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Čikaga (,,Draugo” Info) – Balan-
džio 26–28 d. University of  Illinois at
Chicago vyksta 23-oji Association for
the Advancement of  Baltic Studies
konferencija ,,The Global Baltics:
The Next Twenty Years”, kurios pag-
rindinis tikslas – skatinti jaunus

mokslininkus ir įvairių sričių spe-
cialistus bendradarbiauti ir, jungian-
tis į asociaciją, skleisti žinias bei
atradimus, dalintis patirtimi, plėsti
mokslo pažintis. Tai yra pati didžiau-
sia Baltijos šalių konferencija, vyks-
tanti Šiaurės Amerikoje arba Kana-

doje. Į Čikagą atvyko daugiau nei 200
pranešėjų ir dar daugiau akademinio
jaunimo bei besidominčių mokslu
klausytojų. Daugiau informacijos apie
konferenciją galima rasti: http://
depts.washington.edu/aabs/ arba
aabscon-finfoChicago@gmail.com  

Prie JAV-Lietuvos derybų stalo – du ūkininkai

Konferencijos prezidiumas (iš k.): Latvijos ambasadorius Andrejs Pildegovičs, Estijos ambasadorė Marina Kaljurand, Baltųjų rūmų
Europos reikalų vyresnioji direktorė Elizabeth Sherwood-Randall, JAV prezidento nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotojas ir
kalbų rašytojas Benjamin Rhodes,  LR ambasadorius  JAV Žygimantas Pavilionis ir Bradley D. Woodward.               Jono Kuprio nuotr.

Vilnius (ELTA) – Balandžio 26 d.
Užsienio reikalų ministerijoje (URM)
Lietuvos ir JAV atstovai aptarė dviša-
lio bendradarbiavimo branduolinio
saugumo ir kovos prieš branduolinių
medžiagų kontrabandą srityse stipri-
nimo būdus. Pasitarimuose su JAV
Paramos kovai prieš branduolinių
medžiagų kontrabandą iniciatyvos
(Nuclear Smuggling Outreach Initia-
tive), JAV Valstybės ir Energetikos
departamentų atstovais aptartas Lie-
tuvos institucijų pasirengimas kovoti

prieš branduolinį terorizmą ir bran-
duolinių medžiagų kontrabandą,
geroji praktika derinant įvairių vals-
tybės institucijų veiklą šioje srityje.
Taip pat dalintasi turima informaci-
ja apie egzistuojančias kontrabandos
grėsmes ir tendencijas. 

JAV kolegoms pristatyti Lietuvo-
je jau įgyvendinti projektai ir arti-
miausi planai, aptarti paramos teiki-
mo Branduolinio saugumo kompe-
tencijos centrui (BSKC) klausimai.
Susitikime taip pat kalbėta apie veik-

lą branduolinių medžiagų aptikimo
ir su tuo susijusių nusikaltimų už-
kardymo, įrodymų ikiteisminiam ty-
rimui surinkimo ir naujausių tech-
nologijų taikymo srityse. 

Specialistai sutarė artimiausiu
metu atlikti išsamią įsteigto BSKC ir
kitų Lietuvos institucijų poreikių
analizę ir sudaryti bendrų veiksmų
planą siekiant sukurti veiksmingą ir
koordinuotą nacionalinę kovos su
branduolinių medžiagų kontrabanda
sistemą.

Lietuva ir JAV bendradarbiaus stiprindamos branduolinį saugumą

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Balan-
džio 24 d. Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jo-
nas Milius, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis susitiko su JAV Žemės ūkio departa-
mento Valstybės sekretoriaus pavaduotoju, atsakingu už
tarptautinį bendradarbiavimą, Michael T. Scuse, JAV že-
mės ūkio departamento Maisto saugos ir kontroles tarny-
bos pareigūnu, atsakingu už tarptautinius ryšius, And-
reas Keller, kitais atsakingais darbuotojais. Tai pirmasis
dvišalis tokio aukšto rango pareigūnų susitikimas, kuris
virto šiltu, draugišku, dalykišku pokalbiu. 

Netrukus paaiškėjo, jog prie stalo susitiko du ūkinin-
kai. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas paklausė mi-
nistro, kelintą kartą jis lankosi JAV. K. Starkevičius atsa-
kė, kad iki šiol šalyje jis keletą kartų lankėsi tik kaip Lie-
tuvos dailiojo čiuožimo federacijos prezidentas. Ministras
papasakojo Valstybės sekretoriui apie Lietuvos žemės ūkį.

Kaip teigė ministras, šio apsilankymo tikslas yra iš-
judinti iš mirties taško vieną „mažutę, kaip ir pati Lie-
tuva”, problemą – Lietuvos maisto gamintojų eksporto į
JAV galimybių išplėtimą. Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos direktorius J. Milius pristatė vadovams
tarnybos vykdomus tarptautinius projektus, papasakojo
apie projektus, vykdomus Afganistane, Goro provincijo-
je, kur vietos gyventojams žemės ūkis yra vienintelis pra-

gyvenimo šaltinis. Jis patikino, jog visi formalumai,
klausimai, dominę JAV kolegas, atsakyti ir pateikti dar
praėjusiais metais, todėl Lietuva maloniai lauktų specia-
listų komandos Lietuvoje. Ambasadorius Ž. Pavilionis la-
bai taikliai atkreipė susirinkusių dėmesį, jog JAV gyvena
apie milijonas lietuvių – Amerikos piliečių, kurie pratę
valgyti lietuviškus produktus, ir jau seniai laukia „gerų
žinių” apie Lietuvą ant savo stalo. 

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius (antras iš d.) susitiko su JAV
Žemės ūkio departamento darbuotojais. 

LR ambasados JAV nuotr.
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Lietuvoje veikianti emocinės para-
mos tarnyba „Jaunimo linija” pradėjo
kurti pirmąjį Lietuvoje jausmų žodyną.
Kaip skelbia Tarnyba, per pirmąsias tris
svetainės www.kaipjautiesi.lt veikimo
savaites jos lankytojai jau įrašė daugiau
nei pusketvirto šimto skirtingų jausmų
ar jų apibūdinimų. Dažniausiai svetainės
lankytojai rinkosi žodžių junginį „gyveni-
mas nuostabus” – taip savo jausmą
apibūdino kas 12 jausmais pasidalinęs
svetainės lankytojas. Kokius jausmus iš-
gyvena žmogus, neretai galima sužinoti
tiesiog gatvėje. Štai prieš porą dienų Vil-
niuje mano palabinta nepažįstama seny-
va moteris, nieko nelaukdama, prasitarė:
,,Esu vieniša. Gal norėtumėt būti mano
drauge?” Per kelias minutes ji ne tik
trumpai papasakojo apie save, bet ir
mums išsiskiriant pakvietė kada nors ją
aplankyti jos namuose. Baigiantis me-
tams, visi anksčiau minėtoje svetainėje
įrašyti jausmai bus sudėti į jausmų žo-
dyną. Jis parodys, kaip 2012 m. jautėsi
Lietuvos gyventojai.  Įdomu, ar tarp tų
žodžių rasime ir žodžių junginį „esu
vieniša(s)”?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Šis sekmadienis
Kauno arkikate-
droje yra neeili-

nis, tai liudija vysku-
pai iš Lietuvos ir Lat-
vijos, kunigų atstovai,
Valstybės bei Seimo
vyrai ir moterys, sese-
rys vienuolės ir gau-
sūs tikintieji pasau-
liečiai. Kai buvau jaunas kunigas,
netikėjau, kad galiu sulaukti tokio
jubiliejaus. Bet, kaip žinome, Vieš-
pats buvo gailestingas net ir netikin-
čiam Tomui.

Kunigo tarnystėje praleisti 50
metų, pažymėtų totalitarinės siste-
mos, santvarkų perversmo ir tautos
prisikėlimo ženklu, tebūnie liudiji-
mu, kad kunigystė nebuvo našta, bet
dangaus dovana, už kurią drauge su
jumis noriu dėkoti Dievui. Kunigys-
tės jubiliejus tebūnie prisikėlusiojo
Kristaus liudijimu, nes Jis pašaukė
ir davė jėgų per visus kunigiškos
tarnystės metus. 

Kas man pačiam buvo kunigys-
tė? Be jokios abejonės, tai Dievo do-
vana. Neužtarnauta, bet gauta veltui.
Gal anksti šeimą palikusios pamal-
džios motinos išmelsta, bet kas į tai

atsakys? Kunigystė buvo ne tik do-
vana, bet ir labai įdomi kelionė.

Mano kunigystės pradžią sovieti-
nis laikraštis „Tarybinis mokytojas”
įvertino straipsniu: „Ne, ne tais lai-
kais į kunigus išėjo”. Užkliuvo tai,
kad jaunas kunigas sumanė kviesti į
bažnyčią ir katekizuoti būsimus ko-
munizmo statytojus.  

Religijų reikalų taryba, budriai
sekusi visų kunigų darbą, kartą nu-
tarė, kad Prienų vikaras kalba ne
taip, kaip neklystančiai partijai no-
risi, ir uždraudė jam sakyti pamoks-
lus. Dar vėliau pasiūlė pasidarbuoti
gamykloje ir melioracijoje.

Vienuolika metų trukusį „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos”
leidimą ir platinimą taip pat vertinu
kaip Dievo dovaną. Buvo pavojai ir
nuolat virš galvos kabojęs Damoklo
kalavijas, žinant, kad vieną dieną jis
nusileis, bet buvo ir Apvaizdos globa.

Kaip labai didelę Dievo dovaną
branginu 44-erius metus, praleistus
Jėzaus Draugijoje. Mokiausi, ką gali-
ma ir reikia branginti, o į ką – ne-
kreipti dėmesio. Bičiulystė su Drau-
gijos tėvais, manau, davė ne mažiau,
kaip Kunigų seminarija.

Didelė Dievo dovana, kliūvanti
ne kiekvienam kunigui, buvo sovie-
tinio teismo sprendimas, padovano-
jęs dešimtį nelaisvės metų. Kokioje
seminarijoje, kokiame vienuolyne ir
kokiose rekolekcijose būtų buvę gali-
ma gauti tai, ką davė tie erškėčiais
pabarstyti metai? Niekada su tokiu

virpuliu nestovėjau prie Viešpaties
altoriaus, kaip KGB kalėjime, ant
kalinio spintelės aukodamas nekru-
vinąją Kristaus auką. Niekada Šven-
tojo Rašto tiesos apie Dievo Apvaizdą
nepalietė tiek proto ir širdies, kaip
kalėjimo kameroje.

Nežinau, ar visą laiką gyvenu-
sieji Lietuvoje, kad ir priespaudos
metais, galėjo pervartos metais išgy-
venti tokį džiaugsmą, kokį išgyvenau
1988-ųjų lapkritį, kai grįžtančiam iš
Sibiro Vilniaus geležinkelio perone
draugai į rankas įspaudė Trispalvę.

Nelaukta ir nesapnuota vyskupo
tarnystė prasidėjo prieš dvidešimt
vienerius metus. Kokia Dievo palaima
buvo matyti prisikeliančią Lietuvą ir
Bažnyčią, o drauge – kokia atsakomy-
bė daug ką statyti beveik nuo nulio:
,,Caritas”, tikybos pamokos, katali-

kiška spauda, radijas ir televizija;
skautai, ateitininkai, charizmatinis
judėjimas ir teologijos studentai. 

Tačiau drauge kaip iš pragaro
kraterio išsiveržusi pornografija,
prekyba narkotikais ir moterimis,
nusikaltėlių gaujos ir žmonių suprie-
šinimas. Garbinamas ne Dievas, o pi-
nigas, alkoholis ir narkotikai, tiesa
nuvertinama, o laisvė ir demokratija
iškeičiama į anarchiją ir demonok-
ratiją. Niekinama gyvybė ir šeimos
institucija, o garbinamas palaidumas
ir prievarta.

Bažnyčia turėjo ne tik gydyti
sovietinių laikų žaizdas, bet ir prisi-
imti smūgius, kurių negailėjo vaka-
rykščiai komjaunuoliai ir naujųjų
laikų pionieriai, nuolat bandę nutil-
dyti Bažnyčią, o kunigus uždaryti į
zakristiją, paverčiant juos kulto tar-
nais. Ar ne to paties buvo siekiama
per visą sovietijos laikotarpį?

Nepriklausomybės metai buvo
labai brangūs, vaisingi, ir tik visiš-
kas užsispyrėlis gali nematyti, kiek
Bažnyčia išaugo ir pasikeitė. Gal tik
tarpukaryje mes turėjome tiek daug
sąmoningų pasauliečių. Svarbiausia
– Bažnyčia neužtildyta. Į jos balsą
kartais reaguojama labai audringai,
bet ji nesiliauja skelbusi, kas yra
tiesa, kokia turi būti laisvė, šeima ir
ant kokių pagrindų galima kurti
Valstybę.

Po dvidešimties Nepriklausomy-
bės metų daug kas yra nusivylę ir pil-
ni baimės dėl rytdienos. Labai pana-

šūs buvo apaštalai
tą pirmąjį Velykų
rytą, kai jiems pasi-
rodė Jėzus. Jis atsi-
rado tarp jų ir pra-
bilo: „Ramybė jums!”
Virpėdami iš išgąs-
čio, jie tarėsi matą
dvasią. O jis pa-
klausė: „Ko taip iš-

sigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta
dvejonės? Pasižiūrėkite į mano ran-
kas ir kojas. Juk tai aš pats! Palies-
kite mane ir įsitikinsite” (Lk 24,
37–40). Ką pasako mokiniams pasiro-
dęs jų Mokytojas? Ogi atveria jiems
Raštų prasmę. Jis kalba: „Yra para-
šyta, kad Mesijas kentės ir trečią die-
ną prisikels iš numirusių ir, prade-
dant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms
tautoms bus skelbiama, kad atsivers-
tų ir gautų nuodėmių atleidimą”(Lk
24, 46–48).

Kristus nepažada pigios ramy-
bės, sotaus gyvenimo ir nesibaigian-
čių pramogų. Jis tik pažada būti su
savo mokiniais iki pasaulio pabaigos
ir pakviečia juos būti Jo prisikėlimo
liudytojais. Štai ko Dievas nori iš
šiandienės Bažnyčios, iš vyskupų,
kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų: būti

gerais jo liudytojais. Ir visai nesvar-
bu, ar tie liudytojai bus giriami ar
niekinami, ar reitinguojami į aukš-
čiausią ar žemiausią vietą, jų pareiga
bus ramiai ir atkakliai eiti į priekį ir
neperstojamai liudyti mirusį, bet
prisikėlusį Viešpatį. Skelbti prisikė-
limo žinią. Liudyti ją nepriekaištin-
gu savo gyvenimu. Dažnai pasime-
tusiems žmonėms nešti tikėjimą ir
viltį.

Šiandien drįstu prašyti Jūsų:
drauge su manimi dėkokite Dievui už
kunigiškos tarnystės metus, už tuos
geruosius žmones, sutiktus parapi-
jose ir arkivyskupijoje, kurie nuolat
rėmė pavyzdžiu, malda ir darbais ir į
kuriuos visada galėjau atsiremti. Jei
galėčiau iš naujo rinktis, į nieką
neiškeisčiau kunigiškojo pašaukimo.
Kurie šiandien niekina kunigus ir
ieško tik dėmių Bažnyčioje, niekada
nesupras, kokia didelė dovana yra
kunigystė. Ji brangi tiek asmeniškai,
tiek visai Dievo tautai.

Jei Lietuvai reikia gerų politikų,
sąžiningų valdininkų, policininkų ir
teisėjų, tai dar labiau reikia gerų
kunigų, nes kas be jų neš Lietuvos vi-
suomenei tikėjimą ir viltį, kas skleis
Kristaus ramybę ir meilės šviesą?

