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Doha (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė susitiko su Kataro prem-
jeru ir užsienio reikalų ministru
šeichu Hamad bin Jassem bin Jaber
bin Muhammad Al-Thani. Susitiki-
me kalbėta apie dvišalio bendradar-
biavimo galimybes ekonomikos,
energetikos, inovacijų ir aukštųjų
technologijų srityse, pristatytas Lie-
tuvoje statomas suskystintų dujų ter-
minalas ir aptartos dujų tiekimo į
Lietuvą galimybės. 

Prezidentei lankantis Katare pir-
mąkart per 20 metų užmegztas eko-
nominis bendradarbiavimas su šia
viena turtingiausių pasaulio šalimi.
Anksčiau įvykusiuose susitikimuose
išreikštas politinis Kataro vadovų
pritarimas deryboms dėl dujų tieki-
mo į Lietuvą bei pavesta abiejų šalių
energetikos ministrams ir specialis-
tams suderinti visus techninius klau-
simus. Išreiškus abipusį norą ben-
dradarbiauti energetikos srityje, pra-
dėtos „Klaipėdos naftos” ir didžiau-
sios pasaulyje suskystintų dujų tie-
kėjos „Qatargas” derybos.

„Lietuva garsėja inovacijomis ir

pažanga aukštųjų technologijų srity-
je. Modernios technologijos, saulės
baterijos, lazeriai, biotechnologijos,
ryšių ir informacinės technologijos,
moksliniai tyrimai – visa tai atveria
plačias ekonominių ryšių su Kataru
galimybes”, – teigia šalies vadovė.

Kataro premjeras patikino, kad
kuo skubiau bus paruoštos sutartys,
kurios atvers duris dviejų šalių eko-

nominiam bendradarbiavimui, pre-
kybai ir investicijoms.

Kataras, norintis investicijoms
skirti 30 mlrd. dolerių per metus, gali
tapti investuotoju Lietuvoje. Aukšto-
siomis technologijomis grįstą verslą
plėtojanti bei kvalifikuotais darbuo-
tojais garsėjanti Lietuva atveria pa-
trauklias investavimo galimybes. 

ES gamtos mokslų olimpiadoje lietuviai iškovojo auksą ir sidabrą

• Tema: Pasaulio Lietuva – 2

• JAV vyskupai atsisako būti
valdžios avelėmis – 3

• Dar kartą apie Garliavos
tragediją – 3

• JC metinis narių
susirinkimas – 5

• Atvelykio šventė – 5

• Trijų chorų koncertas Toronto
universitete – 6

• Šventadienis – 8

• Pietryčių apygardos II raj.
kandidatai į JAV LB XX
Tarybą – 9,10

• Paskutinė kadencija (24) – 10

Naujos Lietuvos ir Kataro bendradarbiavimo galimybės 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Kataro premjeru ir užsienio reikalų ministru.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Detroit lietuvių telkinyje viešėjo
vysk. Eugenijus Bartulis – 4 psl.

Vilnius (ELTA) – Aukso ir sidab-
ro medaliai balandžio 28 d. atiteko
lietuviams – Europos Sąjungos gam-
tos mokslų olimpiados (EUSO) daly-
viams. Lietuvos mokslų akademijoje
balandžio 28 d. buvo iškilmingai ap-
dovanoti ES gamtos mokslų olimpia-
dos dalyviai aukso, sidabro ir bron-
zos medaliais. 

Vilniuje vykusioje 10-ojoje, jubi-
liejinėje, ES gamtos mokslų olimpia-
doje 132 dalyviai iš 22 Europos Są-
jungos šalių varžėsi dėl geriausios
komandos vardo, spręsdami chemi-
jos, biologijos ir fizikos užduotis.
Viena iš užduočių buvo susijusi su
Lietuvos auksu – gintaru, kita – su
kosmoso tyrimais.

Bronzos medalius pasidalino ko-
mandos iš Austrijos, Belgijos, Bulga-
rijos, Čekijos, Danijos, Graikijos,
Ispanijos, Italijos, Kipro, Latvijos,
Liuksemburgo, Olandijos, Slovėni-
jos, Švedijos. Sidabro medaliai atite-
ko komandoms iš Airijos, Austrijos,
Belgijos, Estijos, Italijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Olandijos, Portuga-

lijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėni-
jos, Vengrijos, Vokietijos. Aukso me-
dalius dalyviams įteikė Olimpiados
globėjas prezidentas Valdas Adam-
kus. Aukso medaliai atiteko 6 koman-
doms iš Čekijos, Estijos, Lietuvos,
Rumunijos, Vengrijos ir Vokietijos.
EUSO taurė, tradiciškai perduodama
geriausiai pasirodžiusiai komandai,

atiteko Estijos komandai. Ją įteikė
EUSO įkūrėjas Michael A. Cotter ir
prezidentas V. Adamkus.

