kisliak teigė, kad JAV Kongresas ne-
turėtų sieti Sergej Magnicki bylos su
šiais metais planuojamu balsavimu
dėl šalių ,,ilgalaikių normalių preky-
bos ryšių” ir prekybos apribojimų
pašalinimo.

Vakarų investicinei bendrovei
,,Hermitage Capital Investment”
dirbęs S. Magnicki 2009 m. lapkritį
kalėjime mirė dėl ,,tyčinės ir nehu-
maniškos nepriežiūros”. Žmogaus
teisių gynėjai teigia, kad 37-erių S.

Magnicki mirtis rodo, jog Rusijoje
klesti korupcija ir blogai elgiamasi
su kaliniais. Prieš sulaikymą S. Mag-
nicki apkaltino Rusijos valstybės pa-
reigūnus sukčiavimu dėl mokesčių.
Kremliaus žmogaus teisių tarybos
teigimu, jis galėjo būti mirtinai su-
muštas.

Ši byla sukėlė Kongreso abejonių
dėl žmogaus teisių laikymosi Rusijo-
je. Tai gali apsunkinti Šaltojo karo
metais priimtos vadinamosios Jack-
son-Vanik pataisos atšaukimą. Suby-
rėjus Sovietų Sąjungai JAV laipsniš-
kai atšaukė Jackson-Vanik pataisos
galiojimą buvusioms sovietų respub-
likoms, tačiau Rusija daug metų ne-
sėkmingai siekė, kad prekybos apri-
bojimai būtų panaikinti ir jai.

Rusijos pasiuntinys įspėjo JAV 

Pritarta energetinės nepriklausomybės strategijai

Washington, DC (BNS) – JAV
Baltieji rūmai perspėjo Šiaurės Ko-
rėją susilaikyti nuo būsimų priešiš-
kų veiksmų. Toks perspėjimas buvo
paskelbtas pasirodžius ženklams, jog
Pchenjanas netrukus gali imtis nau-
jų branduolinių bandymų ar paleisti
daugiau raketų.

Baltųjų rūmų atstovas spaudai
Jay Carney pažymėjo, kad tokie prie-
šiški veiksmai „nieko neduoda Šiau-
rės Korėjos žmonėms, iš kurių dauge-
lis yra priversti badauti, nes Šiaurės
Korėjos režimas yra linkęs pinigus

leisti ginklų sistemoms, o ne ekono-
mikos plėtrai”. Šie J. Carney komen-
tarai pasirodė tarp naujų spėlionių,
jog Šiaurės Korėja netrukus – vei-
kiausiai per dvi savaites – gali su-
rengti trečiuosius branduolinius
bandymus, kai šį mėnesį jau paleido
vieną ilgo nuotolio raketą.  

Pietų Korėjos laikraštis „Chosun
Ilbo” pranešė, jog šiems bandymams
ruošiamasi šiaurės rytiniame Pun-
geri mieste, kuriame Pchenjanas jau
surengė du ankstesnius branduoli-
nius sprogimus 2006 ir 2009 m. 

Dėl skandalo atsistatydino dar du 
JAV slaptųjų tarnybų pareigūnai

Vilnius (ELTA) – Ministrų kabi-
netas posėdyje pritarė atnaujintai
Nacionalinei energetinės nepriklau-
somybės strategijai, kuri nustato
pagrindinius Lietuvos energetikos
sektoriaus tikslus iki 2020 metų ir
nubrėžia energetikos sektoriaus vi-
ziją iki 2050 metų. 

Svarbiausias strategijoje iškel-
tas tikslas – Lietuvos energetinės ne-
priklausomybės iki 2020 m. užtikrini-
mas. Jį įgyvendinusi, Lietuva galės
laisvai pasirinkti energijos išteklių

rūšį ir jų tiekimo šaltinius, labiau-
siai atitinkančius valstybės energeti-
nio saugumo poreikius, o vartotojai
energijos išteklius galės įsigyti pa-
lankiausia kaina. Strategija yra būti-
na sąlyga svarbiausiems energetikos
projektams įgyvendinti. Todėl ji bus
teikiama  Seimui kartu su kitais stra-
teginių energetikos projektų – Visa-
gino atominės elektrinės ir Suskys-
tintųjų gamtinių dujų terminalo –
įgyvendinimą reglamentuojančiais
teisės aktų projektais.

Berlynas (BNS) – Protestuoda-
ma prieš kalinimo sąlygas, buvusi
Ukrainos ministrė pirmininkė Julija
Tymošenko paskelbė bado streiką.
Vokietijos Vyriausybė yra ,,labai su-
nerimusi” dėl jos sveikatos būklės.
Tai pareiškė užsienio reikalų minist-
ras Guido Westerwelle. ,,Mes tiki-
mės iš Ukrainos Vyriausybės, kad J.

Tymošenko, taip pat kitiems kali-
niams bus suteiktas deramas medici-
ninis gydymas”, – kalbėjo ministras.
Jis patvirtino, kad ir toliau galioja
pasiūlymas J. Tymošenko gydytis Vo-
kietijoje. Kartu G. Westerwelle sakė
neremiąs raginimų dėl J. Tymošenko
bylos boikotuoti Europos futbolo
čempionatą Ukrainoje.

J. Tymošenko paskelbė bado streiką

Iškilmėse Alytuje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Mykolas Juozapavičius (k). 
Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos amba-
sadorius Edminas Bagdonas grįžta į
Minską, pranešė Užsienio reikalų
ministerija. Europos Sąjunga (ES)
vasario pabaigoje atšaukė pasitari-
mams visus savo ambasadorius Bal-
tarusijoje, kai Minskas nusprendė du
iš jų išsiųsti, keršydamas už naujus
apribojimus dėl žmogaus teisių pa-
žeidimų ir opozicijos persekiojimo.

Praėjusį mėnesį ES užsienio rei-
kalų ministrai nusprendė įvesti apri-
bojimus 29 įmonėms, kurios priklau-
so trims su A. Lukašenka režimu sie-
jamiems Baltarusijos verslininkams,
ir į ,,juodąjį sąrašą” papildomai

įtraukti 12 asmenų.
ES diplomatai sako, kad tolesnės

priemonės priklausys nuo to, ar
Minskas leis grįžti visiems atšauk-
tiems ambasadoriams. Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis pareiškė, kad ES šalių am-
basadoriai į Baltarusijos sostinę grįš
tik visi kartu. Šį mėnesį ES teigiamų
vertinimų sulaukė Baltarusijos
sprendimas paleisti į laisvę du opozi-
cijos politikus – buvusį kandidatą į
prezidentus Andrej Saikov ir jo rin-
kimų kampanijos padėjėją Dmitrij
Bondarenko. Tačiau ES reikalauja iš-
laisvinti ir likusius politinius kalinius.

Lietuvos pensininkai veržiasi dirbti užsienyje

Alytus (ELTA) – Balandžio 25 d.
Alytuje, prie Laisvės angelo pamink-
lo, į misiją Afganistane išlydėti Lie-
tuvos kariai – Goro provincijos atkū-
rimo grupės penkioliktosios pamai-
nos nariai. Jie misiją Afganistane
NATO tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų (ISAF) operacijoje pradės
gegužės viduryje. 

Į Gorą taip pat vyks prie provin-
cijos pareigūnų gebėjimų didinimo
prisidėsiančios Policijos patarėjų
grupės, Karinių patarėjų grupės, taip
pat ISAF Vakarų regiono vadavietės
štabe ir ISAF jungtinėje vadavietėje

tarnausiantys kariai. Penkioliktoji
Lietuvos karių pamaina sudaryta
Sausumos pajėgų Didžiosios kuni-
gaikštienės Birutės motorizuotojo
pėstininkų bataliono pagrindu. Pa-
mainai, kurioje tarnaus apie 150 Lie-
tuvos karių, vadovaus pulkininkas
leitenantas Artūras Radvilas. Į Afga-
nistaną Birutės bataliono kariai
vyksta antrą kartą. Į misiją Afganis-
tane išvykstančioje Policijos operaci-
nėje mokymo ir sąveikos grupėje 20
narių: 12 JAV karių ir 8 lietuviai. Jai
vadovaus majoras Darius Bartasevi-
čius. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojams įdarbinimo paslaugas sezoni-
niam darbui užsienyje teikiančios
agentūros teigia, kad keliems mėne-
siams dirbti sezoninį darbą užsieny-
je šiemet siekia itin daug pensinin-
kų. Kai kurie jų ateina poromis.

Vieni pensininkai nori padėti
kreditus paėmusiems vaikams, kiti –
parvežti dovanų anūkams, dar kiti –
trumpai padirbėti ir pamatyti svečią
šalį. Senjorams ieškoma paprastes-
nių darbų – fabrikuose prie konveje-
rių ir pakavimo įmonėse. Tačiau iš-

važiuoti vyresnio amžiaus žmonėms
yra sunkiau – Olandijos darbdaviai
nori jaunesnių darbuotojų, nes jiems
galima mokėti mažesnę algą. Be to,
jaunesni atvykėliai moka angliš-
kai.