Kauno arkivyskupo metropolito
Sigito Tamkevičiaus SJ homilija Kau-
no arkikatedroje bazilikoje balandžio
22 d. švenčiant kunigystės 50 metų ju-
biliejų.

Kunigo misija
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Balandžio 22-osios sekmadienį Kauno
arkikatedroje bazilikoje iškilmingoje Eu-
charistijoje buvo dėkojama Dievui už ar-
kivyskupo metropolito Sigito Tamkevi-
čiaus 50 kunigystės metų. Šio auksinio
kunigystės jubiliejaus švęsti, melstis ir
dėkoti susirinko gausus būrys žmonių –
vyskupų, kunigų, seserų ir brolių vienuo-
lių, tikinčiųjų pasauliečių, Vyriausybės,
Seimo narių, vietos valdžios atstovų, vals-
tybinių, visuomeninių, katalikiškų įstaigų
bei organizacijų vadovų ir darbuotojų ir
kt. Džiaugsmingai buvo sutiktas Šventojo
Tėvo Benedikto XVI sveikinimas ir apaš-
tališkasis palaiminimas kunigystės jubi-
liejaus proga arkivyskupui S. Tamkevičiui
ir drauge visai šį ypatingą įvykį šven-
čiančiai bažnytinei bendruomenei. 



32012 BALANDŽIO 28, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Remkime DRaugo fonDĄ – RŪpinkimės ,,DRaugu”!

Niekada nemaniau, kad kada
nors rašysiu apie aprangą ar
rūbus, nors, pagal mano turi-

mą pavardę, tokia tema turėtų būti
man giminin ga. Kriaučius – juk tai
siuvėjas, siuvąs rūbus, o Kriaučiūnas
gal buvo Kriaučiaus tėvas ar pusbro-
lis.

Derama apranga gėdos neda ro, o
kartais net sukelia pasididžiavi mą
bei pagarbą. Derama apranga ne
visuomet reiškia prabangią. At min -
 tyje iškyla prieš daugiau nei dvi -
dešimt metų pasaulio žiniasklaidoje
rodyti vaizdai iš Sąjūdžio, televizijos
bokšto ir Steigiamojo Seimo dienų.
Ne kartą ten matytas Vytautas
Lands bergis dažnai buvo apsirengęs
suglam  žytu kostiumu, lyg su juo būtų
mie gojęs. Tik vėliau sužinojome, kad
taip ne kartą ir nutiko. Krizės metu
neturėta nei rūbų pakaitalo, nei tik -
ros lovos miegui.  Jo  ryžtingas veidas
ir suglamžytas kostiumas tapo lais -
vės kovos ir ištvermės vaizdinių sim-
bolių atmintyje.  

Dabar pasukime laikrodį iki šių
dienų. Neseniai JAV lankėsi Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų vicemi-
nistras Evaldas Ignatavičius ir mie-
lai fotografams pozavo. Šalia jo pui-
kavo si skoningai apsirengęs Lietuvos
am ba sadorius Žygimantas Pavilio-
nis. Ne žinau kaip tiksliai aptarti vi-
ceministro aprangą, bet joje kažko
trūko. Kostiumas lyg per ankštas, lyg
suglam žytas, mėlynų marškinių spal-
va kirtosi su oranžinės spalvos kakla -
raiščiu. Su tokia apranga jis ne tik
lankėsi JAV sostinėje su darbo vizitu,
bet ir pozavo žiniasklaidai.  

Prisiminė kitas epizodas iš vieno
Vygaudo Ušacko, tuo metu buvusio
Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Mek -

sikai, vizito Amerikoje. Jei tiksliai
atsi menu, jis atskrido į New York
miestą ir turėjo skubėti į susitikimą
su verslo atstovais. Jo lagaminas kur
tai dingo. Likęs vienmarškinis, jis
tak sisto paprašė, kad, važiuojant į su -
sitikimą, sustotų prie vyrų rūbų par-
duotuvės. Ten įbėgęs nusipirko spor -
ti nį švarką. Pasitarimo su prekybi -
nin kais metu, turbūt buvo karštoka
die na ar kambarys, jis savo švarką
nu sivilko ir pakabino ant kėdės. Gre -
ti mai sėdėjęs pastebėjo etiketę švar-
ko apykaklėje ir juokais pakomenta-
vo, kad ambasadorius yra lojalus sa-
vo atstovaujančiam kraštui, nes švar-
kas buvo pagamintas Lietuvoje. Tik
tada jis sužinojo savo naujo švarko
,,tėvy nę”. Apie tai rašė Amerikos
žinia sklaida.

Asmuo, pastebėjęs minėto švarko
etiketę, turbūt buvo skaitęs ar bent
susipažinęs su John T. Molloy knyga
,,Dress for Success” (,,Apranga sėk-
mingumui”), išleista 1975 m. Kurį
laiką knyga buvo daugiausiai perka -
mų knygų sąraše. Tai knyga, kurią
skaitė visi, norintys tapti sėkmingais
verslininkais, bankininkais bei pra-
monės vadovais. Pagrindinė knygos
mintis buvo, kad reikia rengtis sko -
nin gai, profesionaliai, taip, kaip ren-
giasi savo srityje jau pasižymėję ir
išgarsėję žmonės. Nauja knygos laida
buvo išleista 1988 m. Panaši knyga

moterims buvo išleista 1979 m, o jos
antroji laida – 1996 m. Savo pirmoje
knygoje autorius teigė, kad daugu-
mas vyrų Amerikoje rengiasi nevy-
kė liškai. Rengdamiesi jie daro ketu-
rias ,,aprangos savižudybės” klaidas:
leidžia, kad žmona ar meilužė rūbus
jam išrinktų; parduotuvės tarnauto-
jai ar madų patarėjas. Dar viena klai-
da –  renkantis rūbus pasiduoda savo
įpročiams ir tradicijoms. Daugelis
vy rų, bėgdami nuo tokios pražūties,
tarsi skęstantieji, tą knygą išgraibs -
tė, o  jos autorius praturtėjo.  

Prieš rašydamas knygą,  auto-
rius  tyrinėjo apsirengimo įpročius ir
žmo nių reakciją į įvairias galimybes.
Jis atrado įvairių subtilumų ne tik
rūbų stiliuje, bet medžiagos kokybėje
ir spal voje.  Apklausos parodė, kad
gali mybė būti pasamdytam kokiam
darbui padidėja, jei nešiojamas mėly-
nas, o ne rudas kostiumas. Teisme
liudi ninkai su kaklaraiščiais laikomi
pa tikimesniais nei liudininkai, ne -
šio jantys varlytę. Tepaminėjau tik
porą pavyzdžių. 

Daugelį metų mano profesinė
apranga darbe buvo derama, gal tik
per daug nesirūpindavau avalyne.
Tai – mano žmonos, kuri ne tik siuvo
rūbus visiems sūnums, bet ir manęs
neužmiršo, dėka. Tad galėjau dabin-
tis naujais kostiumais bei paltais.

Kartą vienas mano internas, norėda -
mas pasipuikuoti savo erudicija, man
paskolino minėtą Molloy knygą. Ją
skaičiau su įdomumu ir daug ką nau -
jo sužinojau. Naujos žinios mažai
pakeitė mano apsirengimo įpročius,
bet pasidariau atidesnis kitų apran-
gai. Atsimenu, perskaitęs knygą, už -
si sakiau tamsiai mėlyną kostiumą su
dryželiais, tačiau algos dėl to nepa -
kėlė.

* * *
Ruošdamas šią skiltį nusidan gi -

nau į www.elegancija.eu tinklalapį.
Ten atsivėrė nauji horizontai, bet il-
gai ten neklaidžiojau. Tačiau  viena -
me Giedriaus Drukteinio rašinyje
kai ką naujo sužinojau apie vyrišką
kostiumą. Anot autoriaus, šių laikų
kostiumas gimė 1900–1910 metais
kaip šalutinis automobilio produk-
tas. ,,Lig tol vyrai jodinėjo ant arklių,
todėl švarkai turėjo smaugtus lieme-
nis ir į moteriškus sijonus panašius
skvernus, skirtus išsiskleisti ant žir -
go nugaros. Kai arkliai pasitraukė į
antrą planą, švarkai įgijo dabartinę
formą ir išvaizdą – kad su jais būtų
lengviau sėsti į automobilį.’’  

Tai štai, kur šuo pakastas. Jeigu
neturėtume automobilių, neturėtu-
me nei modernių kostiumų. Dar ge-
riau! Jeigu neturėtume fotoaparatų
techno logijos, po pasaulį neskleistu-
mėme nuotraukų su valstybės atsto-
vais, ap sirengusiais ankštais, kiek
suglamžytais  rūbais.  Tada nereiktų
kartoti se nos patarlės: ,,Nevertinu
knygos pa gal viršelį, o žmogaus –
pagal jo ap rangą.’’

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

Derama apranga 
gėdos nedaro
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Teiginys, jog   turime vis labiau
save suvokti kaip Šiaurės Eu-
ropos dalį,   nėra žaibas, kuris

trenkė iš giedro dangaus. Kaip teigia
patys strategijos Lietuva 2030 kūrė-
jai, jie rėmėsi tiek gyventojų apklau-
somis, kurios rodo, kad didelė dalis
Lietuvos gyventojų labiau simpa-
tizuoja Šiaurės kraštams nei Rytų ar
Vidurio Europai, tiek faktu, kad per
pastaruosius metus ekonominiai
santykiai su Skandinavija vis stiprė-
ja.  Na, o lemiamu įrodymu, regis, ta-
po orientacija į gerovės valstybės mo-
delį, sėkmingai sukurtą Šiaurės
kraštuose.

Neįtikėtina, bet šis iš esmės nau-
jos geopolitinės orientacijos pasi-
rinkimas nesukėlė diskusijų audros.
Suprantu, jog dauguma norėtume
„švediškų atlyginimų”, taip pat pavy-
dime Šiaurės šalyje sėkmingai įdieg-
to kultūros vadybos modelio. Tačiau
nesu toks tikras, ar iš tiesų turėtume
aklai orientuotis į gerovės valstybės
principus.

Popiežius Jonas Paulius II yra ne
kartą atkreipęs dėmesį, kad gerovės
valstybės modelis turi ne tik priva-
lumų, bet ir trūkumų. Vienas iš jų –
valstybė vis  daugiau pareigų perima
iš asmens. Tai tarsi patogu, tačiau
pratina prie globotinio statuso ir tirp-
do savarankiškumą. Galiausiai vals-
tybė tampa aukle, kuri iš tiesų pa-
siryžusi pasirūpinti kiekvienu, ta-
čiau tas rūpestis neišvengiamai susi-
jęs ir su „idealaus piliečio” kūrimu.

Gerovės valstybė savo esme yra so-
cialdemokratinio mąstymo vaisius.
Na, o veiksmingiausia alternaty-
va jai – socialinės rinkos ekonomika.
Šis ekonomikos modelis, kuriame
kur kas daugiau nei gerovės valsty-
bėje pasitikima asmens sumanymų
ir laisvės galia, buvo išplėtotas po-
kario Vokietijoje ir   padėjo šiai vals-
tybei tapti stipriausia Europos val-
stybe.

Galiu suprasti, jog Lietuvoje,
pokomunistiniu laikotarpiu išgyve-
nančiai   niekuo nesaistomo vartoto-
jiško kapitalizmo diktatą, yra daug
norinčiųjų aukoti laisvę dėl didesnio
socialinio saugumo. Kita vertus,
socialinėje rinkos ekonomikoje tikrai
ne mažiau socialinio teisingumo nei
gerovės valstybėje. Tik jo įgyvendini-
mo varikliu tampa ne tiek valstybės
rūpestis, kiek aktyvus tarpinių orga-
nizacijų, bendruomenių įtraukimas
bei pasitikėjimas. Primenu, kad pas-
tarasis reiškia nuostatą, jog tai, ką
žmogus ar   bendruomeninis darinys
gali padaryti patys, iš jų neturi būti
valstybės perimta. Pastaroji turi pa-
dėti kiekvienam žmogui stiprėti,

tačiau ne perimti jo pareigų.

Strategijos kūrėjai pabrėžia, kad
svarbu ugdyti kiekvieno žmogaus
kūrybiškumą, atvirumą ir atsakingą
veikimą, tačiau kiek visa tai atitinka
skandinaviška modelį, kurį tobulu
nevadina ir nemaža dalis skandi-
navų?

Lietuvoje jau kurį laiką sociali-
nės apsaugos sitemoje bandoma ieš-
koti naujų kelių. Vis daugiau dėme-
sio skiriama paramai šeimai, tikin-
tis, kad stipri šeima padės išvengti
daugelio socialinių bėdų. Taip pat
daugiau iniciatyvos perduodama
bendruomenėms, valstybė daug ak-
tyviau bendradarbiauja su nevyriau-
sybinėmis organizacijomis. Tai, ma-
no įsitikinimu, sveikintini socialinės
rinkos ekonomikos daigai, kurie tu-
rėtų būti puoselėjami ir toliau, nesi-
vaikant naujų socialinių madų.
Skandinaviškas šeimos modelis bent
jau man tikrai nėra siekinys.

Strategijos „Lietuva 2030” kūrė-
jai pabrėžia, kad jie puikiai supranta
kultūrinius ir istorinius skirtumus

tarp Lietuvos ir  Šiaurės Europos val-
stybių, tačiau tikisi vertybių konver-
gencijos, t. y. nuoseklios Lietuvos
skandinavizacijos. Iš dalies ji vyks-
ta, nes vis daugiau Skandinavijos
įmonių turi savo filialus Lietuvoje.
Kita vertus, ar iš tiesų kultūriniai,
religiniai, istoriniai skirtumai taip
lengvai yra įveikiami? Mums gali
nepatikti vieno ar kito Lenkijos poli-
tiko laikysena, galime piktintis   Lie-
tuvos lenkų nelojalumu mūsų valsty-
bei, kalbėti apie istorines skriaudas,
tačiau sunku paneigti, jog turime la-
bai daug bendrų patirčių su Lenkija,
mus taip pat jungia katalikybė. Len-
kams, kaip ir kitiems Rytų bei Vidu-
rio Europos gyventojams, nereikia
įrodinėti stalinizmo blogio bei aiš-
kinti, kodėl mes įtariai šnairuojame į
Rusijos imperalistinius planus.

Neatmetu galimybės, jog kryptis
į Šiaurės valstybes turi privalumų,
kurių kol kas man nepavyko įžvelgti,
todėl ir laukiu tikros diskusijos šiuo
klausimu. Kaip ir paaiškinimo, ar iš
tiesų mes, kaip politinė bendruo-
menė, vieningai galime sutarti, jog
trokštame gerovės valstybės mode-
lio.

Bernardinai.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Apie kryptį į šiaurę bei
gerovės valstybės modelį
ANDRIUS NAVICKAS
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esu danguje, kur sumaišė mane su
musulmonais, bet tada panų turėtų
būti keliolika! O šakės, gi žiūriu į
savo didelį  plokš čią televizorių, kurį
pernai nusipir kau ir pakabinau ant
sienos, o dabar jame mergina šypsosi
laikydama ga lioną „Behr” dažų ir
kažką vapalioja. Porą galionų tokių
dažų iš „Home Depot” nusipirkau
dar pernai, o ji dar siūlo... 