Lietuva pirmą kartą gavo teisę
organizuoti tokio lygio tarptautinį
gamtamokslinį renginį. Kitais me-
tais olimpiados šeimininkais bus
Liuksemburgas.

JAV sostinėje pristatyti Lietuvos energetinio saugumo klausimai 
Washington, DC (URM info) –

Tarptautinėje konferencijoje Wa-
shington „Transatlantinės energeti-
kos perspektyvos: besikeičiantis ener-
gijos derinys ir poveikis transatlanti-
nei partnerystei” (Transatlantic Ener-
gy Futures: The Changing Energy
Mix and Implications for Transat-
lantic Partnership) JAV ekspertams
ir analitikams pristatyti Lietuvoje ir
Baltijos šalyse vykdomi regioniniai
energetikos projektai. 

Johns Hopkins University Trans-
atlantinių santykių centre (Center
for Transatlantic Relations)  balan-
džio 26 d. vykusioje konferencijoje
Klaipėdoje statomą suskystintų gam-
tinių dujų importo terminalą, naujos
atominės elektrinės Visagine projek-
tą, elektros ir dujų jungtis su Lenki-
ja, Švedija ir Suomija pristatė Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos am-
basadorius energetikos ir transporto
politikos klausimams Vytautas Nau-

dužas. Renginyje pagrindinę kalbą
sakė JAV energetikos sekretoriaus
pavaduotojas Daniel Ponemon. Apie
transatlantinių energetinių ryšių
stiprinimą kalbėjo JAV valstybės
sekretorės specialusis įgaliotinis
Eurazijos energetikai Richard Mor-
ningstar, Čekijos specialusis įgalioti-
nis energetikai Vaclav Bartuška,
Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos aukš-
to rango diplomatai bei JAV energeti-
kos bendrovių atstovai. 

ES gamtos mokslų olimpiados laureatus sveikino prezidentas Valdas Adamkus.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Lietuva� siekia� iki� 2014� metų
pabaigos�pastatyti�suskystintų�gam-
tinių� dujų� terminalą,� kuris� leistų
atsikratyti� priklausomybės� nuo
„Gazprom“� tiekiamų� rusiškų� dujų.
Atrodo,� � atsiranda� vis� daugiau� žen-
klų,� jog� šia� priklausomybe� pamažu
atsikratoma.�Pirmąkart�per�20�metų
Lietuva� užmezgė� ekonominio� ben-
dradarbiavimo� santykius� su� Kataru.
Ši� Arabijos� pusiasalio� šalis� yra� di-
džiausia�pasaulyje�suskystintųjų�du-
jų�tiekėja.� Iškart�po�praėjusį�sekma-
dienį� vykusio� Lietuvos� ir� Kataro� va-
dovų�susitikimo�mūsų�šalies�vadovę
lydintys� „Klaipėdos� nafta“� vadovai
pradėjo� dvišales� derybas� dėl� dujų
tiekimo� Lietuvos� suskystintų� dujų
terminalui� su� didžiausiu� pasaulyje
suskystintų� dujų� tiekėju�„Qatargas“.
Pradėjus� tekėti� dujoms� iš� Kataro� ir
užsitikrinus� dujų� tiekimą� iš� įvairių
kitų� pasaulio� taškų,� bus� sumažinta
priklausomybė� nuo� monopolines
dujų� kainas� Lietuvai� diktuojančio
Rusijos�„Gazprom",� o� atsiradus� kon-
kurencijai,� reikia� tikėtis,� sumažės� ir
dujų�kainos.

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

LR Seime įvyko konferencija „Lietuvos ateitis: tarp vizijos ir realybės“. Konferenciją organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Tai
žingsnis į vasarą vyksiantį precedento neturintį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą. Nuotraukoje iš kairės:  ,,Swedbank” vyriausia-
sis ekonomistas N. Mačiulis, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos pirmininkas Kęstas Pikūnas, Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, architektas, dainininkas, vienas Sąjūdžio iniciatorių, visuomenininkas A. Kaušpėdas, 15 min. lt  redaktorius R. Valatka.

Elta nuotr.