Labiausiai lietuvius vilioja dar-
bas Norvegijoje. Anot įdarbinimo
agentūros vadovo, žuvies pramonėje
dirbančiajam susimokėjus mokes-
čius, draudimą, už butą ir maistą lie-
ka apie 12,000 litų, Anglijoje – apie
2,500–3,000 litų, Olandijoje galima
gauti apie 3,000–3,500 litų į rankas.
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VERSLO NAUJIENOS

L I E T U V A PA S A U L I S

Vilnius (Delfi.lt) – Aukščiausi vals-
tybės vadovai, žinomi politikos, verslo,
mokslo, kultūros veikėjai ir maždaug
3,000 lietuvių iš viso pasaulio. To lau-
kiama liepą pirmą kartą nepriklauso-
moje Lietuvoje vyksiančiame Pasaulio
lietuvių jaunimo susitikime (PLJS). Ba-

landžio 25 d. vykusiame renginio pri-
statyme žiniasklaidai žinomi Lietuvos
žmonės gamino tradicinius lietuviškus
patiekalus ir kvietė visus pasaulio lietu-
vius prisiminti lietuvišką skonį. Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos prezidentas
ir PLJS 2012 organizatorius Kęstas Pi-
kūnas jaunimo susitikimą vadina pirmu
jaunimui skirtu festivaliu nepriklauso-
mos Lietuvos istorijoje, aprėpiančiu
mokslą, verslą, politiką ir kultūrą. Ke-
turias dienas Prienų rajone esančiame
Visuomenės harmonizavimo parke
veiks kelios dešimtys erdvių. Jose bus
skaitoma per šimtą įvairių pranešimų,
vyks susitikimai, diskusijos. Jaunimui
bus pasiūlyta ir pramogų – filmų per-
žiūros, koncertai, mados pristatymai,
sporto turnyrai, vandens pramogos.
Taip pat vyks karjeros ir ryšių mugės.
Renginį globoja prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. 

Nepaisant atsigavimo ženklų, pa-
saulio ekonomika vis dar susiduria
su iššūkiais, todėl, norint palaikyti
atsigavimą, reikalingos bendros pa-
saulinės pastangos, teigia Pasaulio
banko vyriausias ekonomistas Lin
Yifu. Nedidelis atsigavimas tikriau-
siai tęsis pagrindinėse išsivysčiusio-
se valstybėse, tačiau jos susidurs su
iššūkiais, tokiais kaip didelis nedar-
bas ir dideli biudžeto deficitai, teigia
L. Yifu. Ekonomistas išreiškė pasiti-
kėjimą Kinijos ekonomika. 

***
Tarptautinis valiutos fondas

(TVF), Tarptautinis pinigų ir finansų
komitetas (TPFK) ir grupė, sudaryta
iš dvidešimties finansų ministrų bei
centrinių bankų vadovų, susitarė pa-
didinti TVF išteklius, skirtus įveikti
krizei, 430 mlrd. JAV dol., tačiau per-
spėjo, kad sunkiai besiverčiančių Eu-
ropos valstybių vyriausybės turi
spartinti pertvarkų įgyvendinimą,
nes kitaip jos rizikuoja išgąsdinti
neramias rinkas ir padidinti ekono-
minį pavojų. TVF teigia, kad Europos
valstybės turi imtis drąsių pokyčių,
nes tik jos gali padėti išspręsti skolų
problemas. Po padidinimo TVF ištek-
liai sudarys beveik 1 trln. JAV dol.
Bendradarbiaudamas su ES, TVF jau
suteikė paskolas Graikijai, Portuga-
lijai ir Airijai.

***
Švedijos finansų ministras An-

ders Borg pareiškė, kad JAV vaid-
muo pasauliniuose ekonomikos rei-
kaluose silpnėja. A. Borg žurnalis-
tams komentavo TVF, IMFC ir dvide-
šimties valstybių grupės sprendimą
padidinti TVF išteklius krizei įveik-
ti. Washington pasiekiant tokį susita-
rimą, piniginiais įnašais prisidėjo
net vadinamosios besivystančios
ekonomikos, kaip Kinija ar Rusija,
tačiau JAV nedalyvavo. Švedija prie
TVF išteklių prisidės 10 mlrd. JAV
dol. – tiek pat, kiek Rusija. JAV ir Ka-
nada atsisakė prisidėti papildomo-
mis lėšomis, nes, jų teigimu, šių vals-
tybių skirtos lėšos praeityje buvo pa-
kankamos ir dabar kitos šalys turėtų
pasistengti labiau, kad pavyktų išgel-
bėti pasaulį nuo nuosmukio.

***
Gruzijos prezidentas Michail Sa-

akašvili ir JAV magnatas Donald
Trump susitikę Gruzijos Juodosios
jūros kurorte Batumyje aptarė pla-
nuojamą 47 aukštų prabangių aparta-
mentų dangoraižio statybą. Dango-
raižio ,,Trump Tower Batumi” staty-
bą planuojama baigti 2013 m. pabai-
goje arba 2014 m. pradžioje. Tikimasi,
kad dangoraižio statybos projektas
Gruzijoje, kuriam savo vardą ,,išnuo-
mojo” garsus JAV magnatas, turėtų
paskatinti viso pasaulio investuoto-
jus investuoti lėšas į Gruziją.

***
,,Walt Disney Studios” vadovas

Rich Ross traukiasi iš pareigų praė-
jus mėnesiui po to, kai įmonė patyrė
didžiulius nuostolius dėl nepasiteisi-
nusio mokslinės fantastikos filmo
,,John Carter”. R. Ross pradėjo eiti
įmonės vadovo pareigas tik prieš dve-
jus su puse metų, jis užsibrėžė suma-

žinti išlaidas ir kurti naujus populia-
rius filmus. Nepaisant didžiulių R.
Ross pastangų pertvarkyti studijos
veiklą, įmonė ir toliau dirbo nuosto-
lingai. Dėl filmo ,,John Karter” ,,Walt
Disney Studios” patyrė 200 mln. JAV
dol. nuostolį.

***
Didžiosios Britanijos informaci-

jos ir duomenų apsaugos institucija
(ICO) atliko tyrimą ir išsiaiškino,
kad viename iš 10 parduodamų nau-
dotų kietųjų diskų yra pirmojo savi-
ninko asmeninės informacijos. ICO
iš aukcionų tinklalapių, tokių kaip
,,eBay”, ir naudotų kompiuterių mu-
gių nusipirko 200 kietųjų diskų, 20
USB atmintinių ir 10 mobiliųjų tele-
fonų. Prietaisus ištyrė bendrovė
,,NCC Group” ir išsiaiškino, kad be-
veik pusėje jų buvo likę informacijos,
o 11 proc. prietaisų buvo informaci-
jos, kuri laikoma asmenine. Be to,
mažiausiai dviejuose iš 200 kietųjų
diskų buvo tiek asmeninės informa-
cijos, kad ja pasinaudojus būtų gali-
ma pavogti pirmojo savininko tapaty-
bę. Tad prieš atsikratant senų prie-
taisų svarbu pašalinti juose esančią
informaciją, kad ši nepatektų į blo-
gas rankas. 

***
Populiariausiai pasaulyje inter-

neto vaizdo svetainei ,,YouTube” gali
tekti sumokėti didžiulę sąskaitą už
procentinį autorių atlyginimą, nes ji
Vokietijoje pralaimėjo bylą dėl muzi-
kos įrašų. Teismas Hamburge nu-
sprendė, kad ,,YouTube” yra atsakin-
ga už turinį, kurį jos vartotojai įkelia
į svetainę. Teismas nori, kad ,,You-
Tube” įdiegtų apsaugą, kuri nustaty-
tų, kada vartotojai bando įkelti mu-
zikos įrašus, kurių teises tvarko Vo-
kietijos atlygio surinkimo organiza-
cija ,,Gema”, savo narių ir trečiųjų
šalių vardu administruojanti muzi-
kos ir kinematografijos kūrinių au-
torių teises.

***

Švedijos centrinis bankas pri-
statė ilgai lauktus kronų banknotus,
ant kurių puikuojasi Greta Garbo,
Ingmar Bergman, Astrida Lindgren ir
kitų XX a. kultūros pažibų portretai. 

***
Jungtinės Valstijos padidino pas-

tangas kovoje su California valstijoje
pastebėtos karvių kempinligės pliti-
mu, tačiau tikina, kad ligos protrūkis
nekelia jokios grėsmės vartotojams.
JAV žemės ūkio departamentas pra-
nešė apie ketvirtą šalies istorijoje
galvijų kempinligės atvejį, tačiau pa-
brėžė, kad ligos protrūkis sulaikytas
ir užkrėsta mėsa į maisto grandinę
nepateko. Galvijų kempinligė negali
būti perduodama per pieną. 