Ak, man visada taip su tomis
mer ginomis. Pamenu, kaip 1993 m.
žygiuojant sau Gedimino prospektu
iš senamiesčio į Seimo rūmus,  ma-
tau prieš save ateinančią merginą.
Labai jau meiliai šypsosi. Apsidai-
riau. Nie ko arti manęs nėra, reiškia
šypsosi man. Mergina visai faina, tik
gal tru putį per daug „kvarbos”, o pro
prasiskleidžiantį paltą matėsi mini
sijo nėlis ir, sakyčiau, padoriai atro-
dan čios kojos.  Man bebandant atsi-

minti, kur aš ją matęs, ji jau prie ma-
nęs ir: „Gal ponas norėtumėt malo-
niai pra leisti valandėlę?” Mano am-
žiuje šiek tiek ilgiau trunka, kol da-
lykai viršuje tinkamai „užsiregist-
ruoja”, taigi be bandant pasiūlymą
suprasti ir reikiamai įvertinti, mer-
gina dar meiliau šyp sodamasi pridu-
ria: „Nesigailėsi te!”. Ką gi, atsipeikė-
jau ir nuoširdžiai padėkojau už tokį
netikėtą pasiūly mą. Merginos šypse-

na ūmai dingo, o aš kulniavau toliau
palikęs ją, bet visą apėmė toks ma-
lonus jausmas. Juk iš visų praeivių
pasirinko mane! Nepajutau kaip iš-
kėliau galvą, įtrau kiau pilvą, bet va
– velniava tie lietuviški šaligatviai:

koja užkliuvo už išsi kišusios šaligat-
vio cementinės plokštės, ir aš, skery-
čiodamas ranko mis, bandžiau šiaip
taip balansuoti, kad neišsitiesus ant
pilvo. Išsilai kiau, bet baisiai jau ne-
vyriškai turėjau atrodyti besiskery-
čiojantis.

* * *
Parvažiuoja kartą žmona ir, tik

įžengusi į kambarį, prašo, kad pažiū -
rėčiau mašinos ratus – priekinis
keistai jai atrodo. Klausiu, kaip
„keistai”, atsako, kad kažkaip kitaip.
Išeinu pa žiūrėti, o vienas ratas visai
be pa dangos, tik ratlankis likęs.

Klau siu, kur ir kaip ji tą
padangą prarado. Nežino
ji, tik dabar sužinojo iš
ma nęs, kad praradusi. Pa-
dangas tik prieš mėnesį
nupirkau, tai noriu su ži-
noti ar ji sprogo, ar kokios
vinies pradurta išleido orą
ir bevažiuojant ratlankis
ją „sudrapalino”. Išva-
žiuo jame mano mašina
padangos ieškoti. Žmona
rodo kelią, kuriuo važiavo,
bet iš tikro nereikia, nes
kelio asfalte pa likęs rat-
lankio įbrėžtas ruožas –

kaip brydė rugių lauke. Šiek tiek
pavažia vus pamatome vidury kelio
gumos ga balus. Sustoju patyrinėti. Iš
gretimo namo išeina senyvas žmogus
ir aiškina man, kad matęs vieną
„lady” važiuojančią triukšminga
mašina, kuriai pravažiavus liko tie
gumos gabalai. Rodau jam į savo
mašiną, tardamas: „Va, ta ‘lady’ sėdi
mano mašinoje.”

Skaitant „Bernardinuose”  vieno
jų bendradarbio pokalbį su
išeivijos profesoriumi man la-

bai patiko jų vartojamas žodis reflek-
sai. Kažkaip visai kitokį įspūdį suke-
lia ir apie rašinį, ir apie patį autorių.
Tuoj matosi, kad tai rašo išsimoks-
linę asmenys. Rimtai pagalvoju, ar
ne laikas ir man sukul tūrinti savo
dipukišką kalbą, kad nelikčiau relik-
tas ir kad komfortiškai jausčiausi
bendraudamas su tėvynainiais. Aiš-
ku, visada reikia pradėti nuo savo
šeimos. Tai va, žen giu į virtuvę, kur
žmona ruošia pusryčius ir tariu:
„Neužmiršk, brangioji, kad antrą
valandą startuoja tavo pusmetinis
apointmentas su stomatologu”. O ji,
užuot atidžiau pa klausiusi, ką aš sa-
kiau, tuoj oponuoja, kad nie kur ne-
startuosianti, nes jau vakar sakiusi,
kad antrą valandą eis pas dantistą
pusmetiniam dantų pa tik rinimui.
Nenoriu konfliktuoti su ja, nes ko
gero mes kepti kiaušinienę ir turėsiu
vienas važiuoti pusryčiauti  į „McDo-
nald”. Tad, girdėjęs kaip Lie tuvoje
bernai besimeilindami mergi noms
vadina jas zuikučiais, nutaisau kuo
švelnesnį balsą ir tariu: „Klau syk,
zuikuti, aš tik norėjau priminti tavo
dantų prevenciją...” To tik terei kėjo,
kaip kokia furija pradėjo šaukti, kad
ji ne kralikas, kad per mane va su-
degino lašinukus, kad kišuosi į jos
reikalus, kad lietvamzdžiai pilni eg -
lių spyglių ir jų neišvalau, kad jau
nuo pernai miegamasis pilnas kopė -
čių, dažų... Dėl miegamojo tai ji teisi,
pernai sunešiau visą techniką, nes
vis ruošiuosi renovuoti. Iš tikro, tai
mū sų šeimoje vyrauja egalitarizmas
ir aš nesijaučiu, kad žmoną subordi -
nuo  čiau.

Prisipažinsiu, kad jaunystėje bu -
vo kiek kitaip. Ji buvo prieškarinių
emigrantų dukra, tai ir jos lietuvių

kalba buvo skurdoka. Lietuviškai
kalbėjo kaip jos tėvai ir kiti lie tu viai
kaimynai: „karus parkino ant stryto,
čikenus pirko ant marketo, kepė ki-
čene, valgė dainingrume iš di šių,
miegojo bedrume...”. Taigi, net pik-
tuoju prigrasinau, kad adoptuo tųsi
prie mūsų dipukų kalbos ir jo kios
kitos alternatyvos nebus, jei norės už
manęs – dipuko – ištekėti. Ir va –
adoptavosi ir ištekėjo. Bet laikai kei-
čiasi, kalbos tobulėja ir jai teks mo-
kytis trečios lietuvių kalbos.

* * *
Vis giriuosi, kad veik kasdien po

valandą važinėju dviračiu. Net nuo-
trauką „Draugui” nusiunčiau, nors
žmona šaipėsi, kad jau suvaikėjau.
Bet va, važinėju aną dieną ir mane
dviračiais pralenkia dvi merginos.
Pasiveju jas jau bestumiančias dvi-
račius, nes kalniukas nepa-
prastai aukštas ir status ir,
atrodo, jos nepajėgia dvira-
čiais jo įveikti. Aha, auksinė
proga pasirodyti. Junginėju
pavaras ir nors stenėdamas
užkopiu. Sustab do mane jau-
na moteris vedina šuniu ką ir
kad pradės čiauškėti, kad
dažnai mato mane  ir stebisi,
kad aš veik žaismingai į tuos
kalniukus važinėjantis, o ji
nors ir mėgstanti važinėti,
bet jai per sunku į kalniukus.
Nutai sau aš miną, kad man
tai – vieni juo kai, nors kinkos
dar virpa nuo pedalų minimo. Grįžtu
namo, ištuštinu bu telį šalto „Švytu-
rio” ir  patogiai įsitai sau prie televi-
zoriaus. Bet iš min ties neišeina ta
moteris su šuniuku. Ne šuniukas, bet
ji. Atrodo, kaip ir visada, užsnūdau.
Pabudino mane garsus durų skam-
butis. Praveriu akis, o prieš mane
stovi jauna mer gina. Pasitrinu akis:
mergina šypso si, muzika garsiai
groja. Dieve mano, negi numiriau ir
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JUOZAS GAILA

Startavimas pas stomatologą ir kitkas
Refleksai iš Elikat sičio

Cleveland ,,Rotary Internatio-
nal” stengiasi suaktyvinti savo narių
bei aplinkinių bendruomenių veiklą.
33,000 klubų, kurie bujoja daugiau
nei 200 kraštų, 1,2 milijonai rotarie-
čių dirba, kad skatintų tarptautinę
sampratą ir žmonijos gerovę. Rota-
riečiai pagerbia ir įvertina instituci-
jas ir asmenis, kurie pasišventusiai
dirba šiuo tikslu.

Rotary Club of  Cleveland, kuris
klesti jau per šimtą metų, š. m. ba-
landžio 5 d., savo apdovanojimą „In-
ternational Service Award”  paskyrė
buvusiam JAV senatoriui George
Voinovich. Iškilmingą vakarienę res-
torano „Windows On The River” pa-
talpose atidarė Rotary Club of  Cle-
veland prezidentas Jeff  Sopko, kuris
papasakojo apie senatoriaus nuopel-
nus visuomenei. Invokaciją sukal-
bėjo kunigas Ralph Wiatrowski, svei-
kino JAV senatoriaus Rob Portman
atstovė Carin Candinsky.

„International Service Award”
premiją senatoriui Voinovich įteikė
buvusi Rotary garbės pirmininkė,

LR garbės generalinė konsulė Ingri-
da Bublienė. Ji taip pat įteikė puokš-
tę gėlių senatoriaus žmonai Janet
Voinovich.

Cleveland  rotariečiai pagerbė buvusį senatorių G. Voinovich

Savo kalboje senatorius Voino-
vich  trumpai, bet įdomiai apibūdino
savo politinio gyvenimo kelią – Cle-
veland meras, Ohio gubernatorius,

JAV senatorius.
Svarbus jo darbas buvo Lietuvos

ir kitų išsilaisvinusių Rytų Europos
valstybių narystė NATO. Šiuo metu
vienas sunkiausių jo projektų – iš-
laikyti „Rock and Roll Hall of  Fame
and Museum” Cleveland. Senatorius
paruošė finansinę sąmatą ir į lėšų
telkimą šiam projektui įtraukė Ohio
valstiją, Cleveland miestą ir pavie-
nius aukotojus. Tas galutinai įtikino
minėtos organizacijos štabą New
York, kad  Cleveland pajėgus išlaiky-
ti šią salę ir muziejų. „Rock and Roll
Hall of  Fame and Museum” Cleve-
land miestui kas metai atneša dideles
finansines pajamas, yra gausiai lan-
koma turistų, ypač per „Rock Induc-
tion” renginius, kurie ypatingai
buvo dideli 2012 metais.

Dr. Viktoras Stankus senatoriui
asmeniškai įteikė ALT’o studiją apie
netoli Lietuvos sienų numatomas
statyti atomines elektrines Baltaru-
sijoje ir Kaliningrado (Rusija) srity-
je. Tokių elektrinių statyba kelia
grėsmę Lietuvai. Senatoriaus buvo
paprašyta šią žinią perduoti kole-
goms JAV valdžioje.

DR. VIKTORAS STANKUS

Nuotraukoje iš kairės: Rotary Club of Cleveland prezidentas Jeff Sopko, buvęs JAV se-
natorius George Voinovich, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė ir
Nyderlandų konsulas Charles A. De La Porte.
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Ilgai laukta Lietuvių Fondo 50
metų jubiliejinė sukaktis atšvęsta
2012 m. balandžio 14 d. Šventė pra-

si dėjo šeštadienio rytą iškilmingu
me tiniu Lietuvių Fondo suvažiavi-
mu, į kurį susirinko nemažas skai-
čius LF narių. Suvažiavimo salė buvo
papuošta LF simbolika, vėliavomis, o
prie sta lų sėsti visus viliojo paruošti
už kandžiai. Tarp suvažiavimo svečių
buvo galima pamatyti buvusį LR pre -
zidentą Valdą Adamkų, JAV ambasa -
dorę Lietuvai Anne E. Derse, Fondo
idėjos sumanytojus ir įgyvendintojus
dr. Antaną Razmą, Sr. ir dr. Kazį Am-
b rozaitį, JAV LB Krašto valdybos pir -
mininką Vytą Maciūną ir kitus gar -
bingus svečius.  

Nors raštu sveikinimų Fondui
jubiliejaus proga gautas visas pluoš-
tas, suvažiavimo metu LF valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas per-
skaitė tik vieną, atsiųstą LR prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės: „Per
savo veiklos turiningus metus Lietu -
vių Fondas tapo svariu Lietuvos kul -
tūrą bei švietimą puoselėjančiu židi -
niu. Didelį dėmesį skirdami knygų
leidybai, rūpindamiesi lietuvybės
cent rais, ugdydami jaunąją mūsų
kar tą, Jūs svariai prisidedate prie
Lietuvos ateities kūrimo, padedate iš -

saugoti ir skleisti gimtosios kalbos,
tradicijų ir papročių unikalumą.” 

LR prezidentė D. Grybauskai tė
linkėjo Fondui niekada nepristigti
„energijos ir visokeriopos sėkmės”.
LF pasveikino ir buvęs LR preziden-
tas V. Adamkus, kuris įvertino Lietu -
vių Fondą kaip vieną reikšmingiau -
sių lietuvių institucijų, puoselėjan -
čią ir remiančią kultūrinę bei litua-
nis tinę veiklą. Gražiai lietuviš kai į
su sirinkusius prabilo JAV am ba sa-
dorė Lietuvai Anne E. Derse, džiaug-
damasi dideliais LF pasiekimais ir
labai naudinga parama. Ambasa dorė
skatino gimnazistų stažuotes tarp
Lietuvos ir JAV. Tokie ryšiai, jos tei-
gimu, suteikia jaunimui nepamai no-
mą tarptautinę patirtį ir atveria du-
ris ateities bendradarbiavimui.

Tarybos pirmininkas Rimantas
Griškelis, šiais metais baigęs LF Ta -
ry bos pirmininkavimo kadenciją,
savo atsisveikinimo žodyje sakė:
„Lie tuvių Fondo logotipas rašo ‘Iš
kartos į kartą’.  Taigi mes esame ta
karta, kuri privalo perduoti Lietuvių
Fondą kitai kartai. Supraskime, kad
ne tik Lietuvių Fondas, bet ir mūsų
visos organizacijos, kiti fondai, vi -
suo meninės institucijos bei veikla
nepasieks gražaus rytojaus, jeigu ne -
įskiepysime jų svarbos mūsų jau-

nime.”
LF sveikino ir 50-ties metų jubi -

lie jaus proga Fondui medalį įteikė dr.
Augus tinas Idzelis, Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centro valdybos pir-
mininkas. Dr. Idzelis dėkojo LF už il-
gametę pa ramą, be kurios ši svarbi
institucija, prižiūrinti ir sauganti Pa -
saulio lietuvių archyvinę medžiagą
ateities kartoms, negalėtų vykdyti sa -
vo veiklos. Marytė Utz LF  pasveikino
Jaunimo centro vadovybės vardu.  

Suvažiavimo metu pranešimą
apie LF investicijas perskaitė LF
investicijų patarėjai – „Morgan Stan -
ley-Smith Barney” atstovai Paulius
Majauskas ir George Cook. Metinius
pranešimus skaitė LF Valdybos (da -
bartinis – Tarybos) pirmininkas Ma -
rius Kasniūnas, iždininkas Saulius
Čyvas, Finansų komiteto pirminin -
kas Almis Kuolas, Pelno skirstymo
komisijos pirmininkas dr. Vytas Na -
rutis. Įstatų komisijos pirmininkas
Dalius Vasys pristatė naują rezoliuci-
ją, kuri leistų kitiems lietuvių pelno
nesiekiantiems fondams per LF in-
ves tuoti savo lėšas, pasinaudojant LF
investavimo paslaugomis, nesu tei -
kiant jokių kitų narystės teisių. Re-
zoliucija LF suvažiavimo priimta,
dabar belieka tikėtis, kad JAV LB
Taryba jai taip pat pritars. LF su va -
žiavimas ateinančių trejų metų ka -

den cijai išrinko penkis tarybos na -
rius: R. P. Griškelį, M. Kas niūną,
Aud ronę Pavilčiūtę Karalius, Almį
Kuolą ir dr. Antaną G. Razmą, Jr. Iš
viso šiuo metu yra 17 LF Ta rybos na-
rių. Taip pat išrinkti trys LF Kont-
rolės komisijos nariai: Gytis Petkus,
Algis Rugienius ir Aušrelė Sakalaitė.