Tema: Pasaulio lieTuva

Turime pastatyti lietuvius
jungiantį tiltą tarp Vilniaus

ir Londono...

Apie kokius tiltus iš tiesų
mes kalbame? Oro tiltas tarp
Vilniaus ir Londono jau veikia
puikiai. Kasdien šalį palieka
šimtai tautiečių… Bet mes
pabandysime pakalbėti apie kitokį
tiltą, apie dvasia, kultūra ir kalba
lietuvius siejantį tiltą. Tiltą tarp
Lietuvoje ir svetur gyvenančių lietu-
vių. Kaip tas tiltas yra šiandien ir
koks jis galėtų būti ateityje? Iš tiesų,
kol kas tokio tilto nėra, yra tik bras-
ta, kurios, deja, neperbrisi nesušla-
pęs kojų… Gal anksčiau ir buvo liep-
telis, bet ir jį nunešė Europos Sąjun-
gos vandenys. Kur tiltas? Kodėl jo iki
šiol niekas nepastatė?   Turime įvai-
riausių tiltų – globalizacijos, euroin-
tegracijos, kapitalizacijos, marketi-
zacijos. Tačiau kur yra tiltas tarp
lietuvių? Jo nėra. Norėdami pastatyti
tiltą pirmiausia turime išsiaiškinti,
kas sieja abu krantus, ką jie turi ben-
dro? Koks bus tilto pagrindas ir ko-
kios jo atramos? Lietuvoje yra euro-
integracijos simbolis – Europos geo-
grafinis centras. Ar jis tapo tiltu lie-
tuviams? Ne, netapo, nes tai tėra tik
atsitiktinių geografinių išmatavimų
loterijos prizas.

Tautinis tapatumas – vienintelė
pamatinė vertybė, galinti

suvienyti lietuvius

Lietuvius gali sudominti tik Lie-
tuva. Lietuva – kaip pasaulio lietuvy-
bės geografinis centras. Pasaulio lie-
tuvių bendro gyvenimo, bendradar-
biavimo ir bendros kultūros centras.
Svetur išlydinti ir svetur gyvenančių
laukianti gimtinė – Pasaulio Lietuva.

Vienintelė pamatinė vertybė, ga-
linti suvienyti lietuvius, kaip galin-
gas tiltas, yra tautinis tapatumas. Tai
yra bendras lietuvių gyvenimas,
kūryba, bendra kultūra. Lietuvybės
jausena. Įsivaizduokime, kad Lietuva
– ne muziejus, ne konservuotas pavel-
das, ne konservuota gamta, ne tik
istorija ir ne vien senos tradicijos,
bet ir tai, ką mes, lietuviai, kuriame
šiandien ir sukursime rytoj.

Turime kurti Pasaulio Lietuvą,
kuri taptų visų lietuvių

metropolija

Įsivaizduokime, kad Pasaulio

Lietuva – tai gyva, tvirta, įdomi, save
nepaliaujamai kurianti Lietuva.

Lietuva kūrybai pasitelkia visą
pasaulinę patirtį, savo kaimynystės
ryšius ir jų kūrybinę galią. Graži
idėja...   Bet... Paradoksas – Lietuvai,
kad taptų Pasaulio Lietuva – trūksta
Lietuvos. Trūksta gražiai sugyve-
nančios, bendradarbiaujančios, vi-
sus lietuvius ir kiekvieną lietuvį my-
linčios Lietuvos. Šiandien, žvelgiant į
mūsų vyriausybę, žiniasklaidą, in-
ternautus, Pasaulio Lietuva atrodo
kaip beviltiška utopija. Beveidė, susi-
priešinusi, teisingumo stokojanti
Lietuva yra ir visada bus tik pasaulio
provincija. Jeigu norime išsilaisvinti
iš provincialumo – turime kurti save
– Lietuvą arba plačiau – Pasaulio
Lietuvą, kuri taptų visų lietuvių met-
ropolija, lietuvybės pasauliniu cent-
ru, palaikomu gyvybingos gimtinės
jausenos... Būtent tada nutiesime
tiek tiltų, kiek panorėsime. Nes tiltai
bus stiprūs, tvirtai atsirėmęs į abu
krantus.