Paslaugų verslo žinovai įvardija
Lietuvą ir kaimyninį Rytų Europos
regioną kaip patraukliausias vietas
paslaugų verslo plėtrai ir verslo pro-
cesų nuomai (angl. Business Process
Outsourcing). Užsienio bendrovės,
siekiančios pagerinti savo verslą ir
sumažinti veiklos kaštus, vis dažniau
susidomi šiuo rengionu ir perkelia
čia dalį savo operacijų. VšĮ ,,Inves-
tuok Lietuvoje”, bendradarbiaudama
kartu su Lietuvos ambasada Jungti-
nėje Karalystėje bei pasaulinių už-
sienio investicijų renginių organiza-
tore ,,Red Hot Locations”, pakvietė
iškilius paslaugų industrijų žinovus
iš Jungtinės Karalystės ir JAV bei
Jungtinės Karalystės paslaugų bend-
roves apžvelgti pasaulines šio verslo
tendencijas ir padiskutuoti apie jas
įtakojančius veiksnius. Renginys
vyko balandžio 17 d. Lietuvos amba-
sadoje Londone.

***
Pernai Lietuvoje vidutinės va-

landinės darbo jėgos sąnaudos suda-
rė 5,9 euro. Tai daugiau nei keturis
kartus mažiau nei Europos Sąjungos
vidurkis. Pigesnė nei lietuvių darbo
jėga buvo tik Bulgarijoje ir Rumuni-
joje. 2011 m. 27-iose ES narėse vidu-
tinės valandinės darbo jėgos sąnau-
dos buvo 23 eurai, o 17-oje euro zonos
šalių – 27,6 euro, rodo ES statistikos
agentūros „Eurostat” skaičiavimai.
Vis dėlto po vidurkiu slepiasi nemen-
ki skirtumai šalyse narėse, jose ma-
žiausios valandinės darbo jėgos są-
naudos svyruoja nuo 3,5 iki 9,3 euro. 

***
Praėjusį savaitgalį Vilniuje vy-

kusiame Lietuvos verslo konfedera-
cijos strateginio planavimo posėdyje
organizacijos vadovai išreiškė ypa-
tingą susirūpinimą dėl blogėjančios
šalies demografinės padėties, kelian-
čios grėsmę ekonomikai, ir stiprėjan-
čio neigiamo požiūrio į verslą. Posė-
dyje svarstytos ir kitos svarbios
problemos, kaip jaunimo nedarbas,
migracijos politikos nebuvimas,
stabdančios esamo verslo plėtrą ir
trukdančios kurti naujus verslus.
Diskusijų metu parengti pasiūlymai
bus teikiami tiesiogiai valdžios insti-
tucijoms ir kitiems sprendimų priė-
mėjams.

***
Šiais metais mokesčių mokėtojai

jau pateikė beveik 600,000 gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų,
elektroniniu būdu tai padarė beveik
10 proc. daugiau mokesčių mokėtojų
nei praėjusiais. Mokesčių administ-
ratorius sulaukė ir daugiau kaip
30,000 turto deklaracijų, o taip pat
beveik 202,000 prašymų skirti para-
mai iki 2 proc. ir 1 proc. politinėms
partijoms sumokėtos GPM sumos, nu-
rodo Valstybinė mokesčių inspekcija.

***
Suomijos ministras pirmininkas

teigia, kad jo šalis remia ,,Rail Balti-
ca” projektą, pagal kurį geležinkelio
linija turėtų sujungti Taliną ir Berly-
ną bei eiti pro Rygą, Kauną ir Varšu-
vą. Projekto plane taip pat numato-
ma jungtis nuo Talino į Helsinkį, ku-
ri galėtų būti arba traukinių keltu,
arba geležinkelio tuneliu. Europos
Komisija prižadėjo finansuoti di-
džiausią statybų dalį. Manoma, kad
bendra projekto kaina sieks daugiau
nei 3 mlrd. eurų.

***
Sumažėjo lenkų turistų susido-

mėjimas Lietuva, manoma, kad tai
galėjo nulemti ir politiniai veiksniai,
rašo Lenkijos savaitraštis ,,Przeg-
lad”. Skirtingai nei pernai, šiemet
nėra jaučiamas lenkų noras šventi-
nėmis gegužės 1–3 dienomis apsi-
lankyti Lietuvoje. Pastaruoju metu
Lietuvos ir Lenkijos santykiai įtemp-
ti dėl skirtingai vertinamos tautinių
mažumų padėties. 

***
Lenkijos naftos susivienijmo

,,PKN Orlen” prezidentas Jacek Kra-
wiec paskelbė, kad Lietuvoje valdo-
ma naftos perdirbėja AB ,,Orlen Lie-
tuva” nebus parduodama. Susivieni-
jimo stebėtojų taryba patvirtino va-
dovybės siūlymą baigti lietuviško-
sios bendrovės pirkėjų paieškas.
,,PKN Orlen” anksčiau skundėsi, kad
,,Orlen Lietuva” nepateisina investi-
cijų lūkesčių, pareiškimais dėl par-
davimo bandyta spausti ir Lietuvos
Vyriausybę susivienijimui perleisti
AB ,,Klaipėdos naftos” akcijas, kad
būtų galima kontroliuoti uosto krovą
ir taip suvaldyti išlaidas.
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Praeitą pavasarį  lankantis sau-
lėtoje California teko garbė
susitikti ir susipažinti su nuos-

tabia lietuvių po ra  Maryte ir Jonu
Šimoniais. Šių me  tų gegužės 1 d. Jo-
nas Šimonis švęs gar bingą 100 metų
jubiliejų. Neleng vas, bet labai įdo-
mus ir spalvingas bu vo Jono gyveni-
mo kelias.

Jonas Šimonis gimė 1912 m. ge -
gužės  1 d. Vilniuje. Jis buvo jauniau-
sias šeimoje, kurioje augo penki vai -
kai. Šešerių metų Jonukas liko naš -
lai tis, nes tėvelis buvo suimtas vokie -
čių, apkaltinus jį komunistų šnipu,
kankintas ir nuo žaizdų greitai mirė.
Lenkams užėmus Vilnių mama su
tri mis vaikais persikėlė gyventi į Rū -
diškes (30 km nuo Vilniaus), kur įsi-
dar bino benamių prieglaudoje namų
šeimininke.

1924 m. Jonas buvo priimtas į
,,Vai kelio Jėzaus draugijos” prieg -
lau dą Kaune, Vilijampolėje, kurioje
jau gy veno ir mokėsi du jo broliai.
Prieg laudoje veikė bendro lavinimo
vidurinė mokykla, o taip pat metalo
ir me džio apdirbimo amatų mokykla.
Jo nas išmoko  kalvystės amato, o
taip pat  apdirbti metalą ne tik ran-
komis, bet ir mašinomis. Vienas iš
įdomiau sių jam darbų buvo padaryti
arklio pasagas bei vinis ir jas pri-
kalti prie arklio kanopų. Gyvenda-
mas prieg lau doje vakarais lankė
Pavasario komercinę gimnaziją
suaugusiems. 1930 m.,  gavęs Švieti-
mo ministerijos stipendiją, išvyko
studijuoti į Čekos lo vakiją, į Aukštes-
niąją technikos mo kyklą. Atvykęs į
Čekoslovakiją, Jonas per du mėne-
sius išmoko čekų kalbą, kas leido
sėkmingai užbaigti mokslus. Studijų
metu Jonas savo lais valaikį bei
atostogas leisdavo au tomobilių ga-
mykloje ,,Škoda” bei ki tose gamyk-
lose, kas dar pagilino jo ži nias.

Grįžęs iš Čekoslovakijos buvo
pa skirtas į Šiaulių amatų mokyklą,
kur dėstė metalo apdirbimo techno-
logiją, gaminių kainų apskaičia-
vimą, metalurgiją. 1934 m. perkeltas į
Panevė žio amatų mokyklą, kurioje
mokė ne tik metalo apdirbimo ran-
komis bei įvai riomis staklėmis, bet ir
metalo su virinimo dujomis bei elek-
tra, išleido knygelę ,,Rankinis ir
mechaninis metalo apdirbimas”.
Dirbdamas Pa ne vėžyje  buvo aktyvus
šaulys, skautas draugininkas. Jis
taip pat buvo Pa nevėžio kūno kultū-
ros rūmų Pane vėžio apskrities vado-
vybės narys. 1938 m. Jonas buvo pa-
aukštintas v yresniuoju mokytoju ir
perkeltas į Aly tų, į naujai steigiamą
Amatų mo kyklą. Alytuje Jonas taip
pat buvo ak tyvus šaulys, daug spor-

tavo, ypač mė go tenisą. Šaulių sporto
klube sutiko savo meilę Marytę Bar-
dzilauskaitę, ku ri taip pat buvo šau-
lė. 1940 m. va sario 3 d. Alytaus bažny-
čioje jie susituokė. (Šiais metais pora
atšventė sa vo 72-ąsias vedybinio gy-
venimo me tines gražiame Santa Bar-
bara resto rane, džiaugdamiesi buvi-
mu kartu). 