Suvažiavimo metu buvo prisi-
min ti mirę Lietuvių Fondo nariai, LF
garbės komiteto narys dr. K. Ambro -
zaitis jiems atminti uždegė žvakę.

Tarp mirusiųjų narių buvo paminė-
tas ir pagerbtas visai neseniai į Am -
žinybę išėjęs ilgametis Fondo dar -
buotojas ir stipri LF varomoji jėga a.
a. Vytautas Kamantas. 

Pasibaigus suvažiavimui svečiai
iš skubėjo namo ruoštis kitai LF jubi -
lie jaus daliai – šventiniam pokyliui.
Į pokylį, kuris vyko „The Hyatt
Lodge”, Oak Brook, IL, suvažiavo be -
veik 360 svečių. Kelią link viešbučio
atvykstantiems rodė jūrų skautų ir
skaučių būrelis. Atvykusieji turėjo
progą pabendrauti su LF vadovybe
bei svečiais, atkeliavusiais iš Lietu -
vos, Kanados ir daugelio kitų JAV
valstijų. 

„Gaila, kad pokylių salė negalėjo
sutalpinti visų norinčiųjų dalyvauti,
–  tačiau jie dar turės progų dalyvau-
ti kitose LF jubiliejinėse šventėse”, –
sakė LF tarybos pirmininkas R. Griš-
kelis, pabrėždamas sėkmingą LF ry-
tojų. Jis padėkojo pokylio ruošos ko-
mitetui, kurį sudarė pirmininkas dr.
Raimun das Šilkaitis, nariai Rita Ki-
sielienė, Jūratė Mereckienė, dr. Anta-
nas Raz ma, Jr., R. Griš kelis, Arvydas
Tamu lis ir M. Kasniūnas. Dėkojo ir
Sigitai Jasudas-Stankevičienei, „The
Hyatt Lodge” renginių vadybininkei,
kuri savo pa tarimais daug prisidėjo
prie sklan džios vakaro programos
eigos ir ska nių vaišių. 

Pokylyje lankėsi tuo metu JAV
viešėjęs LR kultūros ministras Arū -
nas Gelūnas, kuris sveikino susirin -
kusius ir džiaugėsi galimybe daly-
vau ti šiame pokylyje. Ministro teigi -
mu, nors jam visą dieną teko keliau-
ti, skris ti per Atlantą, atvykus ir
pama čius tokią lietuvių gausą, jis vėl
pasijuto, lyg būtų Lietuvoje. LR užsie-
nio reikalų viceministras Evaldas
Igna ta vičius perskaitė LR URM mi-
nistro Audroniaus Ažubalio sveikini-

mą. Pokylio svečius ir šeimininkus
svei kino LR ambasadorius JAV ir
Mek sikai Žygimantas Pavilionis. Šil -
ti tiek atsiųsti, tiek pokylio metu
ištarti žodžiai buvo puikiausias Lie -
tu vių Fondo steigėjų ir visų prisidė -
jusių prie šios savanoriškos veiklos
įvertinimas. Fondas suteikė finansi-
nį užnugarį paremti išeivijoje gyve-
nan čių tautiečių norą išlaikyti savą
kal bą, savą kultūrą ir lietuviškas tra -
dicijas, perduodant jas ateinančioms
kartoms.

Tarti žodį buvo pakviestas ir dr.
A. Razma, Sr. Jo balse jautėsi susijau-
dinimas ir nuoširdus džiaugsmas,
kad Fondas pateisino viltis ir atnešė
gražių vaisių. Jis ir dr. K. Amb rozai-
tis, abu Fondo pradininkai, buvo
pagerbti ir apjuosti tautinėmis juos-
to mis, kuriose buvo išausti jų vardai. 

Be LR ambasadoriaus Ž. Pavilio -
nio, pokylyje taip pat dalyvavo LR
amba sados Washington, DC darbuo-
tojai, visi garbės konsulai, atvykę į
ambasados specialiai kaip tik tuo
metu, kad visi galėtų dalyvauti LF
jubiliejinėje šventėje, suorganizuotą
Šiaurės Amerikos ir Meksikos gar-
bės konsulų suvažiavimą. 

Vienas pokylio stalas buvo visas
užimtas JAV LB Valdybos narių ir
veikėjų, tarp jų buvo Krašto valdybos
pirmininkas V. Maciūnas su Ale Ma -
ciūniene, specialiai atšvęsti LF jubi -
liejaus atvykę iš Philadelphia, PA.
Taip pat iš Philadelphia atvyko LB
Kultūros tarybos pirmininkė Aldona
Rastenytė-Page ir vicepirmi ninkė
Dalia Jakienė, o iš Washington, DC, –
LB vicepirmininkė archyvų reika -
lams Dalė Lukienė ir LB Tary bos na -
rys Algis Lukas. Iš vietinių LB valdy-
bos narių dalyvavo LB vicepir minin -
kė spaudai Marija Remienė (Cicero,
IL). Iš Los Angeles atvyko LB vicepir -
mininkė visuomeniniams rei kalams
Danguolė Navickienė. Buvo svečių ir
iš Kanados: LR ambasadorė Kanadai
Gintė Damušytė, Kanados LB Kultū -
ros tarybos pirmininkė Rūta Kličius
ir garbės konsulas Pau lius Kuras su
žmona Rasa Kuriene. 

Iš Atlanta, GA atvyko Atlanta LB
pirmininkė Silvija Aniulienė, garbės
konsulė dr. Roma Kličienė ir LB
veikėjas Algis Kličius. Visiems, iš toli
ir arti atvykusiems į pokylį, buvo tik -
rai malonu pasidžiaugti jubiliejine
LF sukaktimi ir pabendrauti su se-
niai matytais draugais. LF interneti-
nėje svetainėje (www.lietuviufondas.
org) planuojama paskelbti daugiau
šventės nuotraukų, nes vakaro metu
visus susi rinkusius atidžiai fotogra-
favo Vyte nis Lietuvninkas. 

Nukelta į 7 psl.

DALĖ LUKIENĖ

Atšvęsta ypatinga Lietuvių Fondo sukaktis!

Lietuvos Respublikos genera linis konsulas New York Valdemaras Sarapinas, LF tuome-
tinis Valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas, LR
ambasadorius JAV ir Mek sikai Žygimantas Pavilionis ir LF Tarybos narė Dalė Lukienė.

Iš k.: Marius Kasniūnas ir Rimantas Griškelis jubiliejiniame poky lyje priiminėja svečius.

LF vakaro svečiai (iš k.): Dalia Puškorienė, Ingrida Bublienė ir Vytas Maciūnas.



6 2012 BALANDŽIO 28, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ  ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Milda Savickaitė

Balandžio 20 d., penktadienį, JAS stovyklos vadovai susirinko į Aleksų
namus, Riverside, IL, pasiruošti vadovauti JAS vasaros stovykloje. Va-
karą pradėjome bendra stovyklos apžvalga, kurios metu kursų vadovė

L. Aleksienė supažindino su stovyklos tikslais, eiga ir dieno tvarke bei vadovo
pareigomis. Vėliau Vainis Aleksa apibendrino temą „Ko laukiam iš vadova-
vimo?” Buvo pateikti įvairūs gyvenimiški pavyzdžiai ir ieškota atsakymų į
klausimą, ką vadovai turėtų daryti, jeigu vienaip ar kitaip atsitiktų. Pavyz-
džiui, „Kokie tavo rūpesčiai stovykloje?” ar „Ką reikia daryti, jeigu vienas
stovyklautojas negražiai elgiasi su kitu?” Kursų dalyviai kartu atsakė į klau-
simus, ir tie, kurie buvo anksčiau vadovavę, pasidalino savo patirtimi. Vėliau
vakare atvažiavo kun. Michal Lewon pakalbėti apie krikščionišką vadova-
vimą. Jis vadovauja jaunesniems vaikams, tad paaiškino mums, kaip supras-
ti vaikus ir jų poreikius. Vakaro pabaigoje išmokome atlikti rankų darbelį —
supynėme įdomias apyrankes iš siūlų ir medvilninio audinio. 

Balandžio 21 d., šeštadienį, mes susirinkome Ateitininkų namuose, Le-
mont. Kursus pradėjome malda. L. Aleksienė vedė pokalbį apie profesiona-
lumą. Po to atvyko kelios mamos, kurios siunčia savo vaikus į JAS vasaros
stovyklą — Jūratė Gučienė, Ramona Vaikutienė ir Rūta Kulbienė. Jos papa-
sakojo, kodėl joms patinka stovykla ir kodėl savo vaikus ten siunčia. Jos taip
pat išsakė savo rūpesčius. Šiam pokalbiui vadovavo Renata Butikaitė. Kai
mamytės išėjo, L. Aleksienė kalbėjo apie vaikų vystymąsi ir apie tai, ko gali-
me tikėtis iš vaikų pagal jų amžių. Po to Algis Grybauskas apibūdino vaikų
elgesio psichologiją ir teigiamo pavyzdžio skatinimą. Po pietų Robert Balas
tęsė šią temą, pasakodamas apie krikščionišką auklėjimą geru pavyzdžiu.
Daiva Kisielienė paaiškino apie vadovų atsakomybę. Vadovai sužinojo, kaip
reikia elgtis ir dirbti su vaikais, ką galima ir ko negalima atsivežti į stovyklą
ir kaip pasirūpinti vaikų saugumu. L. Aleksienė mums patarė, kaip susi-
doroti su sunkiai suvaldomais vaikais. Mes išmokome, kaip juos nuraminti,
užjausti ir kaip nuteikti, kad jie klausytų vadovų. Į kursus atvyko Connie
Zdenek, kuri paaiškino, kad vadovų darbas gali būti varginantis protui ir
kūnui. Ji vedė atsipalaidavimo ir susikaupimo pratimus — išsilankstėme
įvairiose jogos padėtyse. Po to Lina Poškočimaitė su mumis pakalbėjo apie
bendravimą. Mes mokėmės, kaip bendrauti su vaikais, kokia kalba ir kokiais
žodžiais su jais kalbėtis. Susiskirstę į grupes, sukūrėme vaidinimėlius apie
įvairias galimas sudėtingas situacijas stovykloje, nuolat turint galvoje sto-
vyklautojų gerovę. Vakaro pabaigoje visi nuvykome pavakaroti į Pranckevi-
čių namus. 

Balandžio 22 d., sekmadienį, kursų dalyviai dalyvavo šv. Mišiose. Po to
visi patraukė atgal į Ateitininkų namus, kur Vincas Sidrys papasakojo apie
sveikatos priežiūrą stovykloje. Mes išmokome, kaip elgtis  pavojaus metu,
kaip atpažinti audringo oro ženklus, kur susirinkti audros ar nelaimės atveju.
Mes kalbėjome apie pirmąją pagalbą ir būtinas apsisaugojimo priemones.
Tada L. Aleksienė išaiškino Michigan valstijos vaikų apsaugos įstatymą
,,Child Protection Law”. 

Gerai pasiruošę, dabar visi laukiame vasaros, kai galėsime vykti dirbti
su vaikais Jaunučių vasaros stovykloje! Ateitininkų vadovų kursai buvo
labai turiningi ir įdomūs.

Dalis būsimų JAS vasaros stovyklos vadovų vadovavimo kursuose. Iš k.: kursų vadovė Laima Aleksienė, Milda Savickaitė, Greta Žilytė, Siga Kisieliūtė, Lija Siliūnaitė, Matas Lapkus,
Vidas Kulbis, Rimas Barškėtis, Kovas Polikaitis.                                                                                                                                                                                                          Viktoro Rušėno nuotr.

Atsipalaidavimo pratybos stovyklos vadovų kursuose. Iš k.: Dovas Lietuvninkas (pagal
sieną), Mikas Giedraitis, Edvinas Vaičikauskas, Vidas Kulbis.

Diskusijų būreliai kursuose – vadovai aiškinasi vadovavimo rūpesčius. Iš k.: Austė Rim-
kutė, straipsnio autorė Milda Savickaitė, Audra Siliūnaitė ir Saulė Tamkutė.

Kovas Kulbis, Edvinas Vaičikauskas, Mikas Giedraitis, Alena Pranckevičiūtė.

Pasiruošę vadovauti
Kasmet būsimi Jaunučių ateitininkų vasaros stovyklos vadovai išklauso trijų

dienų vadovavimui pasiruošimo kursus, kuriuos suruošia JAS CV pirmininkė
Laima Aleksienė kartu su valdybos nariais. Kursantė Milda Savickaitė apra-

šo, ko kursuose buvo mokoma ir kokios vadovavimo savybės pabrėžiamos.

JAS stovykla vyks liepos 4–12 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federaci-
jos stovyklavietėje Dainavoje. Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems pradžios
mokyklos mokiniams nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Norintys stovyklauti registruo-
jasi internetu, adresu javjas.org
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Atkelta iš 5 psl.
Prieš prasidedant pokylio vaka -

rie nei, maldą sukalbėjo kun. Anta-
nas Saulaitis, SJ. Šventiniu tostu vi-
sus pasveikino LF Valdybos pirmi-
ninkas M. Kasniūnas: „Iš dviejų ‘Lie-
tu vių Fondo’ pavadinimo žodžių
mums svarbiausias pirmasis – ‘lietu-
vių’, ne leidžiantis pamiršti savo
šaknų. To dėl neužmirškime. Neuž-
mirškime, jog mes – lietuviai. Neuž-
mirškime lietuvių kultūros, kalbos,
švietimo ir mokslo svarbos. Neuž-
mirškime gau saus Lietuvių Fondo
indėlio, pade dant išlaikyti šiuos ker-
tinius lietuvybės principus. Ir šį va-
karą švęskime. Švęskime tai, kad
esame lietuviai. Švęs kime savo kul-
tūrą, kalbą, jauni mą ir ateitį. Švęski-
me ypatingą Lie tu vių Fondo sukaktį!
Kviečiu visus pakelti taures už Jūsų
sveikatą ir už Lietuvių Fondo sėk-
mingą ateitį.”

Vija Underytė pristatinėjo gar-
bės svečius ir gražiai abiem kal-
bomis (lietuviškai ir angliškai) vedė
vakaro programą. 

Jubiliejinio pokylio programa
buvo unikali. Įdomiai inscenizuotas
spektaklis „Fondas per amžius” buvo
specialiai jubiliejui sukurtas režisie -
riaus Kęstučio Nako. Spektaklyje
vai dino pats autorius, taip pat Audrė
Budrytė Na kienė ir Vytas Čuplins -
kas. Vaidi nimo tema – per amžius vi -
siems labai gerai žinoma ta pati bėda
– pinigų stoka geriems darbams
atlikti. Nuo Gedimino iki dabartinių
laikų ši bėda kartojasi ir ją galų gale
išspren džia garbingas ir sumanus
daktaras, įkurdamas Lietuvių Fondą.
Suma niai pristatytas  spektaklis pra -
linksmino susirinkusius ir atskleidė
LF sėkmės paslaptį. 

Šaunus Lietuvių Fondo iškilmin-
gas 50-mečio pokylis greit nesibaigė,
tęsėsi šokiais, grojant „The Dick
Elliot” orkestrui. Dainuoti kvietė
jaunimo grupė „Trikampė”. Jauni-
mas linksmai šoko ir dainavo, o vy-
resnieji, perėję į gretimą salę, ilgai
kalbėjosi – atnaujindami senas drau-
gystes bei rasdami kalbą naujoms.

Vakaras, švenčiant Lietuvių Fon-
do veiklos pusę šimtme čio, prabėgo
labai greit. Jau pradėjo tekėti laikas į
antrąją LF šimtmečio, kurį švęsime
2062 metais, pusę. Kviečiame visus
įsijungti į Lietuvių Fondo narių gre-
tas ir savo auka užtikrinti dar bent
pusšimtį metų paramos užsibrėž -
tiems vertingiems tikslams įgy ven -
dinti. 

Dalė Lukienė – LF tarybos narė.