Taigi išdrįskime neuždaryti Lie-
tuvos į šešiasdešimt penkių tūks-
tančių kvadratinių kilometrų teri-
toriją bei asmeninių sklypų aptva-
rėlius. Lietuva turi būti ne uždaras
indas, o lietuvybės šviesos šaltinis.
Netiesa, kad globalizacija mažina,
naikina tautiškumą – ji gali veikti ir
kita kryptimi – skleisti lietuvybę
visame pasaulyje. Viskas priklauso
nuo lietuvių valios, išminties ir cha-
rakterio. Nuo laisvos kūrybinės ga-
lios. Nuo aiškios savimonės. Nuo
nusiteikimo įveikti savo ydas.

Priešingai – mes turime rengti
planus, ne tik kaip išsaugoti, bet ir
kaip kurti, tobulinti, puoselėti ir
skleisti lietuvybę. ,,Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais turime ir būt.”
Ką tai reiškia? Ką reiškia būt? Tai
reiškia, kad neužtenka turėti Lietu-
vos pilietybę, bet reikia pačiam būti
arba tapti lietuviu.

Reikia sau garsiai pareikšti – aš
esu lietuvis. Aš esu Lietuva. Mes esa-
me Pasaulio Lietuva. Ko trūksta, kad
kurtume savo vienintelę ir puikią
lietuvišką šeimą. Ko reikia, kad gerb-

tume, remtume ir mylėtume
kiekvieną lietuvį. Nesvarbu
kur jis begyventų: Vilniuje ar
Londone, Sidnėjuje ar Dubli-
ne...

Ko trūksta lietuviams, kad
taptume Pasaulio Lietuva?

Pirmiausia trūksta tautos kūry-
bingo tvarumo. Gebėjimų būti savi-
mi. Netvari Lietuva – tai tirpstanti
Lietuva, mirštanti Lietuva.

Kas gali išgelbėti Lietuvą? Visų
pirma, tai, kas nieko nekainuoja, bet
už pinigus nenusipirksi… Tai meilė.
Meilė savo artimui, meilė kiekvie-
nam lietuviui, meilė kiekvienam, ku-
ris kalba lietuviškai.  Meilė gimtinei,
kurią privalome laikyti savo širdyse.
Ir tai ne bukas nacionalizmas. Tai –
tautinė savigarba, savigyna, ir savi-
ugda, kurios mums taip trūksta. Tik
išmokę gerbti ir mylėti save – gerb-
sime ir mylėsime kitus. Antra, mums
trūksta išminties. Ne gyvuliškas in-
dividualizmas mus išgelbės, o die-
viška sugyvenimo dvasia. Mes, lietu-
viai, turime mokytis bendrauti, ben-
dradarbiauti, kartu kurti ir svajoti,
galų gale lietuvis su lietuviu sugy-
venti. Turime išmokti gyventi be
saviniekos ir artimo niekinimo. Ti-
kėti, kad galime būti puikūs – tada
tokiais ir tapsime.

Trečia, ugdykime lietuvišką bū-
dą, lietuvišką charakterį – nepasi-
duokime ir neparsiduokime. Nes
visos kliūtys tėra tik įveikiami iššū-
kiai. Tebūna lietuvybė – mūsų nepa-
kartojamas ir įdomus, gyvas ir žais-
mingas, orus ir kūrybingas gyveni-
mo būdas.

Pasaulio lietuvių jaunimo susi-
tikimas suteikia puikią progą pasi-
kalbėti apie svajonę – Pasaulio Lie-
tuvą. Norėtųsi sušukti: „Pasaulio lie-
tuviai, gelbėkite Lietuvą”.

Tačiau Lietuva neišsigelbės be
mūsų – Lietuvoje tebegyvenančių lie-
tuvių – ir be tos vienintelės vietos, iš
kurios išvykstama ir į kurią sugrįž-
tama.

Belieka sušukti: ,,Lietuviai, kur-
kime Pasaulio Lietuvą kartu”.

Algirdo   Kaušpėdo kalba Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos Seime
surengtoje konferencijoje ,,Lietuvos
ateitis: tarp vizijos ir realybės”.

Bernardinai.lt

Lietuviai, kurkime
Pasaulio Lietuvą kartu

ALGIRDAS KAUŠPĖDAS
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Praėjusią savaitę buvo paskelb-
ta, kad sumažėjo Lietuvos žmo-
nių pasitikėjimas teismais, ir

dabar jis tesiekia 12 nuošimčių.  Tai
reiškia, kad tik kas devintas žmogus
mano, kad teismai įgyvendina teisin-
gumą, o visi kiti įtaria, kad teismai
šališki,  tarnauja kurios nors grupės
interesams. Kaip pastaruoju metu
įprasta, šią žinią bandyta pateikti
kaip skundą tais, kurie dieną-naktį
budi Garliavoje, Klonio gatvėje, ir
neleidžia anstolei perimti mergaitės.
Esą turėtume susimąstyti, kur veda
teismo sprendimų nevykdymas. Ar
tie, kurie trukdo vykdyti teismo
sprendimą, suvokia tokio elgesio pa-
darinius?