Jauna pora neilgai džiaugėsi  po-
vestuvine laime, nes Lietuva buvo so -
vietų okupuota,  prasidėjo suėmimai,
trėmimai į Sibirą (Jono brolis Ka -
rolis buvo ištremtas į Sibirą).  Po me-
tų prasidėjo karas, ir Jonas buvo iš -
siųstas į Jurbarką  steigti Amatų mo -
kyklą vokiečių okupuotame kraš te.
Būdamas ir direktorius, ir mokyto-
jas Jonas daug prisidėjo gelbėda mas
jaunimą nuo išvežimo priversti -
niams darbams į Vokietiją. 

1944 m.,  artėjant Rytų frontui,
Ši monių šeima pasitraukė į Vokieti-
ją, į Semftenberg. Teko išgyventi di-
delius sunkumus, kęsti badą, dirbti
ilgas valandas alinantį darbą.

Karui pasibaigus Šimoniai per-
sikėle į Wiesbaden pabėgėlių stovyk-
lą. Čia Jonas drauge su kitais inži nie -
riais suorganizavo Amatų mokyklos
kursus, šeima aktyviai dalyvavo lie -
tuviškoje veikloje, nes stovykloje bu -
vo nemažai pabėgėlių iš Lietuvos.
Šio je stovykloje jiems gimė duktė
Jonė Daiva, praturtinusi  jų gyveni -
mą. 

Galvodama apie ateitį, šeima pa -
sirinko Ameriką. 1948 m. gavo leidi -
mą įvažiavimui į šią šalį. Kadangi Jo -
no vyriausioji sesutė gyveno Santa
Bar bara, California, Jonas su žmona
ir 2-jų metų dukrele išsilaipino New
York uoste ir toliau tęsė kelionę
traukiniu į Vakarus. Plaukiant laivu
jų šeima susidomėjo ,,Life” žurnalo
fo tografas ir daug jų nuotraukų bei

šeimos gyvenimo aprašymų buvo išs-
pausdinti ,,Life” žurnale. Net ir po
ke leto metų žurnalistai atvykdavo
pasi domėti, kaip sekasi šiai jaunai
šeimai svetimoje šalyje.

Gyvenimo pradžia Amerikoje
bu vo nelengva. Nepaisant, kad Jonas
bu vo inžinierius, praėjo beveik du
metai, kol jis išmoko kalbą, dirbda -
mas įvairius darbus baigė inžinierių
kursus mašininės gamybos srityje  ir
pa galiau gavo darbą, artimą jo spe-
cia lybei. 1951 m. šeima susilaukė dar
vienos dukrelės – Vitos Rasos. Jonas
dirbo inžinieriumi projektuotoju
Santa Barbara ,,Borden” chemijos
įmonėje, ,,Raytheon Electronics” ir

,,Delco Electronics”, kurios prik-
lausė ,,General Motors Corporation”
bei ki tose gamyklose. J. Šimonis
dalyvavo kuriant JAV  karinės ir kos-
minės erdvės tyrimo projektus, kon-
struojant kosminį aparatą ,,Lunar
Roving Ve hi cle” (,,Mėnulio automo-
bilį”), kuris nu sileido ant mėnulio
1969 m.

Savo prisiminimuose apie savo
vai kystę ir tėvelį dukra Daiva Ši -
monytė-Miller pasakoja, kad tai buvo
pui kus tėvelis. Tėvai auklėjo abi duk -
ras lietuviška dvasia, šeimoje bend -
ra vo tik lietuviškai, šventė visas šven -
tes. Jie sunkiai dirbo, atsisakydami
savo malonumų, padėdami giminėms
Lietuvoje ir taip pat dukroms, už ką
jos labai dėkingos. Kadangi Santa
Bar bara nebuvo lietuvių bendruo -
menės, Vasario 16-ąją, Kalėdų  ir ki -
tas šventes švęsti vykdavo į Los An -
geles, kur galėjo pabūti lietuvių
drau gų būryje.  Šeima aktyviai daly-
vavo lietuvių bendruomenės gyve-
nime, pri sidėjo prie JAV  akių gydy-
tojų pa ra mos Lietuvai. Jų namuose
visuo met užtekdavo vietos naujai
atvyku siems lietuviams. Čia jie bū-
davo ap supti meile ir rūpesčiu. Ma-
ma buvo Los Angeles BALF’o atstovė
Santa Bar bara, abi dukros buvo

skautės, Daiva – skautė akademikė.
Dukros lankė katalikiškas mokyklas,
papildo mai lankė muzikos ir baleto
pa mo kas. Atostogų metu tėveliai vež-
davo ne tik į skautų stovyklas, bet ir
visi kartu stovyklaudavo su palapi-
nėmis atostogų metu. Tėvelis labai
mėgo jū rą, išmokė abi dukras plauk-
ti.  Tėve liai žaidė lauko tenisą, mėgo
šokti, dai nuoti lietuviškas dainas.
Jos vi suo met skambėjo ir Šimonių
namuo se: ir plaunant indus, ir kelio-
nėse. Jonas ir dabar mėgsta dainuoti.
Kaip prisimena Daiva, šeima mėgo
lietuviš ką maistą, o bulves cepeli-
nams ir kugeliui visuomet tarkuoda-
vo tėve lis. Grindis namuose beveik
visuo met plaudavo tėvelis.

Sulaukęs pensijinio amžiaus, Jo -
nas ir toliau aktyviai dalyvavo lietu-
vių bendruomenės gyvenime, dirbo,
kūrė projektus, braižė detales, lankė
vakarinius juvelyrikos kursus. Jonas
mėgo gaminti įvairius dirbinius,
suvenyrus iš vario, sidabro, aukso.
Daug jų puikuojasi Šimonių namuo -
se, taip pat dukrų ir anūkų namuose
(Šimoniai turi 4 anūkus ir 4 proanū -
kus. Proanūkės dalyvavo Indianapo -
lio šokių grupėje ,,Trepsiukas”, šoko
lietuvių tautinius šokius, pasirodė
Indianapolis State Fair), draugų na -
muose,  o taip pat Lietuvoje, su kuria
Jono ryšys niekada nenutrūko, joje
lankėsi net kelis kartus.   

Šimoniai gyvena mažame gra-
žiame name Santa Barbara, kur daug
kas sukurta Jono rankomis. Kieme
auga obelis, ant kurios vaisius mezga
3 rūšių obuoliai (Jonas pats skiepijo

vaismedžius), šalia sirpsta abrikosai,
citrinos, mandarinai, apelsinai, avo -
ka dai. Nors Jono pečius slegia nema -
ža metų našta, silpnėja kojos, bet iki
šiol jis turi tvirtas rankas. Kasdien
dir ba sode, prižiūri augančias daržo -
ves. O jų čia yra gan įvairių: agurkai,
pomidorai, krapai, rūgštynės ir daug
kitų. O ir gėlių jų namuose labai
daug. Jono mėgstamiausios gėlės –
ro žės, kurias pražydusias tėvelis
atnešdavo mamytei į kambarį, nes tai
buvo jos mylimiausios gėlės. Jis au-
gin davo ir daugindavo orchidėjas.
Nors Santa Barbara klimatas labai
švelnus ir šiltas, bet šios puikios gė -
lės reikalauja daug priežiūros. Šiuo
metu jas prižiūrėti darosi sunkiau ir
jų augina kiek mažiau, bet buvo lai -
kas, kai Jono išaugintos ,,Cymbi -
dium” orchidėjos puošė ir dukrų, ir
anūkų vestuvių pobūvius.

Susipažinusi su Jono gyvenimo
istorija galiu drąsiai tvirtinti, kad tik
žmogus, mylintis Dievą, darbą, grožį,
gamtą, artimuosius, dalijantis save
ki tiems, gali sulaukti ilgų gyvenimo
metų ir didžiuotis savo sveikata bei
nuveiktais darbais.

Su artėjančiu gimtadieniu, gerb.
Jonai! Geros Jums sveikatos ir ne iš -
senkančios energijos!Šimonių šeima (iš kairės): Jonė Daiva Šimonytė-Miller, Marytė Bardzilauskaitė-Šimonie-

nė, Jonas Šimonis ir  Vita Rasa Šimonytė.                                         Nuotr. iš šeimos albumo    

Jonui  Šimoniui – 100 metų
ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Marytė ir Jonas Šimoniai drauge jau daugelį metų.

Darbščiosios Jono rankos ir jo sukurtas Vytis.
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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, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
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

www.draugas.org
SkELBIMŲ SkYRIAUS 

TEL. 773-585-9500

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS
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IEŠkO DARBO

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

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gami-
na maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel.630-674-
1545.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus
Indiana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Nuo birželio mėn. vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs doku-
mentai. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu lietuvių šeimoje. Tel. 815-505-3437.