Lietuvis rašo knygą apie San Francisco
įlankos jūrines pelkes

2010 metais ekologinė organi-
zacija ,,Global Footprint Network”
savo leidinyje ,,Living Planet Report
2010” pateikė paskaičiavimą, kad nuo
1966 metų žmonijos ekologinis pėd-
sakas padvigubėjo. Ekologinis pėd-
sakas – žmogaus poreikių ir Žemės
ekosistemų matas, kuris yra naudo-
jamas palyginti žmonių poreikius su
Žemės planetos ekologijos suge-
bėjimu atsinaujinti. Žmonijos varto-
jimas jau viršija Žemės ekologines
galimybes, t. y. visų šalių ekologinis
pėdsakas yra 1,5 karto didesnis už
mūsų planetos gamtinių išteklių
atsinaujinimo galimybes.

Jūrinės pelkės yra tik vienas pa-
vyzdys, kuris tiksliai atspindi aukš-
čiau minėtą reiškinį. Nepaisant jų
reikšmės tiek palaikant jūrinių pa-
krančių ekosistemas, tiek apskritai
žmonių visuomenei, jūrinės pelkės
pasaulyje sparčiai nyko ir nyksta dėl
jūrinių pakrančių vystymo ir toli-
mesnio užstatymo. Per paskutinius
porą šimtų metų San Francisco įlan-
kos jūrinėms pelkėms, kurios yra di-
džiausios visoje vakarinėje JAV pa-
krantėje, teko patirti labai įvairų vi-
suomenės poveikį ir dėmesį: nuverti-
nimą ir naikinimą, mokslinius tyri-
mus ir monitoringą, visuomenės abe-
jingumą ir susidomėjimą, aplinko-
sauginės politikos nesėkmes ir pasie-
kimus, išsaugojimo ir atstatymo pas-
tangas. 

Prieš keletą metų Berkeley mok-
slininkas ekologas dr. Arnas Palaima
ėmėsi knygos projekto apie San
Francisco įlankos jūrines pelkes. Per
paskutinius 150 metų San Francisco
jūrinių pelkių plotas sumažėjo 78
proc. – nuo 190,000 iki 40,000 akrų.
Tuo tarpu, nepaisant didelio visuo-
menės susidomėjimo vietinės gamtos
išsaugojimu, informacija apie jūri-
nes pelkes buvo išsibarsčiusi ir pas-
kendusi tarp tūkstančių mokslinių
straipsnių ir įvairių leidinių.

Dr. Palaimos knygą sutiko iš-
leisti garsi leidykla ,,University of
California Press”. Didelė grupė mok-
slininkų (iš viso 38), dirbančių su
San Francisco jūrinėmis pelkėmis,
dalyvavo rašant knygos skyrius, kita
grupė mokslininkų (iš viso 32) recen-
zavo parašytus knygos skyrius. Dar-
bas prasidėjo 2010 metais, Arnui ta-
pus knygos redaktoriumi ir autoriu-
mi.

Arnas jūrinėmis pelkėmis su-
sidomėjo po studijų Vilniaus univer-
sitete. Vėliau jis su ,,Fulbright” sti-
pendija atvyko į Florida valstiją stu-
dijuoti biologijos doktorantūroje
Miami University, kur dirbo su Pietų

Florida pelkėmis – everglades. Sėk-
mingai apsigynęs disertaciją, Arnas
dėstė University of  Mississippi, dir-
bo moksliniu patarėju Silicon Valley,
vadovavo projektui University of  San
Francisco, tiesiogiai dirbdamas su
San Francisco įlankos jūrinėmis pel-
kėmis. 

Knyga ,,Jūrinių pelkių ekologija,
išsaugojimas ir atstatymas: San
Francisco įlanka” siekiama turimą
gausią mokslinę informaciją apie
San Francisco įlankos jūrines pelkes
apibendrinti ir integruoti, tuo pačiu
norima pasiekti platesnį skaitytojų
ratą viliantis, jog senos klaidos ne-
bus kartojamos, o bus paskleistas ir
panaudotas naujas supratimas. Kny-
ga apima San Francisco jūrinių pel-
kių geomorfologiją, toksikologiją,
klimato kaitos įtaką, bioįvairovę,
ekosistemos paslaugas, politiką ir ap-
saugą. Ši knyga yra svarbi tiek San
Francisco įlankos, tiek ir viso pa-
saulio jūrinių pelkių supratimui ir
išsaugojimui.

Šiuo metu knyga yra beveik baig-
ta: knygų skyriai parašyti, recen-
zuoti ir pataisyti, knygos rankraštis
yra sėkmingai perėjęs leidyklos re-
cenzavimą ir yra ,,University of  Ca-
lifornia Press” mokslinės tarybos ko-
miteto patvirtintas spausdinti. 

Šiuo metu dr. Palaima renka lė-
šas, kurios padėtų baigti knygos ren-
gimą ir užtikrintų jos išleidimą šių
metų rudenį. Jeigu norėtumėte pa-
remti ar paskaityti plačiau apie kny-
gą, žiūrėkite  pateiktas nuorodas
(http://www.kickstarter.com/pro-
jects/2062842002/wetlands-of-the-san-
francisco-bay-science-and-cons arba
http://www.ucpress.edu/book.php?i
sbn=9780520274297) arba parašykite
dr. Palaimai el. paštu: arnas.palaima
@eeicentras.org

Arnas visada norėjo panaudoti
savo sukauptas žinias ekologijos ir
ekologinės ekonomikos srityje Lie-
tuvai, būti tiltu tarp ekologinių nau-
jovių JAV ir Lietuvoje. Jis Vilniuje
įkūrė Ekologinės ekonomikos inova-
cijų centrą (www.eeicentras.org), ne
pelno siekiančią organizaciją, kurios
vienas iš pagrindinių tikslų yra būti
tiltu tarp JAV ir Lietuvos. Centras
siekia bendradarbiauti su Lietuvos
verslo, vyriausybinėmis ir nevyriau-
sybinėmis organizacijomis ar atski-
rais asmenimis, taip pat su Lietuvos
partijoms ir politikais, kuriant pa-
lankią įstatyminę bazę verslui, pa-
remtam ekologinėmis technologi-
jomis bei ekologiniais vadybos prin-
cipais. Šiuo metu Centras nuolat rašo
ekologinės ekonomikos klausimais
Lietuvoje leidžiamam pagrindiniam
verslo dienraščiui ,,Verslo žinios”,
bendradarbiauja su europarlamen-
taro Justo Paleckio biuru. JAV ar
kitose šalyse gyvenantys lietuviai,
kurie norėtų prisidėti prie Centro
veiklos, gali rašyti dr. Palaimai. 

,,Draugo” info

Arnas Palaima.

Atšvęsta ypatinga LF sukaktis!

Vakaro vedėja Vija Underytė. 

Jaunimo grupė ,,Trikampė”.

Vakaro viešnios.                                                                   Vytenio Lietuvninko nuotraukos
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9-ojo LR ambasados organizuojamo krepšinio turnyro Washington, DC nugalėtojai – New York lietuvių „Geležinis Vilkas-II”
komanda.                                                                                                                                                                   

Š. m. balandžio 21 d., šeštadienį,
Washington Columbia Heights mo-
kyklos komplekso sporto salėje įvyko
9-asis LR ambasados JAV organizuo-
jamas turnyras „Ambasados taurė
2012”, kuris buvo skirtas Lietuvos
krepšinio 90-mečio sukakčiai pami-
nėti. Dar 2003 metų pavasarį tuome-
tinio Lietuvos ambasadoriaus Jung-
tinėse Valstijose Vygaudo Ušacko pa-
siūlymu pirmą sykį surengtose ana-
logiškose varžybose kovėsi 10 lietu-
vių komandų, taip pat ukrainiečiai ir
JAV Valstybės departamento atsto-
vai. „Krepšinio diplomatijos” tradici-
ja Amerikos sostinėje nenutrūko ir
prabėgus beveik visam dešimtmečiui
(tiesa, pereitais metais turėjusį įvyk-
ti kasmetinį turnyrą pavyko surengti
tik šiemet). Nuolat keičiantis LR
ambasados darbuotojams, vis sun-
kiau atrasti sportui neabejingų diplo-
matų, todėl šį kartą nutarta į organi-
zacinę talką pasikviesti stambiausią
išeivijoje Šiaurės Amerikos fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungą. Į pačias
varžybas suvažiavo devynios koman-
dos iš Rytinės JAV pakrantės, tarp jų
net po tris didžiausių miestų –
Washington ir New York – lietuvių
bendruomenių. Connecticut ir New
Jersey valstijoms atstovavo po vieną
mūsų tautiečių ekipą, turnyre taip

pat dalyvavo ir Latvijos ambasados
suburta komanda. LR diplomatų Wa-
shington komandą sustiprino ir du
legionieriai – LR Žemės ūkio minis-
tras Kazys Starkevičius bei Lietuvos
banko Valdybos narys prof. Raimon-
das Kuodis, kurie oficialaus vizito
JAV metu svečiavosi Washington.

Krepšinio turnyro „Ambasados
taurė 2012” A lygos nugalėtojais tapo
dvi komandos iš New York –  pirmą
vietą laimėjo „Geležinis Vilkas II” ,
baigiamosiose varžybose gan netikė-

Lietuvos
krepšinio 90-
mečiui paminėti
už Atlanto – 
9 komandų
„Ambasados
taurės 2012”
turnyras

Washington, DC
įvyko tradicinės
lietuvių organizuotos
varžybos

LAURYNAS R. MISEVIČIUS tai įrodęs pranašumą prieš savo
treniruočių partnerius iš „Geležinis
Vilkas I” ekipos – 39:25. Abiejų niu-
jorkiečių komandų vadovas Stanislo-
vas Kavaliauskas išreiškė nuoširdų
dėkingumą sportininkus parėmusiai
buvusiai ilgaamžei šio didmiesčio
Lietuvių Bendruomenės narei Malvi-

nai Klivečkienei, prieš pat turnyrą
iškeliavusiai Anapilin. Tuo tarpu tre-
čią vietą laimėjo Latvijos ambasados
suburta JAV Rytinės pakrantės mūsų
kaimynų komanda, po permainingos

kovos įveikusi CT valstijos atstovus,
pasivadinusius „Vieni vartai” 54:48 .
„A” lygos nugalėtojams apdovano-
jimus ir taurę skyrė Lietuvos krepši-
nio federacija.

„B” lygos nugalėtojais tapo aukš-
čiau paminėta komanda „Vieni var-
tai” iš New England, antrąją vietą lai-
mėjo Washington lietuvio Visvydo Ma-
tulio suburta komanda „Tadas Blin-
da”, trečią – „Liepsna” iš New Jersey
valstijos. „B” lygos nugalėtojams tau-
rę ir apdovanojimus skyrė Kūno kul-
tūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Geriausiais turnyro žaidėjais
pripažinti „Geležinis Vilkas II” puo-
lėjas Dominykas Milka bei Latvijos
ambasados sudarytos komandos puo-
lantis gynėjas Oskars Ernsteins. Jie
buvo apdovanoti specialiais prizais,
kuriuos įsteigė su NBA rungtyniau-
jančia Toronto ,,Raptors” komanda
sutartį sudaręs krepšininkas Jo-nas
Valančiūnas ir ŠALFASS Centro
valdybos pirmininkas Laurynas R.
Misevičius. 

Specialiu Lietuvos Respublikos
ambasados Washington įsteigtu „Ža-
viausios žaidėjos” prizu buvo apdo-
vanota Latvijos ambasados trečioji
sekretorė Baiba Kine.

Po varžybų LR ambasadoje įvy-
kusiame iškilmingame renginyje
specialiuosius prizus ir apdovano-
jimus komandoms įteikė LR Žemės
ūkio ministras Kazys Starkevičius,
pasveikinęs visus susirinkusius ir,
be kita ko, pakvietęs Amerikos lietu-
vius sudalyvauti jo organizuojama-
me turnyre naujai pastatytoje Kauno
„Žalgirio” arenoje. Jam talkino Lie-
tuvos ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis, padėkojęs už 9-osios „Am-
basados taurės” turnyro surengimą
ŠALFASS Centro valdybos nariams
Žilvinui Bubliui ir šių eilučių auto-
riui. Renginio vakaronėje dainavo
Cleveland-OH lietuviškos radijo lai-
dos ,,Šiaurinis krantas” vedėjas
Eugenijus Dicevičius. 

Lietuvos krepšinio 90-mečiui pa-
minėti skirtas turnyras prabėgo, o
dabar visus sportui neabejingus Šiau-
rės Amerikos lietuvius kviečiame į
ŠALFASS žaidynes, kurios organi-
zuojamos Pietų New Jersey š. m.
gegužės 25–27 d. d. Daugiau informa-
cijos surasite užėję į Sąjungos tin-
klalapį www.salfass.org

LKF ir KKSD pagamintos taurės ir medaliai.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis (pirmas iš k.) ir Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius (antras iš k.) su turnyro meda-
lininkais.                                                                                                                                                              Ingos Lukavičiūtės nuotraukos
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Du milijonai

1993 m. kovo mėnesį Broniaus
Nainio ir dr. Petro Kisieliaus inicia-
tyva įsikūrė Lietuvos vaikų globos
bū relis „Saulutė” su tikslu visokerio -
pai remti vargingai gyvenančius vai -
kus ir studentus Lietuvoje. Nuo to
laiko sa vomis lėšomis važinėjama į
Lietu vą, aplankomi paramą gaunan-
tys ir „Sau lutės” bendradarbiai Lie -
tu voje. Per eilę metų išsiųsta daug
talpintuvų su siuntiniais, ligoninėms
medicininė įranga, pagalba neįgalie -

siems. Pirkti mokykliniai autobu sė -
liai, atre montuota Tauragės mokykla
„Šalti nis”, paremtas kurčiųjų pro-
fesinio parengimo centras Vilniuje,
paremta „Carito” programa prieš
žmo nių pre kybą ir t. t. Per „Saulutę”
įsikūrė trys „Dieviškojo Kryžiaus”
fondai, skirti paremti Lietuvoje var -
gin giausiai gy venančius ir bena -
mius. Remtos labdaros valgyklos,
vaikų maitinimas mokyklose.

Visa tai įmanoma tik gerųjų
auko   tojų dėka. „Saulutė” aukas taip
pat renka dalyvaudama mugėse ir
ruošdama įvairius renginius. „Sau-
lu tės” programose esame girdėję Rai -

mundą Katilių, Leonidą Dorfmaną,
Vilniaus styginių kvartetą, Virgilijų
Noreiką, Povilą Jaraminą, Vytautą
Kernagį, Virginiją Kochanskytę, Ritą
Preikšaitę, Melitiną Diamandidi
Kup   rienę, Rasos Kauneckaitės „Ro-
ko-ko” ansamblį, Eglę ir Vytautą Juo -
za paičius, Nijolę Ralytę-Prudnikovie -
nę, Liną Sidabraitę-Mockuvienę, Uli -
ją Rekašiūtę, Laimą Lapkauskaitę,
Neringą Nekrašiūtę, Audronę Gai-
žiū nienę, Ričardo Soko moterų an-
samb lį, Robertą Mockų, Neriją Lin-
kevi čiūtę, Manigirdą Motekaitį, Aud-
rę Budrytę, Nijolę Martinaitytę, Da-
lios Gedvilienės vaikų ansamblį
„Lakštu tė”, Nidą Grigalavičiūtę, An-
taną Za karauską, Sigą Kisieliūtę, In-
drę Biels kutę, Aušrą Jasaitę Paulaus -
kienę, Edviną Minkš timą, Edmundą
Seilių, Petrą Geniu šą, Laimą Apana -
vičienę, Aureliją Ta mošiūnaitę, Da -
riaus Polikaičio mo terų ir vyrų vie -
ne tus, kapelą „So džius”, Rimantą
Ving rą, Stasės Jag mi nienės kapelą
„Tėviškė”. Buvo su rengta graži po -
 pie  tė su mylimu poetu Bernardu
Braz džioniu, prisiminėme Balį Sruo -
gą dalyvaujant jo dukrai Da liai Sruo -
gaitei-Bylaitienei. Susi graudi no me
minėdami Lietuvos pre zidentą Alek -
sandrą Stulginskį – gir dėjome jo duk-
ters Aldonos prisi mi nimus, ku riuos
perskaitė prezidento anū kė Jū ratė
Norvilienė, o jos sesu tė dr. Ra munė
Račkauskienė yra „Sau lutės” iždi -
nin kė. Prezidento dukrai dr. Al donai
Juozevičienei įteikėme rožių puokš -
tę. Dėkojame Juozui Po likai čiui už
pasakojimą apie A. Stul gins kio nuo -
pelnus Lietuvai ir Stasei Pe terso nie -
nei už asmeniškus prisimi nimus
apie Stulginskius.