Kita vertus, klausimą galima for-
muluoti ir visai kitaip. Ar tie, kurie
bet kokiomis priemonėmis nori per-
duoti vaiką L. Stankūnaitei, tikrai
rūpinasi mergaitės gerove? Ar stulbi-
nančio intensyvumo informacinė
ataka, vykdoma per didžiausią audi-
toriją turinčias žiniasklaidos priemo-
nes, kurios tikslas visiems įteigti, jog
ne mergaitė, bet L. Stankūnaitė yra
tikroji auka, turi ką bendro su tiesos
paieškomis? Pagaliau gal katastrofiš-
kai sumažėjęs žmonių pasitikėjimas
teismais liudija apie tai, kad į teismų
sistemą įsimetė pavojingas virusas,
ir ji ne tiek tarnauja politinei ben-
druomenei, kiek kelia grėsmę.  Gar-
liavoje susirinko žmonės, kurie jau-
čia, kad peržengta labai svarbi ri-
ba, už kurios prasideda spartus poli-
tinės bendruomenės nykimas, ir jie
bando ginti. Ne save, bet pirmiausia
mergaitę ir valstybę apskritai.

Neatsitiktinai Garliavoje praėju-

sią savaitę lankėsi ir solidarumą su-
sirinkusiems reiškė sovietmečio di-
sidentai kunigas Robertas Grigas,
sesė Nijolė Sadūnaitė ir signataras
Algirdas Patackas. Didžiausias absur-
das teigti, kad šie žmonės papirkti ar
vykdo kieno nors užsakymą. Neįti-
kina ir argumentas, kad jie nežino,
ką daro. Kova prieš sovietinę melo
imperiją jiems tikrai suteikė gebėji-
mą skirti manipuliacijas ir tikrą
kančią.

„Bernardinai.lt”, pasak A. Patac-
ko, švelniausiai vertinant, „vėsiai”
pasisako šiuo klausimu. 

Tikrai sutinku su tuo, kad tiek
aš, tiek mano bendradarbiai nuo pat
skandalo dėl pedofilijos pradžios jau-
čiamės kiek sutrikę. Taip pat ir šian-
dien   tikrai negalėčiau imtis teisėjo
vaidmens. Neatsakytų klausimų kur
kas daugiau nei atsakymų. Kaip ir
noro tragediją panaudoti politinio
kapitalo didinimui. Vėsumas, kai ne-
žinai, kaip elgtis, mano įsitikinimu,
yra pakankamai sąžininga pozicija,
bent tol, kol nėra peržengiama riba,
kai sąžinės trimitas paskelbia, kad
turi kažką sakyti.

Niekada nesutiksiu, jog teismai
turi teisę į mergaitę žvelgti kaip į ob-
jektą, kurį galima perkelti, kur tik

užsinori. Taip pat kaip ir Vytauto Po-
ciūno žūties atveju jaučiu labai didelį
norą kažką svarbaus paslėpti. Para-
doksalu, bet abiem atvejais tokį norą
demonstruoja iš esmės ta pati grupė
žmonių.

Nuo pat Garliavos tragedijos pra-
džios būta pagundos stoti į kurią
nors barikados pusę, paskelbti, kas
teisus, o kas klysta. Net kiek pavydu
buvo žvelgti į tuos, kurie labai greitai
pradėjo mosuoti kovos už teisingumą
vėliava. Kita vertus, sunku buvo at-
sispirti įspūdžiui, kad dėdės ir tetos
naudojasi galimybe gauti tribūną ir
didinti savo žinomumą, o mergaitės
interesai ir sunkių dvasinių žaizdų
gydymas jiems yra antraeiliai daly-
kai. Išmintingiausia man atrodė
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus pozicija, jog padėtis labai paini
ir krikščionims pirmiausia dera mel-
stis už mergaitę, melsti Dievą spren-
dimo, kuris jai padarytų mažiausiai
žalos.