* Jauna moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
ieško bet kokio darbo, nors ir laikino. Puiki anglų
kalba, vairuoja automobilį. Darbo su gyvenimu
nesiūlyti. Tel. 630-352-1284 arba 630-864-0656,
Asta.

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pagy-
venusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-
1168.

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

Chicago intermodal trucking
company looking for 

experienced CDL drivers.
80%�drop�and�hook.�Call�Marta
at�708-728-9090 ext�221.

Nurodęs, kuriose vietose ir ką
reikia keisti, pasakiau štabui, kad
daugiau dėl pranešimo turinio jau
nebus dis kutuojama. Prisiimu visą
atsako mybę už tai, kas bus pasakyta
Seime.

Man pranešė, kad Vilniaus apy-
gardos teismo pirmininkas Artūras
Šumskas, remdamasis diplomatinį
imunitetą garantuojančia Vienos
kon  vencija, atsisakė sankcionuoti
diplomatine tarnyba prisidengusių
užsienio agentų sekimą – neleido
klausytis jų pokalbių... Mano patarė-
jai, remdamiesi tarptautinės teisės
specialistų nuomone, tvirtina, kad
to kia Vienos konvencijos interpre-
tacija klaidinga. Diplomatinis imu-
nitetas nereiškia, kad, juo prisiden-
gę, užsie nio agentai gali laisvai užsi-
imti šni  pi  nėjimu. O vakar baigėsi lei-
dimas klausytis įtariamų Baltaru-
sijos agentų pokalbių. Pagal Vilniaus
apygardos teismo logiką, nuo šiol jie
gali šnipinėti net nestebimi ir ne-
varžomi.

Pasikviečiau Aukščiausiojo Teis -
mo pirmininką Vytautą Greičių ir
Vilniaus apygardos teismo pirminin -
ką Artūrą Šumską. Pastarojo papra -
šiau paaiškinti sprendimo nesank-
cio nuoti klausymosi motyvus. Tie-
siai pa sakiau, kad tai kelia grėsmę
Lie tuvos valstybei. Po pusvalandžio
aiški  nimosi išgirdau, kad teismas
leis klausytis šnipų pokalbių.

2005 metų balandžio 10 diena,
sekmadienis, Vilnius. Krapnoja pa -
vasarinis šiltas ir lengvas lietutis.
Visą rytą tvarkiau popierius, peržvel-
giau spaudą. Kitą dienos dalį skyriau
metiniam pranešimui, užrašinėjau
pastabas. Norisi tiek daug pasakyti, o
reikėtų neviršyti 30 minučių. Be to,
ne viską ir gali sakyti, jei nenori su -
kelti politinės audros, kurių ir taip
mūsų gyvenime – per akis. Nuo lap-
kričio mėnesio, kai susirinko šios
kadencijos Seimas, daugiausia laiko
iššvaistyta visokiems skandalams,
etikos pažeidimams tirti, tarpusavio
santykiams aiškintis, o konstrukty -
vus parlamentinis darbas nuolat
stringa. Tačiau jeigu viską, ką ma -
nau, sakyčiau tiesiai šviesiai, turbūt
tik paskatinčiau triukšmą žiniasklai -
doje, politinę sumaištį ir rietenas.
Kai kalbėsiu diplomatiškiau, išgirsiu
priekaištų, kad esu neryžtingas, re -
miu valdančiąją daugumą. Bet vis -
kam savas laikas. Eisiu savo keliu.

2005 metų balandžio 11 diena,
Vilnius. Padariau paskutines patai -
sas metiniame pranešime. Tekstas
jau atiduotas vertėjams ir išverstas į
anglų kalbą bus įteiktas Lietuvoje
akredituotiems ambasadoriams, kad
jie galėtų suprasti, ką sakau, kai
klau  sysis mano kalbos Seime. Prieš
man pradedant skaityti pranešimą,
300 jo kopijų bus išdalyta parlamen-
tarams ir žurnalistams, bet ne anks -
čiau.

Jau vakar man skambino partijų
vadovai ir mėgino iš anksto gauti
metinio pranešimo tekstą. Tvirtai
lai komės nustatytos tvarkos – nie-
kam nedarom jokių išimčių, nei poli-
ti kams, nei žurnalistams.

Po pietų į Prezidentūrą atvyko
užsienio reikalų ministras Antanas
Valionis. Jis mane informavo apie

pra ėjusį savaitgalį Maskvoje įvykusį
jo privatų susitikimą su Rusijos už -
sie  nio reikalų ministru Sergejumi
Lavrovu. Kalbėjosi jie tik dviese. Su -
tarta neaštrinti padėties ir neko men -
tuoti Rusijos ambasadoriaus Bo riso
Cepovo išsišokimo. Maskva šį reika-
lą tyliai sutvarkys pati.

S. Lavrovas neišsakė jokių prie -
kaištų dėl mano sprendimo nevykti
gegužės 9-ąją į Maskvą. Jis esą net
pareiškė, kad jiems, rusams, buvo
mie lesnis mano laiškas, paaiškinan-
tis, dėl kokių priežasčių negaliu pri-
imti Kremliaus kvietimo, nei Latvi -
jos prezidentės argumentai, kodėl ji
nusprendė dalyvauti iškilmėse.

2005 metų balandžio 12 diena,
Vilnius. Perskaičiau pirmąjį šioje
kadencijoje metinį pranešimą. Šta-
bui teko intensyviai dirbti jį ren-
giant, ko ne iki paskutinės minutės.
Pataisų dar padariau net kai praneši-
mo teks tas buvo atiduotas dauginti.

Vakarop žiniasklaida jau paskel-
bė atsiliepimų apie pranešimą. Dau -
guma – pozityvūs, dalis net labai pa -
lankiai vertina mano mintis. Žino-
ma, yra ir mėginimų sumenkinti tai,
kas pasakyta. Kitaip Lietuvoje ir būti
ne gali. Pats neabejoju, kad atlikau
sa vo pareigą taip, kaip privalėjau: pa-
gal Konstituciją prezidentas nevykdo
po litinių programų, bet stebi krašto
gy venimą, analizuoja ir metiniame
pra nešime pateikia išvadas.

2005 metų balandžio 15 diena,
Vilnius. Prieš kelias dienas mano
sekretorė Božena pranešė, kad skam-
bino premjeras Algirdas Brazauskas
ir prašė susitikti, bet konfidencialiai.
Manydamas, kad geriausia tai būtų
padaryti mano namuose, pakviečiau
jį drauge papusryčiauti. Šiandien
taip ir padarėme.

Iš pradžių kalbėjomės apie vakar
Seime jo perskaitytą Vyriausybės
ataskaitinį metinį pranešimą. Bū tent
premjeras turi atsiskaityti už minis -
trų kabineto darbą per praėjusius
metus, o prezidentas išdėsto savo po -
žiūrį ir padėties valstybėje verti ni -
mą. Vakarykštis Vyriausybės vadovo
pranešimas žiniasklaidoje smar  kiai
pešiojamas, ir jautėsi, kad A. Bra -
zauskas skaudžiai reaguoja  į kritiką.
Tačiau ne tai buvo svarbiausia mūsų
pokalbio tema.

A. Brazauskas skundėsi, kad la -
bai sunku dirbti šioje valdančiojoje
koalicijoje, ir galiausiai prabilo,
kad... rimtai svarsto, ar nebūtų lai-
kas jam pasitraukti. Esą taip pa-
sielgti labai ragina ir Kristina.

Negana to, jis sakė, kad partijoje
ima „triukšmauti” ir jaunieji, patys
norintys būti vadais. „Kam man to
reikia, pasitrauksiu, tegul sau vado -
vauja”, – apmaudžiai kalbėjo A. Bra -
zauskas.

Jis jau galvoja ir apie būsimo
premjero kandidatūrą. „Tik jokiu bū -
du ne Viktoras”, – perspėjo mane.

„Man atrodo, tinkamiausias bū-
tų Zigmas Balčytis. Jau turi politinės
pa tirties, geras administratorius,
mo ka anglų kalbą...” – ėmė vardyti
savo rekomenduojamo kandidato pri-
valumus.

Prisipažinsiu, nelabai nustebau
išgirdęs A. Brazausko svarstymus.

Bus daugiau.

SIŪLO DARBĄ
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ka, dailė, daina-
vimas, šokiai,
darbe liai, kūno
kultūra. Skaistei
reikia psichologo
pagalbos, nes ne-
išgirsta klausimo
ar po kalbio, ne-
suvokia kalbos,

nervinasi, pyksta. Skaistės mama su
mergaitės tėvu išsituokusi. Mama su
dviem vaikais – Skaiste ir studentu
sūnumi gyvena dviejų kambarių
bute. Skaistei reika linga nuolatinė
psichologo, surdologopedo, surdope-
dagogo, spec. pedago go pagalba.