Buvo suruošta eilė įdomių pra -
nešimų, paskaitų „Atviro žodžio” fo -
rumų, kur kalbėjo Antanas Grina,
Julius Šmulkštys, Vytautas Dudėnas,
Remigijus Gaška, Tomas Remeikis,
Bro  nius Nainys, Danutė Bindokienė,
dr. Mindaugas Vygantas, Skaistė
Aniu  lienė ir kt. Buvo autografų po     -
pietė su žymiuoju „Chicago Bulls”
krepšininku Will Perdue.

Per tą laikotarpį (1993 m. iki 2012
m.), neskaitant materialinės pašal-

pos, per „Saulutę” į Lietuvą iškeliavo
apie du milijonai dolerių, pvz., 2007
m. 149,000 dol., 2008 m. 210,000 dol.,
2009 m. 110,000 dol., 2010 m. 130,000
dol., 2011 m. 113,958 dol., o 2012 m. iki
ba landžio pradžios 43,065 dol.

Balandžio 29 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. „Saulutė” vėl kviečia
vi suomenę į labdaros koncertą Lie -
tuvių dailės muziejuje (Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th Street, Le -

mont, IL). Įvairią programą atliks
pianistė iš Lietuvos Aleksandra
Žvirb lytė ir Čikagoje gerai žinoma
smuikininkė Linda Veleckytė-Nuss -
baum. „Saulutė” kviečia nelikti abe -
jingais, atvykti, pasivaišinti, pasi-
nerti į pavasario muzikos garsus ir
pa dėti Lietuvos vaikučiui neprarasti
pasitikėjimo savo sugebėjimais, gy -
venimu.

Po ,,Saulutės” koncerto Manigirdas Motekaitis, Eglė ir Vytautas Juozapaičiai.

,,Saulutės” popietėje – poetas Bernar-
das Brazdžionis. Jono Tamulaičio nuotr.

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

,,Saulutės” popietė su ,,Chicago Bulls” krepšininku Will Perdue.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

2012 m. balandžio 24 d. Lietuvos
generaliniame konsulate New York
atidaryta Urugvajuje gimusios meni-
ninkės Adrianos Rostovsky darbų iš
antrinių žaliavų paroda. New York
lietuviai ir miesto svečiai, atvykę iš
Meksikos, Urugvajaus ir kitų šalių

parodoje galėjo pamatyti mišria tech-
nika atliktus darbus iš įvairių po-
pieriaus, stiklo antrinių žaliavų.
Sveikindamas parodos lankytojus,
generalinis konsulas Valdemaras Sa-
rapinas pasidžiaugė, kad konsulate
eksponuojami labai saviti, netikėti ir

įdomūs darbai, sukurti gražia idėja
gyvenančios autorės. Parodos atida-
rymo metu lietuviškų šaknų turin-
čiai menininkei generalinis konsulas
įteikė jai Lietuvos pasą – Adrianos
seneliai kilę iš Lietuvos. Menininkė
dėkojo susirinkusiems svečiams už
susidomėjimą ir dėmesį jos kūrybai.
„Pamenu, vaikystėje mėgau kolek-
cionuoti neįprastus ‘eksponatus’,
tokius kaip arbatos pakeliai ar kram-
tomosios gumos popierėliai, spalvo-
tas popierius, prekybininkų skra-
jutės, žaislų dėžutės, autobuso bilie-
tai ir daugybė kitų daiktų, kuriuos
žmonės paprastai laiko nereikšmin-

gais ir nereikalingais. Tuo metu
negalėjau paaiškinti, kodėl visa tai
man taip svarbu. Šiandien jau su-
prantu, kas lėmė medžiagų, su ku-
riomis dirbu šiandien, pasirinkimą.
Tos medžiagos, daiktai – jie visi turi
savo istoriją. Kiekviena detalė yra
reikšminga ir kiekviena iš jų yra vi-
sumos dalis. Dabar aš suprantu, ko-
dėl gatvės šiukšlių krūvose aš įžvel-
giu gėles”, – kalbėjo autorė.

Rostovsky paroda Lietuvos ge-
neraliniame konsulate New York
veiks iki gegužės 15 d.

Lietuvos generalinio 
konsulato New York info

New York atidaryta Adrianos Rostovsky darbų paroda 

Dailininkė Adriana Rostovsky ir generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas.



10 2012 BALANDŽIO 28, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

RENGINIŲ KALENDORIUS

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

GEGUŽĖ

Gegužės 1–15 d.: Rinkimai į
JAV Lietuvių Bendruomenės XX Ta-
rybą. Užsiregistravusieji balsuoti in-
ternetu galės tai padaryti taip pat
nuo gegužės 1 iki 15 d. Daugiau in-
formacijos apie balsavimą rasite
www.javlb.org

Gegužės 3 d., ketvirtadienį: LR
ambasadoje (2622 16 St. NW Washing-
ton, DC)  nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v.
vyks Tautinė maldos diena-pri ėmi-
mas ,,Šventi žodžiai” ir  Lietuvos gar-
bės konsulės Kristos Butvydas Bard
tarpreliginių meno kūrinių prista-
tymas. Dalyvaus Washington Natio-
nal Cathedral Bendruomenių susi-
taikymo di rektorius dr. Gregory-L.
Finch. Apie dalyvavimą pra šo ma
pranešti iki gegužės 1 d. el. paš tu
culture.us@urm.lt

Gegužės 4 d., penktadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) Aldutė Vakarė pristatys savo
knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”.
Dalyvaus pianistas Michael Shim-
kus. Daugiau informacijos tel. 847-
668-1731. Pradžia 7 val. v. 

– ,,Links Hall” (3435 N. Sheffield
Ave., Suite 207, Chicago, IL 60657) bus
rodomas Kęstučio Nako spektaklis
,,No Bees for Bridgeport”. Bilietus
galima įsigyti www.linkshall.org.
Pradžia 8 val. v. 

Gegužės 5 d., šeštadienį: 10 S.
Lake St., Mun delein, IL vyks Gedi mi-
no lit. mokyklos ruošiama Šeimos
šven tė. Tel. pasiteirauti: 847-855-5294.

– Milwaukee lituanistinėje mo-
kykloje (648 E. Dover St. Bay View,WI
53207) vyksiančioje Mamyčių dienos
šventėje Aldutė Vakarė pristatys sa-
vo knygą ,,Kartais Angelas pasiro-
do”. Pradžia 10:30 val. r. Daugiau in-
formacijos tel. 847-668-1731.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks susitikimas su dailės is -
torike, etnologe, humanitarinių mok-
slų dr. Skaidre Urboniene, kuri skai-
tys paskaitą ,,Iš kryždirbystės istori-
jos: Adomo Varno kryžiai 1928 m. ir
šiandien”. Pradžia 2 val. p. p.

– Willowbrook Ballroom salėje
žurnalistė, Lietuvos televizijos laidos
,,Bėdų turgus” vedėja Edita Mil dažy-
tė pristatys savo knygą ,,Pa si maty-
mas su Lietuva”, dainuos aktorius
Kostas Smoriginas. Bilietus galima
įsigyti PLC raštinėje, Maironio litua -
nis tinės mokyklos raštinėje, parduo-
tuvėse ,,Smilga” ir ,,Lietuvėlė”. Pra-
džia 7 val. v. Daugiau informacijos
tel. 708-668-6214 arba tel. 630-915-3110.

Gegužės 5 ir 12 d., šeštadie-
niais, 8:30 val. r. ir 12:30–1:30 val. p. p.,
taip pat gegužės 6 ir 13 d, sekma-
dieniais, po 10:30 val. šv. Mišių Jau-
nimo centre vyks rinkimai į JAV LB
XX tarybą. 

Gegužės 6 d., sekmadienį: Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo
9 val. r. iki 12:30 val. p. p. vyks tradici-
niai blynų pusryčiai. Daugiau informa-
cijos www.matulaitismission.com 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks Amerikos lietuvių mote-
rų dailininkių asociacijos (Lithua-
nian American Women Artists Asso-
ciation – LAWAA) jubiliejinės paro-
dos ,,LAWAA-40” atidarymas. Pra-
džia 2 val. p. p. 

– Gedimino lituanistinėje mo-
kykloje (St. Andrews Lutheran
Church, 10 South Lake St., Munde-

lein, IL) vyksiančioje Motinos dienos
popietėje Aldutė Vakarė pristatys sa-
vo knygą ,,Kartais Angelas pasiro-
do”. Pradžia 3 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel. 847-668-1731.

– Mount Carmel parapijos salėje
(Havemeyer St. ir N. 8th St. san k ryža,
Brooklyn, NY) vyks New York litua-
nistinės mokyklos ruošiama Motinos
dienos šventė.  Daugiau informacijos
el. paštu director@nymaironiomo-
kykla.org (Faustina Šinkūnienė).

Gegužės 6 ir 13 d, sekmadie-
niais: Švč. Mergelės Nekaltojo Pra-
sidėjimo parapijos Mozerio salėje
(4420 S. Fairfield Ave.) po 10:30 val. r.
šv. Mišių vyks rinkimai į  JAV LB  XX
Tarybą. Norintys balsuoti paštu pra-
šomi skambinti Rinkimų komisijos
pirm. Salomėjai Daulienei tel. 773-847-
4855. 

Gegužės 9 d. trečiadienį: PLC,
socialiniame skyriuje ir PLB biblio-
tekoje Aldutė Vakarė pristatys savo
knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”.

Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informa-
cijos tel. 847-668-1731.

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

– ,,Links Hall” (3435 N. Sheffield
Ave., Suite 207, Chicago, IL 60657) bus
rodomas Kęstučio Nako spektaklis
,,No Bees for Bridgeport”. Bilietus
galima įsigyti www.linkshall.org.
Pradžia 8 val. v. 

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

– Philadelphia priemiestyje  Sout-
hampton (114 Street Rd.,  Southamp-
ton, PA 18966) vyks Šiaurės Ame rikos
lietuvių futbolo turnyras. Po turny-
ro – apdovanojimai, vaišės ir šokiai
Philadelphia Lietuvių namuo se (2715
E. Allegheny Ave., Philadel phia, PA
19134). Norintys dalyvauti ar paremti
turnyrą prašomi kreiptis: tel. 484-557-
9167 (Tadas), el. paštu: tadas.656@
yahoo.com; tel. 267-391-7942 (Vaidas),
el. paštu: mr. sider@yahoo.com

Gegužės 12–13 d.: Catonsville Ar-
mory (130 Mellor Avenue, Catonsville,
MD) vyks 40-asis Baltimorės lietuvių
festivalis.

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

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje po 10:30 val. r. šv. Mi-
šių vyks Motinos dienos koncertas ir
spektaklis ,,Trys paršiukai”. Tel.  pa-
siteirauti 773-776-4600 (Audra).

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

Gegužės 19 d., šeštadienį: Ge-
dimino lituanistinėje mokykloje –
koncertas visai šeimai ,,Su meile nuo
Baltijos kranto”. Pradžia 12 val. p. p.
Vyks pavasarinė mugė. Daugiau in-
formacijos tel. 847-668-1731.

– Madison klube (The Madison
Club – 5 E. Wilson St., Ma dison, WI
53705) vyks Vilniaus-Madison susigi-
miniavusių miestų komiteto ruošia-
mas kasmetinis pobūvis. Kokteiliai –

5 val. p. p., vakarienė – 7 val. v. Vietas
prašoma užsisakyti iki gegužės 11 d.
Daugiau informacijos tinklalapyje
http://madisonvilnius.org/

Gegužės 19–20 d.: Geneva, Ohio
vyks ŠALFASS Jaunučių krepšinio
pirmenybės. Daugiau informacijos
www.spire.org

Gegužės 20 d. sekmadienį:  Šv.
Petro ir Povilo parapijos salėje (211
Ripley pl., Elizabeth, NJ) vyks vaikų
choro ,,Varpelis” 10-mečio koncertas
,,Likime drauge”. Pradžia 12 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 908-918-0441.

– Tėviškės parapijoje vyks Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugijos Či -
kagoje susirinkimas. 12:30 val. p. p. –
pietūs; 1:15 val. p. p. – susirinkimas.
Paskaitininkė doktorantė Kristina
Blockytė skaitys pranešimą ,,Šiupi-
nio dienos tradicijos ir papročiai
Klaipėdos krašte”.

Gegužės 23 d., trečiadienį: Uni-
versity of  Washington, Kane Hall,
Yale University profesorius Timothy
Snyder pasidalins savo mintimis ir
pristatys knygą ,,Bloodlands: Europe
bet ween Hitler and Stalin”. Pradžia 7
val. v. 

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

Gegužės 26 d., šeštadienį: Fon-
do salėje, PLC, vyks JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos metinis suvažiavi-
mas. Pradžia 10 val. r.

Gegužės 27 d., sekmadienį:

„Seattle Center Exhibition Hall” (321
Mercer St.,  Seattle, WA 98109) vyk-
siančiame Šiaurės Vakarų festivalyje
12–12:25 val. p. p. šoks lietuvių tauti-
nių šokių grupės ,,Lietutis” ir ,,Lan-
kas”. 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje bus aukojamos iš kilmin-
gos šv. Mišios, minint Palai mintojo
Jurgio Matulaičio 25-ąsias beatifika-
cijos metines. Pradžia 3:30 val. p. p.
Po Mišių – pokylis ,,Beverly Country
Club” (8700 S. Western Ave., Chica-
go), kokteiliai – 5:30 val. p. p.,  vaka-
rienė – 6:30 val. v. Vietas galima užsi-
sakyti tel. 773-776-4600 arba el. paštu
nativity6812@yahoo.com

BIRŽELIS

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

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

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

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

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

Birželio 12 d., antradienį: Wa-
shington, DC (Massachusetts Ave.,
New Jersey Ave., ir G Street, NW san-
kryžoje) vyks paminklo komunizmo
aukoms atminti atidengimo 5-mečio
minėjimas. Pradžia 10 val. r.  Pasitei-
rauti tel. 202-536-2373 arba el. paštu
vocmemorial@aol.com.

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

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

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

Gegužės pirmą sekmadienį Lietuvoje švenčiama Motinos diena.    
Laimos Apanavičienės nuotr.



LIEPA

Liepos 16–28 d.: Kaune vyks va-
saros kursai „Refresh in Lithuania”
už Lietuvos ribų gyvenantiems lietu-
viams (nuo 18 metų). Registruotis el.
paštu: pla@isc.vdu.lt. Daugiau infor-
macijos tel. 8-672-14380 (Vytauto Didžio-
jo universitetas), el. paštu: sigita.ze-
maityte@fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).

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

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 12–19 d.: Seattle, WA
veiks lietuvių šeimų vasaros stovykla
,,Lankas”. Stovyklos vadovai – Tonya
(tonyanicoleiverson@gmail.com) ir
Artūras (arturas.floria@gmail.com).

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį:
JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros šventę. Pradžia
12 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 847-855-
5294 (Algis B.) arba tel. 847-543-4313
(Algis M.)