ŠARLOTĖ

Šarlotei 9 me-
tai, ji lanko Vili-
jam polės vaikų ir
jaunimo pensio-
natą. Šarlotei nu-
statytas komplek-
sinis sutrikimas:

žymus protinis atsilikimas, lėtinis
neurologinis (epilepsija), emocijų,
elgesio ir socialinės raidos sutriki-
mas (hiperkinezinis elgesio sutriki-
mas) bei antrinis pobūdžio specifinis
kalbos neišsivystymas. Mergaitė gy-
vena su močiute, abu jos tėvai mirę.

SIMONA

Simonai yra
12 metų, lanko
Tau ragės rajono
Skaudvilės spec.
mokyklą. Ji labai
jautri, jai nuolat
reikia gerti vais-

tus. Turi problemų dėl judėjimo.
Tenka dažnai gulėti ligoninėje, sana-
torijoje. Nuo mažų dienų Simonai da -
romos operacijos tam, kad ji galėtų
ge riau jaustis ir mažiau skaudėtų ko-
jas. Mergaitė gyvena su močiute. Si-
mona vadina močiutę mama, nes ji
nuo pat gimimo Simoną augina ir ją
globoja.

MANTAS

Mantas lan-
ko Radvi liškio
darželio „Kregž-
dutė” spec. ugdy-
mo grupę. Man-
tas turi sunkumų
bendrau damas

su aplinkiniais. Mantui nustatytas
sunkus neįga lumo lygis, skirta nuo-
latinė prie žiū ra. Nustatyti atipinio
autizmo, emocinio, elgesio, maitini-
mo sutrikimai. Mama su vaikų tėvu
išsituokusi. Šeimoje yra 3 vaikai, su
ja gyvena tik Mantas. Ernesta (12) ir
Ugnė (11) po ištuokos gyvena su tėvu
Mažeikiuose.

RAMŪNAS

Ramūnui yra 15 metų, lanko Rus -
nės specialiąją mokyklą, 8 lavina mą -
ją klasę. Domisi grojimu muzikos
instrumentais, piešimu. Berniukas
yra ramus, bet būna, kad labai

supyksta, kai ap-
linkiniai nesu-
pranta ką jis no-
ri pasakyti, jeigu
vienam nepavyk-
sta kažko pada-
ryti, taip pat la-
bai susinervina.
Šeimoje yra du

vaikai (mergaitė – 12 metų, berniu-
kas – 15 metų). Visa šeima gyvena
vieno kambario bute.

KĘSTUTIS

K ę s t u č i u i
yra 9 metai, lan-
ko Ma žeikių spe-
cialiąją mokyk-
lą, 2 lavina mąją
klasę. Vaikštant
reikia laiky ti už

rankos, neturi savisaugos jausmo.
Bendravimą su Kęstučiu ap sun kina
tai, kad jis nekalba. Kęstučiui nus-
tatytas Dauno sindromas, įgimta šir-
dies yda, alergija, šleivapėdystė, pil-
napėdystė, silpnas raumenų tonusas.
Širdis operuota 2005 m. Berniukas
dažnai serga kvėpavimo ligomis. Ma-
ma su vaikų tėvu išsituokusi. Šeimo-
je auga trys vaikai.

VYTAUTAS

Vytautui yra
15 metų, jis yra
Kal varijos gim-
nazijos 9 klasės
mokslei vis. Po
tėvo mirties di-
desnę laisva lai-

kio dalį mieliau praleidžia vienas,
dažnai nelanko mokyklos dėl svei -
katos problemų. Berniukas yra labai
greitai pažeidžiamas, ramaus būdo,
atsargiai renkasi draugus, nes buvo
klasės draugų pašiepiamas bei muša-
mas, po šių išpuolių užsisklendė sa -
vyje. Lanko psichologo užsiėmimus,
namuose padeda mamai. Berniukas
gyvena su mama, sese Rūta (23) – stu-
dentė ir broliu Gabrieliumi (3).

TOMAS

Tomui yra 11
metų, lanko Pa-
ne vė  žio specia-
liąją mokyklą, 5
klasę. Mėgstami
dalykai: dailė,
kūno kultū ra.

Vaikas domisi plaukimu, plaukti
nemoka, bet nardo su džiaugsmu. Jis
vandenyje jaučiasi gerai. Patinka
spal vinti spalvinimo knyge les (la -
 biau konkrečias figūras). Nustatytas
autizmas, hiperakty vumas, linkęs
save žaloti. Šeimoje yra 2 vaikai (18
metų ir 11 metų).

ASTA

Astai 15 me-
tų, lanko Utenos
Kra šuonos pag-
rindinę mokyklą
9 klasę. Asta nuo
vaikystės blo-
giau vystėsi, atsi-

liko psichomotorinė raida, pradėjo
vėliau vaikščioti, nustatytas cerebri-
nis paralyžius, simptomatinė epilep-
sija. Vėliau prasidėjo stiprūs galvos,
kojų, rankų, nugaros skausmai, grei-
tai pavargdavo – nustatyta difuzinė

Vaikai su negalia ieško „vilties spindulėlių”
KAMILĖ

Kamilei yra
8 metai, lanko
darže l į - lopšelį
„Pasaka”. Kami-
lė gimė sverdama
900 g, iš dvynių.
Mergaitei nuo gi-

mimo nustatyta visiška negalia dėl
hidrocefalijos, epilepsijos, vaikų ce-
rebrinio pa ralyžiaus. Reikalinga kas
2 mėnesius mankšta, logopedo užsi-
ėmimai. Mer gaitė nekalba, tik gu-
guoja (gerkli niai garsai), tik su de-
šine ranka ima daiktus, bendrauda-
ma su aplinki niais fiksuoja žvilgsnį,
reiškia emocijas, sa vęs neapsitar-
nauja, nevaikšto, sėdi specialiame
vežimėlyje arba kė dutėje.

SONATA

Sonatai 14 m.,
ji lanko spec. ug -
dymo centrą, 7
klasę.  Mergaitei
nustatytas raidos
sutrikimas. Jai
reikalinga pas-

tovi priežiūra. Mergaitė gyvena su
močiute (74),  mama, broliais Luku –
neįgaliu (8) ir Vakariu (3,5). Mama su
tėvu išsituo kusi. Sonata dažnai
serga, todėl dažnai tenka gultis į ligo-
ninę, vykti į sa natoriją.

IVAS

Ivui yra 11
metų, jis lanko
Klai pėdos miesto
1-osios specialio-
sios mo kyklos 4
klasę. Mėgstami
dalykai: dailė ir

muzika. Vaikas ramaus būdo, akty-
vus ir pedantiškas. Ivui nustatytas
vidutinis proto atsilikimas. Reikia
pastoviai lanky tis pas psichiatrą.
Berniukas turi autizmo požymių.
Mama su vaikų tėvu išsituokusi.
Šeimoje yra 2 vaikai.

TOMAS

Tomui yra
15 metų, jis yra
Skaud vilės spec.
mokyklos 6 kla-
sės moki nys. Ber-
niuko sveikatos
būklė silpna. Vai-

kui nustatytas cerebrinis pa  ra lyžius,
viena pusė paralyžiuota. Rei kalingi
masažai, mankšta, kineze te ra peuto
pagalba. Po kojos operacijos reikalin-
ga reabilitacija. Berniukas nuovo-
kus, geba susikaupti, tačiau sveikata
labai silpna.

ERNESTAS

Ernestui yra
9 metai, lanko
Ukmergės spe-
cialiojo ugdymo
centrą „Vyturė-
lis”, 3 lavinamąją
klasę. Berniukas

gimė su daugybiniais apsigimimais.
Kalba labai neaiški. Galūnės neiš-
sivystę – rankų ir kojų pirštų yra tik
užuomazgos. Dalis dan tų neišdygę,
daug išgedusių, galiniai neišsivystę.
Berniukui būtina vaikų odontologo
bei vaikų chirurgo (plastikų) kon-

sultacija dėl būklės įvertinimo bei
tolimesnio gydymo. Šeimoje yra 6
vaikai, visi gyvena kartu, Ernestas
jauniausias.

VALENTAS

Valentui yra
15 metų, lanko
Ža garės spec.
mokyklą, mokosi
9 lavi namojoje
klasėje. Berniu-
kui nustatyta la-

tentinė tuberkuliozės infekcija, re-
cidinuojanti pneumonija. Daž nos
kvėpavimo takų ligos, kartojas pneu-
monijos. Būtinas dažnesnis sa nato-
rinis gydymas, nuolatinis imuniteto
stiprinimas. Šeimą sudaro 6 asme -
nys.

LUKAS

Lukui yra 10
metų, lanko Ma-
žei kių K. Jagmi-
no pradinę mo-
kyklą, 3 lavina-
mąją klasę. Lu-
kui nustatytas

vidutinis protinis atsilikimas, autiz-
mas. Korneli jaus de Lange sindro-
mas, sistolinis I laipsnio širdies
ūžesys, alergija, dermatitas. Reika-
linga speciali avalynė, vaistai nuo
alergijos, odai reikalingi specialūs
tepalai. Šeimoje yra 5 vaikai.

ARNAS

Arnui yra 17
metų, lanko Za-
rasų Pauliaus
Širvio pagrindi-
nę mokyklą, 9
klasę. Nors  Ar-
nas nevaikšto, ta-

čiau yra pakankamai patenkintas gy -
veni mu, naudojasi neįgaliųjų veži-
mėliu. Tėvas paliko šeimą, kai Arnui
buvo trys mėnesiai.

VALDAS

Valdui yra 14
metų, lanko Rus-
nės specialiąją
mokyklą, 8 la-
vinamąją klasę.
Berniukas yra
švelnus, drau giš-

kas, malonus. Šiuo metu dažniau
liūdnas, nes jaučia tėvo trūkumą.
Agresijos ir saviagresijos požymiai
nėra labai dažni. Mėgsta tvarką, kad
viskas būtų uždaryta, tvarkingai su -
dėta ir pagal jo tvarką. Vaikas turi
savo mėgstamus indus ir įrankius.
Valdas turi kombinuotą širdies ydą,
Dauno sindromą. Šeimoje yra 3 vai-
kai. Vaikų tėvas mirė 2009 m.

SKAISTĖ

Skaistei yra 13 metų, ji lanko Va -
rėnos Rytų vidurinės mokyklos 6d
klasę. Mėgstami dalykai: matemati-

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” kviečia paremti konkretų vaiką. Metinė auka –
360 dol., t. y. 30 dol. per mėnesį. Galima aukoti iš karto arba dalimis. Rėmėjas gauna vai ko
adresą, nuotrauką, aprašymą. Jei nori, rėmėjas gali palaikyti ryšius su vaikku, šeima, bet tai
nėra būtina. Po metų arba padėčiai pasikeitus, rėmėjas gali nutraukti paramą. Prašome
pasirinkti du vaikučius, jei jūsų pirmasis jau būtų gavęs rėmėją. Nuo mokesčių nurašomą auką
pra šome siųsti: „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414 Freehauf St., Le mont, IL 60439
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Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje
www.draugas.org

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

storuma, lėtinis ti reoiditas, spazmi-
nis cerebrinis paralyžius, Laimo liga.
Mergaitė greitai griūna, pasitaikyda-
vo lūžiai. Mama su dukra gyvena
vieno kambario bute (tėvas miręs).

OKSANA

Oksanai yra
14 metų, lanko
Kap čiamiesčio E.
Pliaterytės pag-
rindinę mokyk-
lą, 10 lavinamąją
klasę, gyvena

Lazdijų rajono globos centre „Ži -
dinys”. Ji mėgs ta šokti, dainuoti.
Lanko aerobikos būrelį.

Oksanai nustatytas vidutinis
protinis atsilikimas. Stengiamasi in -
te gruoti į visuomenę visomis įmano -
mo mis priemonėmis. Yra uždara dėl
nesugebėjimo bendrauti, dėl kalbos
sutrikimo, bendrauja pagal nuotaiką
ir pasirink dama draugus, dažnai

nori būti lyde rė. Ji gyvena su mama,
tėvas miręs. Šeimoje yra 5 vaikai, iš
jų 4 gyvena su mama.

VAINETA

Vainetai yra
14 metų, mokosi
na muose, bet kar-
tais apsilanko ir
mo kykloje – dar-
želyje „Žiburė-
lis”. Piešia kojo-

mis. Piešiniuose vaizduoja tai, kas
jai gražu, ką ji veikia, kas ją džiugi-
na. Vaineta kuria ir eiles. Mer gaitė
geros širdies, suprantanti gera ir
bloga. Kantri, ištverminga, sie kian  ti
savo tikslų, užsispyrusi. Vaine ta
serga cerebriniu paralyžiumi, dau-
giausia laiko praleidžia vežimėlyje,
sunkiai valdo rankas. Vai neta gyve-
na su seneliais pusantro kambario
bute. Seneliams sunku išnešti mer-
gaitę su vežimėliu į kiemą.

Atkelta iš 4 psl. Taip pat pabuvos
Los Ange les,  CA. Vyčiai viliasi, kad
teks susitikti su vysk. E. Bartuliu ir
įteikti jam 500 dol. auką  Šiaulių
pastoraci nio centro ir kurijos staty-
bos projektui toliau paremti.

Kitas centro valdybos posėdis
numatytas 2012 m. rugpjūčio 1 d., 8
val. v., Seven Springs, PA, per metinį
visuotinį narių suvažiavimą, kurį
globos East Long Island, 152-a kuopa.

Posėdis baigtas malda, kurią su -
kalbėjo centro valdybos pirmininkė

garbės narė B. Aviza. Pasibaigus po -
sė džiui vykome į Šv. Petro bažnyčią,
kur parapijos klebonas kun. Stepo -
nas Žukas aukojo šv. Mišias už gyvus
ir mirusius Lietuvos vyčius. Po šv.
Mišių vakarieniavome ir bendravo -
me lietuvių klube su kun. Steponu
Žuku ir vietiniais Lietuvos vyčiais.

Regina Juškaitė-Švobienė – gar-
bės narė ir ryšių su visuomene komite-
to pirmininkė.

Lietuvos Vyčių centro valdybos suvažiavimas

A † A
Skautininkė

LARISA JANKŪNIENĖ
DRUŽILIAUSKAITĖ

Mirė 2012 m. balandžio 24 d. Oak Park, IL.
Gimė 1932 m. sausio 19 d. Tauragėje, Lietuvoje.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: vyras Aleksandras Jankūnas; posūnis Vytautas

Jankūnas; anūkai Mindaugas, Marius ir Ugnė, giminės Motie -
kaičiai, Jankūnai (Kundrotskiai), kiti giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.

A. a. Larisa buvo mama a. a. Alekso Povilo Jankūno.
Priklausė Mirgos būrelio Aušros Vartų draugijai.
Velionė  pašarvota ketvirtadienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. p. p.

iki 8 val. vak. Suburbun Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th
St. (35th ir Austin Blvd.), Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 27 d. 11 val. ryto iš
laidojimo namų a. a. Larisa bus palydėta į Šv. Antano bažnyčią,
kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
V.S. fil. BIRUTEI VINDAŠIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą duk -
roms DALIAI su vyru SAULIUMI ACALINAMS,
GRA ŽINAI su vyru EDMUNDU VIŽINAMS, anū-
kams ERI KUI, TOMUI ir DAINAI, seseriai IRENAI
KIRKUVIE NEI ir jos šeimai.

Filisterių Skautų sąjungos
Čikagos skyrius

A † A
Fil. VYTAUTUI KAMANTUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai ir arti-
mie siems.

Filisterių Skautų sąjungos
Čikagos skyrius

Biržietis rašytojas, žurnalistas,
vertėjas, visuomenės veikėjas, Biržų
Garbės pilietis Petras Skodžius (1927–
2009) 1940 m. baigė „Aušros” pradžios
mokyklą, 1947 m. – Biržų gimnaziją.
Baigęs mokslus, 1952–1986 m. dirbo
laikraštyje „Biržiečių žodis”, prie
redakcijos subūrė  jaunųjų literatų
būrelį ir jam vadovavo, aktyviai daly-
vavo Biržų krašto ir Lietuvos litera-
tūriniame gyvenime, parašė daugiau
kaip 10 knygų.

P. Skodžius daug rašė biržietiška
tematika, spausdino straipsnius, ese,
apybraižas atsiminimus apie Borisą
Dauguvietį, Kazį Binkį, Kazį Jaku-
bėną, Haliną Korsakienę, Kostą
Snarskį, Bronių Kuliešių, Petrą Poš-
kų, Vladą Garastą, Eriką Variakojy-
tę, Česlovą Kasparavičių, turėjo dau-
gybę draugų ir pažįstamų ir Biržuo-
se, ir Lietuvoje, ir tuometinėje Tary-
bų Sąjungoje.

O kur draugai, ten ir dovanos,
ten ir laiškai, ten ir sveikinimai. Vie-
ną, matyt, pačių įdomiausių sveiki-

nimų, Petrui Skodžiui 1987 m. Naujų-
jų Metų proga pateikė krepšinio
treneris Vladas Garastas ir jo vado-
vaujama „Žalgirio” komanda. Pasa-
kyti, kad tais laikais „Žalgirio” var-
das reiškė viską, reiškia nepasakyti
nieko. Tai buvo tikra „Žalgirio” ko-
mandos pergalių era.

Ir 1986 metai buvo įspūdingi
„Žalgirio” komandos istorijoje: tapo
Tarybų Sąjungos čempionais, 1986 m.
klubas pasirodė Europos čempionų
taurės turnyre, kur tik finale pra-
laimėjo po dramatiškos kovos Zagre-
bo „Cibona” ir pagaliau, rugsėjo 15 d.
laimėjęs 84:78 prieš Buenos Aires
komandą iš Argentinos „Ferro Carril
Oeste”, „Žalgiris” laimėjo  Tarpže-
myninę William Jones taurę – aukš-
čiausią klubinių krepšinio komandų
laimėjimą pasaulyje.