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį:
Hedden Park, New Jersey vyks meti-
nis Šiaurės New Jersey lie tuvių klu-
bo vasaros piknikas.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 1 d., šeštadienį: Stone

House (101 Bldg. Roslyn, WA) nuo 5
val. p. p. iki 11 val. v. vyks ,,Lithua nian
Heritage Night”.

Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje vyks Ši-
lu vos atlaidai.

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

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

SPALIS

Spalio 19 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club (8700 Car-
riage Greens Dr., Darien, IL 605610)
vyks Akademinio skautų sąjūdžio me-
tinė šventė.  Pradžia 7 val. v.

Spalio 19, 20, 21 d.: Dainavoje,
Manchester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!”. Dau-
giau informacijos: vunderys@msn.
com arba tel. 734-261-4069.

Spalio 20 d., šeštadienį: Latvių
salėje (11710 3rd Ave. NE: Seattle, WA)
nuo 6 val. v. iki 10:30 val. v. vyks šv.
Martyno vakaras ir turgus.

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

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., šeštadienį: Ros-
lyn, WA kapinaitėse 3 val. p. p. –
Vėlinės.

Lapkričio 11 d., sekmadienį:
PLC, Lemont vyks tradicinė PLC ma-
dų paroda. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Lapkričio 18 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio metų užbaigimas.                                         

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

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

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

Prisimintas palaimintojo J. Matulaičio
šviesus pavyzdys 

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje vie-
šinti europarlamentarų delegacija,
kuri domisi galimu CŽV kalėjimu,
ketina pateikti Lietuvos prokuro-
rams papildomus raštiškus klausi-
mus. Tai sakė europarlamentarė He-
lene Flautre. 

Jos pastebėjimais, parlamentinio
tyrimo išvados dėl galimo CŽV kalė-
jimo Lietuvoje ir prokurorų išvados
yra skirtingos. ,,Prokuroras aiškiai
pasakė, kad niekas nebuvo kalina-
mas. Būtent tai mums sukėlė nema-
žai klausimų”, – sakė Europos Parla-
mento narė. Jos vertinimu, pradėtas
ikiteisminis tyrimas yra labai svar-
bus, nes ,,yra žinoma, kad buvo pa-
kenkta Europos Sąjungos, kaip žmo-
gaus teisių bei ES vertybių gynėjos,

įvaizdžiui, buvo galimai slaptai lai-
komi asmenys, kankinami”. Pasak
jos, visoje Europoje nuo tyrimų pra-
džios buvo išaiškinti 29 galimi skry-
džiai, tačiau atrodo, kad dar yra ir
naujos informacijos. 

Lietuvoje viešinti europarlamen-
tarų delegacija susitiko su Preziden-
tūros atstovais, prokurorais, Vyriau-
sybės ir Seimo nariais. Svečiai taip
pat apsilankė prie Vilniaus esančiuo-
se Antaviliuose, kur galimai galėjo
būti CŽV kalėjimas. 

Tuo tarpu Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė teigia, kad Lie-
tuva, tirdama, ar buvo šalyje CŽV ka-
lėjimas, padarė viską, ką galėjo. O
teisinis tyrimas strigo nesulaukus
informacijos iš Jungtinių Valstijų.

Europarlamentarai toliau domisi 
galimu CŽV kalėjimu Lietuvoje

Vilnius (ELTA) – Nuostata ,,blo-
gį nugalėk gėriu” vadovavęsis ir tau-
tų santarvės siekęs arkivyskupas pa-
laimintasis Jurgis Matulaitis gydė is-
torines ir politines lietuvių bei lenkų
santykių žaizdas, gynė gudų ir žydų
siekius, todėl jo skiepytos vertybės ir
siekiai kaip niekad svarbūs ir aktua-
lūs šiandien, o jo asmenybės bruožai
išlieka pavyzdžiu visiems, balandžio
27 d. Užsienio reikalų ministerijoje
(URM) surengtame renginyje, skirta-
me susipažinti su J. Matulaičio mok-
sline ir diplomatine veikla ,,Palai-
mintasis Jurgis Matulaitis – santarvės
ambasadorius”, sakė užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis.

Ministras pabrėžė J. Matulaičio

diplomatinės veiklos reikšmingumą
ir jo aktyvias pastangas skatinti tai-
kų tautų sugyvenimą. ,,J. Matulaitį
galime drąsiai vadinti vienu ryškiau-
sių to meto diplomatų, aktyviai dir-
busių tarptautiniu mastu. Su 1926 m.
Užsienio reikalų ministerijos išduo-
tu diplomatiniu pasu ir popiežiaus
Pijaus XI paskyrimu būti Lietuvos
apaštališkuoju vizitatoriumi jis vei-
kė kaip santarvės ambasadorius”, –
pažymėjo A. Ažubalis.

Mintimis apie J. Matulaičio veik-
lą renginyje taip pat dalijosi Bažny-
čios istorikė ir būsima Lietuvos amba-
sadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaiš-
vilaitė ir J. Matulaičio gyvenimo bei
veiklos tyrinėtoja Genovaitė Gustaitė.

JAV ir Japonija susitarė dėl karinės bazės

Kijevas (BNS) – Balandžio 28 d.
Ukrainos rytuose esančiame Dniep-
ropetrovsk mieste įvyko mažiausiai
keturi sprogimai, per kuriuos buvo
sužeista mažiausiai 27 žmonės. Pir-
mi du sprogimai nugriaudėjo žmonių
pilnoje centre esančioje tramvajų
stotelėje ir netoli kino teatro. Sprog-
menys buvo paslėpti šiukšliadėžėse.

Kol kas policija neturi įtariamų-
jų. Tokie išpuoliai Dniepropetrovsk

mieste nėra įprasti. Šis miestas yra
gimtasis kalinamos opozicijos vado-
vės Julija Tymošenko miestas.

,,Tai dar vienas iššūkis mums,
visai mūsų tautai”, – sakė Ukrainos
prezidentas Viktor Janukovyč. Įtam-
pa Ukrainoje vis didesnė dėl taria-
mai blogo elgesio su kalinama J. Ty-
mošenko. Pasak prokuroro atstovo,
šie sprogimai yra teroristiniai išpuo-
liai.

Per sprogimus Ukrainoje sužeisti 27 žmonės

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė apžiūrėjo Lietuvą išgarsinusio
pažangiausio lazerio gamyklą ,,Ekspla” ir su mokslininkais bei verslininkais apta-
rė sunkumus, su kuriais susiduria pažangiųjų technologijų srities atstovai. Pasak
prezidentės, pažangiųjų technologijų verslas yra Lietuvos ūkio ateitis, todėl būti-
na skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, mažinti biurokratinius suvaržymus
mokslo išradimų pritaikymui ir užtikrinti kvalifikuotų specialistų ugdymą. Šiuo me-
tu šalyje veikia 150 aukštųjų technologijų įmonių, kuriose pagaminti originalūs
Lietuvos mokslininkų išrasti produktai eksportuojami į dešimtis pasaulio šalių.
Vien Lietuvoje pagaminti lazeriai sudaro 10 procentų visos pasaulinės mokslinių
lazerių rinkos.                                                                              ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV ir
Japonija susitarė perkelti tūkstan-
čius JAV jūrų pėstininkų iš Okinavos
salos. Apie 9,000 karių bus perkelti į
,,vietoves už Japonijos ribų”, teigia-
ma bendrame Washington ir Tokijo
pranešime. Dar apie 10,000 JAV karių
liks Japonijoje. Iš Okinavos kariai
bus perkelti į Hawaii ir kitas vietas
Ramiojo vandenyno regione.

Šalys dar nesusitarė dėl priešta-
ringai vertinamos ,,Futenma” kari-
nės oro bazės Okinavos saloje užda-
rymo. Japonija neįvykdė 2006 metais
dėl Okinavos salos pasirašyto susita-
rimo, pagal kurį prieš perkeliant JAV
karius turėjo rasti naują vietą ,,Fu-
tenma” oro bazei. Visiems siūly-
mams smarkiai priešinosi vietos gy-
ventojai.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIų LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Seselė Margarita Bareikaitė

Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vargdienių seserų vie-
nuolijos narė, iš profesijos mokyto-

ja. Mokytojavo,
dirbo vadove
įvairiose Jau-
nimo stovyk-
lose Kanadoje
ir Lietuvai at-
gavus Nepri-
k l a u s o my b ę ,
penkias vasa-

ras dirbo, organizavo ir vadovavo sto-
vyklose Lietuvoje. Du kartus dalyva-
vo PLB Seime, atstovavo JAV lietu-
viams. Nuo 1995 metų yra JAV LB
Krašto valdybos narė, vadovauja
Religinių reikalų komisijai.

Rasa Dooling

Rasa Dooling gimė ir augo Lie-
tuvoje, Žemaitijoje, Kretingos mieste-
lyje. Baigusi mokslus Vilniuje su-
grįžo į Klaipėdą ir dirbo avalynės di-
zainere buities
kombinato ava-
lynės fabrikė-
lyje ,,Briedis”.
Augdama gin-
taro meistrų
šeimoje nuo
vaikystės suvo-
kė, kad ginta-
ras yra ne tik šeimos verslas, bet ir
gyvenimo būdas. Atvykusi į Ameri-
ką 2000 metais sukūrė šeimą, augina
8 metų dukrytę Emelia. Nuo pat pir-
mų atvažiavimo į  JAV dienų ieškojo
būdų, kaip galėtų  save išreikšti  lie-
tuviškoje veikloje. 2006 m. gavusi pa-
siūlymą skaityti paskaitas Ameri-
koje gimusiems lietuviams, kurie
nori sužinoti daugiau apie protėvių
žemę, vedė paskaitų ciklą ,,Lietuviš-
kos tradicijos ir papročiai”. Yra
skaičiusi nemažai paskaitų apie gin-
taro atsiradimą ir jo istoriją. Šiuo
metu dirba ,,Naugatuck Saving
Bank” Klientų aptarnavimo skyriaus
vadybininke (Teller Manager). Tęs-
dama šeimos tradicijas, įsteigė ben-
drovę ,,Amber Jewelry World”, yra
bendrovės savininkė. Bendradar-
biaudama su šeima, kuri dirba ir gy-
vena Lietuvoje, kuria papuošalus iš
gintaro. Priklauso Lietuvos Vyčiams,
yra JAV LB Waterbury, CT apylinkės
iždininkė.

Jurgita Mockutė

Jurgita Mockutė į JAV atvyko iš
Lietuvos. Baigė Klaipėdos univer-
sitetą, kur įsigijo istorijos specialy-
bę. Apsigyveno Woodbridg miestely-

je šalia New
Haven, CT. Į
Lietuvių Bend-
ruomenės veik-
lą įsitraukė
nuo pat atvyki-
mo. Priklauso
New Haven LB
apylinkei, buvo

apylinkės sekretorė, vicepirmininkė.
Jau nuo 2010 metų, būdama apy-
linkės pirmininke, į Valdybą subūrė
abiejų kartų lietuvius. Jurgita ak-
tyviai dalyvavo tautinių šokių rately-
je ,,Vėtra”, buvo Čikagos šokių šven-
tės dalyve. 2004 metais kartu su ki-
tais LB veikėjais dalyvavo Lietuvos
Respublikos prezidento Valdo Adam-
kaus priėmime Čikagoje. Padėjo or-
ganizuoti jaunųjų LB bendruome-

nininkų seminarus, vykusius Put-
nam, CT. Yra CT apygardos valdybos
narė. Šiais metais aktyviai dalyvavo
LB apylinkių  pirmininkų antrame
suvažiavime Detroit, MI, buvo atsa-
kinga už dalyvių registraciją. Turi
verslo administracijos magistro laip-
snį, dirba ,,Citco Fund Services” ope-
racijų skyriuje vadybininke.

Giedrė Stankūnienė

Gimė Vilniuje karo metais ir su
tėveliais bei sesute apleido Lietuvą.
Po karo gyveno Ingolstadt, Vokieti-
joje, pabėgėlių stovykloje, vėliau atsi-
dūrė Jungtinėse Valstijose, New York
mieste. Hunter College of  the City
University of  NY įsigijo bakalauro
laipsnį iš zoologijos ir vokiečių kal-
bos. Dirbo Rockefeller University
mokslinių tyrinėjimų srityje. Vėliau
Queens College of  the City Univer-
sity of  NY įsigijo magistro laipsnį iš
bibliotekininkystės. Persikėlusi gy-
venti į Greenwich, CT,  11 metų dirbo
bibliotekininke Greenwich  mokyklų
sistemoje ir 9 metus Convent Of  the
Sacred Heart privačioje mergaičių
mokykloje. Būdama studente šoko
New York ,,Tryptinio” tautinių šokių
grupėje. Baigė Maironio šeštadieni-
nę mokyklą ir joje septynerius metus
mokytojavo. Nuo mažens priklauso
skautų organizacijai, ėjo įvairias pa-
reigas New York Neringos tunte,
Seserijos vadijoje ir įvairiose skautų
stovyklose. Priklausė Korp.! Neo-
Lithuania studentų korporacijai, kur
ėjo įvairias pareigas. New York vy-
resniųjų skaučių židinio ,,Vilija”
narė, Tautos fondo ir Lietuvių Fondo
narė. 17 metų dalyvavo Lietuvoje
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų pagal-
ba Lietuvos mokytojams) kursuose,
10 metų  buvo šių kursų programos
vedėja įvairiuose Lietuvos miestuo-
se, yra šios organizacijos tarybos na-
rė. Priklauso Lietuvių moterų fede-
racijai Greenwich, CT, yra Valdybos
narė, kuri rūpinasi Lietuvoje esan-
čiais kūdikių namais bei skaitymo
programa kūdikiams juose. Priklau-
so JAV nacionalinėms bibliotekinin-
kų organizacijoms ALA ir AASL ir
New York HVLA bibliotekininkų
organizacijai. 2003 m. ir 2009 m. PLB
Seime Vilniuje atstovavo JAV. JAV
LB Tarybos narė, buvusi Bridgeport
apylinkės pirmininkė. PLB  ir LR
Seimo komiteto narė, atstovaujanti
JAV. Su vyru inž. Jonu Stankūnu
drauge užaugino tris vaikus – Darių,
Nidą ir Rytą.

Irena Valys

Irena Valys gimė katalikiškoje
darbininkų šeimoje Kėdainių rajone,
Lietuvoje. Gyveno ir dirbo Vilniuje.  Į
Ameriką atvyko 2006 m. Mokslus
baigė Kaune ir Maskvos valstybinia-
me istorijos archyvų institute. Lie-
tuvoje dirbo
UAB „VP MAR-
KET” Vilniuje
administrato-
re, biuro vady-
bininke, AB
„Bankas Her-
mis” Vilniuje
administrato-
re, LR Seime Vilniuje Seimo nario R.
Aleknos padėjėja-reikalų tvarkytoja,
Vilniaus Šv. Jokūbo katalikiškoje li-
goninėje Akušerijos skyriaus vedėjo
padėjėja. Vilniaus aukštesniojoje
elektronikos mokykloje Mokymo

Connecticut apygardos 
kandidatai į JAV LB XX Tarybą  



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 50 atsakymai
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

,,Draugo” sudoku Nr. 49 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė: 

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

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

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

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

skyriaus atsakingąja sekretore, rašt-
vedybos ir mašinraščio dėstytoja. 

Išeivijoje darbas gimtai šaliai
prasidėjo New York. Persikėlus gy-
venti į Connecticut, aktyviai įsijungė
į JAV LB Rytinės Connecticut apy-
linkės darbus, Valdyboje išrinkta vi-
cepirmininke ryšiams. JAV LB Con-
necticut apygardos valdybos narė,
atsakinga už kultūrinius renginius.