O prieš Naujuosius metus, tuo-
metiniai Lietuvos dievaičiai, paakin-
ti, matyt,  gero Petro draugo Vlado,
siunčia jam sveikinimą su Naujai-
siais – 1987 – metais. Manau, kad ge-
resnės dovanos ir laimės palinkėji-
mų sunku buvo ir paieškoti.

ANTANAS SEIBUTIS

Kaip�Kauno„Žalgiris“�prieš�25�metus�pasveikino
Petrą�Skodžių�su�Naujais�Metais

Kauno „Žalgirio“ sveikinimas Petrui Skodžiui su Naujaisiais –1987 – metais.

Lietuvos krepšinio 90-mečiui
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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

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�susitarus

SKELBIMAI

� Penktadienį, balandžio 27 d., 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Lie -
tu vos na cionalinio mu ziejaus Vidur am -
žių ir naujųjų laikų ar cheologijos sky rius
vedėjas Valdas Ste ponaitis skaitys pa -
skaitą apie Vil niaus katedros archeo -
loginius tyrinėji mus, Lietuvos Didžio sios
Kunigaikš tys tės valdovų palaidojimus,
naują eks po ziciją Katedros rūsiuose.
Įėjimas – 5 dol. Tel. pasiteiravi mui 773-
582-6500.  

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL), sekmadienį, balandžio 29
d., 10:30 val. r. šv. Mišias atnašaus kle-
bonas Robertas Coleman. Prieš šv. Mi -
šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio Ma -
tu laičio litaniją. Mišių metu pasimelsi -
me už prelatą Joną Kuzinską, šven čiantį
savo kunigystės 60-metį. Prelatas Ku -
zinskas buvo Brighton Park parapijos
kle bonas 1986–1988 metais. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje (Marquette Park) balandžio 29
d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišias
aukos prelatas Jonas Kuzinskas, šven -
čiantis savo kunigystės 60-metį. Po
Mišių parapijos salėje prelato pager-
bimas ir šventiniai pietūs. Apolonija
Steponavičienė ir parapijos choras atliks
meninę programą. Vietas kviečiame už -
si sakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia į metinį ataskaitinį susirinkimą
balandžio 29 d. 12:30 val. p. p. Su-
sirinkimas vyks Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th St. Lemont,  IL 60439)
Fondo salėje. Apsvarstysime praėjusių
metų nuveiktus darbus, finansinius re -
zultatus, bus renkami nauji nariai į val -
dybą ir Revizijos komisiją.  

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
balandžio 29 d. 12:30 val. p. p. dr.
Audrius V. Plioplys skai tys paskaitą ir
pasakos apie parodą ,,Ne palaužta dva-
sia”. 2 val. p. p. vyks Rū tos Šepetys
knygos ,,Between Shades of Gray” ir El -
len Cassedy knygos ,,We Are Here: Me -
mo ries of the Lithua nian Holocaust”
pristatymas. Renginys vyks anglų kalba.
Tel. 773-582-6500.

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tas ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� Šeštadienį, gegužės 5 d. 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vyks susitikimas su dailės is -
torike, etnologe, humanitarinių mokslų
dr. Skaidre Urboniene, kuri skaitys pa -
skaitą ,,Iš kryždirbystės istorijos: Adomo
Varno kryžiai 1928 m. ir šiandien”. 

� Lietuviškąją Motinos dieną, gegu žės
6 d., nuo 9 val. r. iki 12:30 val. p. p.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
ren  gia tradicinius blynų pusryčius.
Kaina: 10 dol. suaugusiems, 5 dol. vai -
kams iki 12 metų. Daugiau informacijos
ga lima rasti tinklalapyje www. matulai
tismission.com 

� Lietuvių tautinių šokių mėgėjai ir
rėmėjai gegužės 12 d. 6 val. v. kviečia-
mi į šokių vakarą ,,Šokių šventės keliu”,
kuriame dalyvaus per 250 šokėjų. Kon -
certas vyks Pasaulio lietuvių centro R.
Riškienės salėje (Lemont, IL). Vietas
užsisakyti ga  lite pas Dainą Siliūnienę el.
paštu: dntsiliunas@aol.com arba tel.
630-852-3204. Koncerto rengėjas –
lie tuvių tau ti nių šokių grupė ,,Grandis”.
Šoks ,,Laumė”,  ,,Lėtū nas”, ,,Suktinis”,
,,Trep siu   kas”, ,,Vijūnas” ir ,,Spin  du lys”.  

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija (Marquette Park) gegužės 13 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių kviečia visus į
Motinos dienos koncertą ir spektaklį
,,Trys paršiukai” parapijos salėje. Tel.
pasiteiravimui 773-776-4600 (Audra).

� JAV LB Manhattan apylinkė kviečia
visus į metinį susibūrimą, kuris įvyks
sek madienį, balandžio 29 d., 3 val. p.
p., Susivienijimo lietuvių Amerikoje
patalpose (307 W. 30 th St., New
York). Kviečiame visus besidominčius
aktyviau įsijungti į LB veiklą ir kandida -
tuoti į Manhattan apylinkės valdybą,
kurios rinkimai vyks susibūrimo metu. 

� Gegužės 5 d., šeštadienį, Milwaukee
lituanistinėje mokykloje (648 E. Dover
St., Bay View, WI 53207) vyksiančioje
Mamyčių dienos šventėje Aldutė Vakarė
pristatys savo knygą ,,Kartais Angelas
pasirodo”. Pradžia 10:30 val. r. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731.

� New York lituanistinės mokyklos mo -
ki niai gegužės 6 d. 11:30 val. r. kviečia
paminėti Motinos dieną. Ren ginys vyks
Mount Carmel parapijos salėje (Have-
meyer St. ir N. 8th St. san k ryža,
Brooklyn, NY). Mokiniai parodys šven -
tinę programą, tėvų komitetas ruo šia
pietus, veiks baras. Daugiau in for ma -
cijos suteiks Faustina Šinkū nienė el.
paštu director@nymaironiomokykla. org

� Philadelphia Lietuvių jaunimo sąjun-
ga kviečia visus į Šiaurės Ame rikos lietu-
vių futbolo turnyrą, kuris vyks gegužės
12 d., šeštadienį, Southampton (114
St., Southampton, PA 18966). Po tur -
ny  ro – apdovanojimai, vaišės ir šokiai
Lie    tuvių namuo se (2715 E. Allegheny
Ave., Philadel phia, PA 19134). Norin -
tys dalyvauti ar paremti turnyrą prašome
kreiptis: tel. 484-557-9167 (Tadas); el.
paštu tadas.656@ya hoo.com; tel. 267-
391-7942 (Vai das) el. paštu mr.sider
@yahoo. com

� Vilniaus-Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį,  visus maloniai kviečia į kasmetinį
pobūvį, kuris vyks Madison Klube (The
Madison Club), 5 E. Wilson St., Ma -
dison, WI 53705. Kokteiliai 5 val. p. p.,
vakarienė 7 val. v. Kaina 40 dol. asme-
niui. Vietas prašoma užsisakyti iki
gegužės 11 d. Daugiau informacijos tin-
klalapyje  http://madisonvilnius.org/

IŠ ARTI IR TOLI...

Balandžio 27 d., 

penktadienį, 7:30 val. v. 

Čiurlionio ga lerijoje, 

Jaunimo centre, 5620 S. 

Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

jungtinės parodos

,,TRANSFORMUOTI GYVENIMAI”
atidarymas 

Parodoje dalyvauja 20 autorių.

Daugiau informacijos
el. paštu laimaa@hotmail.com 
arba ausri ne kerr@comcast.net 

Gegužės 6 d. 2 val. p. p. maloniai kviečiame į Amerikos 
lietuvių moterų  dailininkių parodos ,,LAWAA-40” ati da rymą

Paroda, kurioje jau užsirašė dalyvauti 30 dailininkių, 
vyks Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629).

Jūsų laukia įdomūs darbai, vai šės ir programa.
Paroda tęsis iki  2012 m. rugpjūčio 31 d.

Artėja rinkimai į JAV LB XX Tarybą. Siūlome kandidatus, ruošiamės už juos balsuoti.
Liūda Rugienienė atsiuntė nuotrauką, kurioje įamžinti 1974 m. JAV LB VII Tarybos ant-
rosios sesijos dalyviai Čikagoje.  Tarybos prezidiumo pirmininkas tais metais buvo Algis
Rugienius, Krašto valdybos pirmininkas Juozas Gaila, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Bronius Nainys.                                                   Rugienių šeimos archyvo nuotr.

Muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr., dailininkė Aušrinė Kerr, menotyrinin-
kė Jolanta Bernotaitytė ir dailininkė Dana Turlaitė.                           Ritos Janz nuotr.

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

Ar�prisimenate?..