Rašo vietiniams spaudiniams straip-
snius apie bendruomenininkus ir
apie svarbesnius bendruomenės įvy-
kius. Neturi silpnybių, kurios truk-
dytų sąžiningai atlikti įsipareigo-
jimus. Turi susiformavusią ir tvirtą
nuomonę, įvairiapusišką darbo pa-
tirtį. Ištekėjusi. Vilniuje gyvena ir
dirba ištikimi Lietuvai vaikai: sū-
nus, dukros šeima ir vaikaitis.

www.draugas.org
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IŠnUOMOJA

Išnuomoju atskirą kambarį
su baldais netoli 

„Kunigaikščių užeigos”. 
Kaina $300/mėn.

Tel. 708-439-9962

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

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

Skokie moving company needs
MOVERS, HELPERS & DRIVERS!

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

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

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

Tęsiasi pavasario Draugo fondo vajus

Išeivijos spauda – balsas spausdintame žodyje. Išeivijos spauda – mūsų
gyvybė. Išeivijos spaudoje, ypač ,,Drauge”, atsispindi mūsų visuomenės dar-
bai. Gera spauda, kaip ,,Draugas”, iškelia kultūrinius, kūrybinius, dvasinio
gyvenimo siekius ir laimėjimus. ,,Draugas” gali įskiepyti ir išugdyti idea-
lizmą, patriotizmą ir pažangą dvasinėje srityje.

JAV Lietuvių Bendruomenė turėtų atkreipti dėmesį į ,,Draugo” rūpes-
čius, nes, jei nebus spaudos, nebus nei organizuotos bendruomenės. Mažėja
skaitytojų, mažėja ir parama Lietuvių Bendruomenei, mažėja aukos ir ki-
toms organizacijoms. Laikraščio likimas nėra tik leidėjų rūpestis. Reikia
visų skaitytojų didelio bendro pasiryžimo, kad ,,Draugas” gyvuotų ir mus
lankytų. Jei kiekvienas skaitytojas surastų po vieną naują prenumeratorių,
užtikrintų tolimesį laikraščio gyvavimą. Be to, kviečiame kiekvienam užsi-
prenumeruoti ,,Draugą”, o ne skolintis jį  iš kitų.

Draugo fondas padeda gyvuoti ,,Draugui”.  Aukokime Draugo fondui, gy-
vybės šaltiniui. Visiems aukotojams, kurie prisimena ,,Draugą” ir remia per
DF, nuoširdžiai dėkojame.

Aukas siųsti ir testamentus rašyti sekančiai – Draugas Foundation,
adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Asta Veličkaitė, garbės narė, iš

viso 1,800 dol., Chicago, IL
Su 250 – 200 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

iš viso 6,250 dol., Euclid, OH
Raimonda Apeikytė, garbės na-

rė, iš viso 2,705 dol., Los Angeles, CA
Stasys ir Dalia Strasiai, garbės

nariai, iš viso 2,500 dol., Ann Arbor,
MI

Nijolė Dėdinienė, garbės narė,
iš viso 2,250 dol., Parrish, FL

Angela Katelytė-Lawler, iš viso
850 dol., Chicago, IL

Zita Baltramonienė, iš viso 800
dol., Chicago, IL

JAV LB Cicero apylinkė, per
iždininkę Vidą Kuprytę, iš viso 550
dol., Cicero, IL

Su 100 dolerių:
Marija Remienė, garbės  narė, iš

viso 7,300 dol., Westchester, IL
Gražina Kenter, garbės narė, iš

viso 3,250 dol., Danbury, CT
Rūta Penkiūnas, iš viso 510 dol.,

Burke, VA
Ona Kartanienė, iš viso 450 dol.,

Omaha, NE
Aras Lintakas, iš viso 300 dol.,

Brookfield, IL
Su 75 – 60 dolerių:
Apolonija Andrašiūnienė, gar-

bės narė, iš viso 2,450 dol., Orland
Park, IL

Vytas ir Ramutė Petruliai, iš viso
175 dol., Franklin, MI

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai,

garbės nariai, iš viso 2,150 dol., Hun-

tington Valley, PA
Jonas ir Marija Šimoniai, gar-

bės nariai, iš viso 1,140 dol., Santa
Barbara, CA

Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso
890 dol., Union Pier, MI

JAV LB Cape Cod apylinkė, per
A. R. Gustaitį, iš viso 700 dol., Hing-
ham, MA

Alicia Solienė, iš viso 500 dol.,
Juno Beach, FL

Janina Levanas, iš viso 250 dol.,
San Antonio, TX

Denis Trimakas, iš viso 370 dol.,
Westlake, OH

Lilija Jasaitė, iš viso 150 dol.,
Palos Hills, IL

Su 30-25-20-10 dolerių:  
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,395 dol., Le-
mont, IL

Antanina Šalčius, iš viso 430 dol.,
Manchester, CT

Marija Kucinienė, iš viso 85 dol.,
Downers Grove, IL

Mary Burba, iš viso 125 dol.,
Indian Head Park, IL

Erika Brooks, iš viso 110 dol.,
Cedar Lake, IN

Aksenja Woodard, iš viso 70 dol.,
Forest Park, IL

Bronislava Steikūnas, iš viso 30
dol., Oak Lawn, IL

Regina Pollack, iš viso 20 dol.,
Tinley Park, IL

Rasa Morkevičiūtė, iš viso 100
dol., Boston, MA

Draugo fondas nuoširdžiai dė-
koja visiems aukotojams.                                                                                                  

Balsas spausdintame žodyje

.

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

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

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEY PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

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

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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com

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

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

Brangiai Mamytei

A † A
SALOMĖJAI IDZELIENEI

mirus, giliai užjaučiame AŠF narį AUGUSTINĄ
IDZELĮ ir jo šeimą.

Ateitininkų Šalpos fondo taryba ir valdyba

JAV lietuvių visuomenės veikė-
jas, žurnalistas ir evangelikų refor-
matų išeivijoje Sinodo Kolegijos
viceprezidentas, kuratorius, kunigas
dr. Eugenijus Gerulis (Eugenijus
Snarskis) gimė 1922 m. balandžio 28
d. Alytuje. 1929 m. Snarskių šeima
persikėlus į Biržus, Eugenijus 1933–
1941 m. lankė Biržų gimnaziją.

Besimokydamas jis aktyviai
sportavo, 100 m bėgo per 11,5 s, šoko į
tolį 6 m 74 cm –  Lietuvoje buvo tre-
čias, šuolyje iš vietos į aukštį iššoko 1
m 19 cm – tai Aukštaitijos rekordas.
Gimnazijoje žaidė kvadrato, vėliau
krepšinio komandose. 1941 m. pa-
baigė Biržų gimnaziją, dirbo amatų
ir prekybos mokyklose. 1942 m. įstojo
į Vytauto Didžiojo universiteto Medi-
cinos fakultetą, vokiečiams uždarius
aukštąsias mokyklas, grįžo vėl į Bir-
žus ir aktyviai įsijungė į sportinį gy-
venimą.

Biržuose  1942 m. buvo  įsteigtas
sporto klubas „Vilkas”, kuriam ėmė
vadovauti mokytojas Mykolas Styra
(1917–1997).  „Vilko” klube buvo suda-
rytos krepšinio, lengvosios atletikos,
futbolo, šachmatų, šaškių ir bilijardo
komandos. Klubas lėšas gaudavo iš
lošėjų bilijardu ir gausių žiūrovų per
„Vilko” krepšinio komandos varžy-
bas.

„Vilko” krepšinio komandoje
žaidė  V. Klevickas, H. Kapačiauskas,
E. Gerulis, P. Marciukas, V. Šatas, P.

Sprindys, N. Karaša. Nugalėtos buvo
Vilniaus miesto rinktinė, Lietuvos
vicečempionas Telšių „Džiugas”,
čempionas Kauno „Perkūnas”, kur
žaidė Lietuvos rinktinės žaidėjai bro-
liai Puzinauskai, broliai Norkai,
Leščinskas.

Karo audrų nublokštas į Vokie-
tiją, Eugenijus 1946–1948 m. tęsė me-
dicinos studijas Hamburgo-Pinne-
bergo Pabaltijo universitete. Buvo šio
universiteto jungtinės estų, latvių ir
lietuvių krepšinio rinktinės kapi-
tonu. 1949 m. persikėlė gyventi į
Jungtines Amerikos Valstijas, kur
pabaigė medicinos kursus, dirbo Či-
kagoje. 1951 m. įsteigė lietuvių evan-
gelikų reformatų žurnalą „Mūsų
sparnai”, ilgą laiką buvo jo redakto-
rius, vėliau tapo ir evangelikų refor-
matų kunigu.

1950 m. sausio 7 d. susituokė su
raseiniške Valerija Misevičiūte. Spor-
tas buvo nesvetimas visai Gerulių
šeimai. Žmona Valerija buvo išeivi-
jos lietuvaičių krepšinio ir tinklinio
rinktinių narė, gerai žaidė tenisą ir
bilijardą.  Sūnus Rimas žaidė krepši-
nį, futbolą, užsiiminėjo lengvąja atle-
tika, kitas sūnus Andrius žaidė tink-
linį.

Prisimindamas savo mokslus
Biržų gimnazijoje ir sportišką jau-
nystę, Eugenijus Gerulis „Saulės”
gimnazijai dovanojo sportinę unifor-
mą. Mirė E. Gerulis 2009 metų gruo-
džio 28-ąją dieną.

Eugenijui Geruliui-Snarskiui – 90
ANTANAS SEIBUTIS

Biržų „Vilko“ komanda. Iš kairės: Eugenijus Gerulis, Petras Marciukas, Vytautas Kle-
vickas, henrikas Kapačiauskas, Petras Sprindys. 1943. 

* 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.

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

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

* 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.

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

Vilniaus dailės akademijos Di-
zaino katedros absolventės, dizaine-
rės Inesos Malafej diplominis rašo-
mojo stalo projektas labiausiai vi-
same pasaulyje vertinamo dizaino ,,If
Design Award” konkurse pelnė apdo-
vanojimą už gaminio dizainą.

Apie ,,If  Design Award”  apdova-
nojimus svajoja visi pasaulio dizai-
neriai.

Tai nepriklausomas kasmetinis

konkursas, pripažįstamas jau net
nuo 1953 metų, kuriame apdovanoji-
mai skiriami už geriausius darbus
trijose kategorijose: gaminio dizai-
nas, komunikacijos dizainas ir pa-
kavimo dizainas. Lig šiol dar nei vie-
nas mūsų šalies dizaineris nebuvo
taip aukštai įvertintas.

Inesos Malafej diplominio darbo
vadovas doc. Povilas Juškaitis.

Delfi.lt

Už lietuvės sukurtą stalą - įtakingas
apdovanojimas
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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

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,Nugalėk blogį gerumu”
Palaimintasis arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis, MIC

1987 m. birželio 28 d. 
Popiežius Jonas Paulius II J. Matulaitį paskelbė palaimintuoju

Priėmimas: 5:30 val. p. p.
Iškilmingas pokylis: 6:30 val. v.

Beverly Country Club
8700 S. Western Ave.

Chicago

AUKA 35 dol.
Daugiau informacijos: 1-773-776-4600 (Audra Zakarauskas)

Jubiliejinių metų renginių komitetas
maloniai Jus kviečia dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose, minint

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC
apaštališkojo pasiuntinio Lietuvai,
25-ių metų beatifikacijos jubiliejų,

sekmadienį, gegužės 27 d., 2012 m. 3:30 val. p. p.
Francis Cardinal George, OMI – celebrantas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Lithuanian Plaza Court at Washtenaw Avenue, Chicago

Kun. Jaunius Kelpšas  
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos administratorius

Dr. Linas Sidrys
Komiteto pirmininkas

� 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 Ste -
ponavičienė ir parapijos choras atliks
me ninę programą. Tel. 773-776-4600.

� 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.  

� Gegužės 4 d., penktadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Aldutė Va -
karė pristatys savo knygą ,,Kartais An -
gelas pasirodo”. Dalyvaus pianistas Mi -
chael Shimkus. Pradžia 7 val. v. Dau -
giau informacijos tel. 847-668-1731. 

� Gegužės 6 d., sekmadienį, Gedimino
lituanistinėje mokykloje  (St. Andrews
Lu theran Church, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL) vyksiančioje Motinos
dienos popietėje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo".
Pradžia 3 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Gegužės 9 d., trečiadienį, Pasaulio
lietuvių centre, socialiniame skyriuje ir
PLB bibliotekoje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Lietuvių tautinių šokių mėgėjai ir
rėmėjai kviečiami į šokių vakarą, ,,Šokių
šventės keliu”, kuriame dalyvaus per
250 šokėjų. Koncertas vyks šeštadienį,
gegužės 12 d., Pasaulio lietuvių centro
Ritos Riškienės salėje (Lemont, IL).
Pradžia 6 val. v. Vietas užsisakyti: Daina
Siliūnienė dntsiliunas@aol.com arba
tel. 630-852-3204.  Koncerto dieną,
bilietų kaina bus brangesnė. Koncerto

rengėjai: ,,Grandis”, kartu šoks ,,Lau -
mė” (Buffalo Grove),  ,,Lėtūnas” (Chi -
cago), ,,Suktinis” (Chicago), ,,Trep siu -
kas” bei ,,Vijūnas” (Indianapolis) ir
,,Spin dulys” (Lemont). 

� Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pa vilionis ketvirtadienį, gegužės
3 d., nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v.
visus kviečia į Tautinę maldos dieną-pri -
ėmimą ,,Šventi žodžiai” bei  Lietuvos
garbės konsulės Kristos Butvydas Bard
Tarpreliginių meno kūrinių pristatymą.
Vakare dalyvaus Washington National
Cathedral Bendruomenių susitaikymo
di rektorius dr. Gregory L. Finch. Rengi -
nys vyks LR (2622 16 St. NW Wa-
 shin gton, DC). Pra šo ma pranešti iki ge-
gužės 1 d. el. paš tu culture.us@urm.lt

� 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.

� Philadelphia jaunimo sąjunga ge gu -
žės 12 d. kviečia į futbolo turnyrą.  Dau -
giau informacijos su teiks Tadas tel. 484
-557-9167 arba el. paštu tadas656
@yahoo.com  ir Vaidas tel. 267-391-
7942, el paštu mr.singer @ yahoo. com

� Vilniaus–Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį, visus maloniai kviečia į kasmetinį
pobūvį The Madison Club (5 E. Wilson
St., Ma dison, WI 53705). Kokteiliai 5
val. p. p., vakarienė 7 val. v. Kaina 40
dol. asmeniui. Vietas prašoma užsi sa kyti
iki gegužės 11 d. Daugiau infor ma cijos
tinklalapyje http://madisonvilnius. org/

IŠ ARTI IR TOLI...

Edita Klinkel. ,,Balkonai”.

Gegužės 11 d. d., 
penktadienį, 7:30 val. v.

Čiurlionio ga lerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont

Ave., Chicago, IL 60636 
jungtinės dailininkų iš Florida

parodos
,,Kryžkelės” 
atidarymas 

Parodoje dalyvauja 4 autoriai: Saulius
Jankauskas, Irma Kir ve lienė, Edita

Klinkel, Oksana Kofman. 

Daugiau informacijos el. paštu
laimaa@hotmail.com  

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

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

2012 metų balandžio 13 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje apsi-
lankė Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvai Anne Derse. Taip pat mu-
ziejuje lankėsi Illinois valstijos demokratų partijos vadovas Michael Madigan.
Apsilankymas lietuvių kultūros muziejuje buvo dalis  ambasadorė Derse aštuonių
dienų kelionės Jungtinėse Valstijose, kurios metu ji susitiko su lietuvių ir žydų ben-
druomenių atstovais, aplankė ne tik Čikagą, bet ir San Francisco, Los Angeles,
Philadelphia ir kitus miestus. Nuotraukoje iš kairės: Stanley Bazlekas, Jr., amba-
sadorė Anne Derse, demokratų partijos vadovas Michael Madigan.

Karilės Vaitkutės nuotr.