Dar labiau viskas susipainiojo
tada, kai tvirtai neatsakius į klausi-
mą –  ar mergaitės liudijimas apie
prievartavimą turi pagrindą?  – pra-
dėta skubėti ją perduoti L. Stankū-
naitei. Jei tai būtų pavykę, mergaitė
kaip ir jos mama būtų įslaptintos, ir

visi pedofilijos tyrimai liktų aklavie-
tėje. Ar tikrai įslaptintas gyvenimas
su mama, kuri galbūt leido savo
draugams griauti mergaitės gyve-
nimą, yra geriausia išeitis? Na, o di-
džiausiu spjūviu į veidą mums vi-
siems tapo scena, kai kaukėti vyru-
kai mušasi su seneliais, tampo mer-
gaitę, o įsiutusi antstolė reikalauja
išvežti klykiančią mergaitę. Ar daug
verta ta politinė ir teisinė sistema,
kuri tokiais metodais bando įgyven-
dinti „teisingumą”?

Noriu atkreipti dėmesį, kad bū-
tent po šios vaiko atėmimo „operaci-
jos”, Venckų simpatikų gretos gero-
kai prasiplėtė. Yra tekę kalbėti su N.
Sadūnaite apie Garliavos tragediją.
Anuomet abu sutarėme, kad viskas
labai komplikuota ir baisu viską dar
labiau sujaukti. Tačiau šis pokalbis
vyko dar gerokai pries „operaciją”, o
dabar sesuo Nijolė jau ten, kur dik-
tuoja eiti jos širdis ir sąžinė, – Klonio
gatvėje.

Dar vienas argumentas: prisi-
dengusieji teisinės valstybės šūkiu,
bandantieji pagrobti mergaitę nėra
sąžiningi. Jie pasakoja apie esą stip-
riai sumuštos L. Stankūnaitės nuot-
raukas bei dalyvavimą TV laidoje.
Panašu, jog šįsyk gudrius užmany-
mus sujaukė nedidelė techninė detalė
– yra vaizdo įrašas, kuriame po kon-
flikto L. Stankūnaitė atrodo labai įpy-
kusi, bet tikrai nesumušta.

Dėliotis argumentus „už” ir
„prieš” kur kas lengviau nei atsakyti
į klausimą –  o kas toliau? Prabėgo
terminas, per kurį antstolė pažadėjo
perimti mergaitę. 

Nukelta į 11 psl.

Neseniai viename rašinyje  ci-
tavau popiežių Benediktą
XVI, teigiantį, kad  Amerikos

įsipareigojimą moralinėms verty-
bėms griauna naujos ir galingos
srovės, kurios ne tik atmeta judėjiš-
kos ir krikščioniškos tradicijos skel-
bimą,  visų moralinių vertybių bran-
duolį, bet yra priešiškos  krikščiony-
bei (,,Tėviškės žiburiai”, 2012.02.22).
Tą jo teiginį praplėtė Amerikos kata-
likų vyskupų konferencija. Balan-
džio 12 d. buvo paskelbtas tos konfe-
rencijos Komiteto religinei laisvei
pareiškimas. Komitetui vadovauja
Baltimore arkivyskupas William E.
Lori. To komiteto  gana ilgą tekstą
radau Kolumbo vyčių žurnalo ,,Co-
lumbia” š. m. gegužės mėn. numery-
je. Dabar labai suglaustai tą pareiš-
kimą  perduosiu.

Pradžioje rašoma, kad mes esa-
me katalikai ir amerikiečiai.  Nereik-
tų reikalauti pasirinkimo. Gyvename
ir dirbame kartu  viso krašto gerovei.
Tai buvo mūsų pirmtakų ir šalies
konstitucijos vizija, visiems tą teisę
garantuojanti. Katalikai Amerikoje
puoselėjo religijos laisvę. Antrasis
Vatikano suvažiavimas, aptardamas
religijos laisvę, buvo  teigiamai įta-
kotas Amerikos patirties. 

Reikia kalbėti atvirai, kai mūsų
tikėjimo laisvė  yra pavojuje.  Apie tai
sausio 19 d. JAV vyskupams kalbėjo
pats popiežius.  Pakartotinai girdime
pastangas  tikėjimo laisvę  susiaurin-
ti  į  laisvę melstis.  Reikalingas  kata-
likų pasauliečių dalyvavimas deba-
tuose su sekuliaristais, bandančiais
Bažnyčią išstumti iš viešų debatų,
liečiančių Amerikos visuomenės
ateitį. 

Pareiškime duodama visa eilė
pavyzdžių, rodančių, kad tikėjimo
laisvė yra pakartotinai puolama. JAV
Sveikatos ir socialinių paslaugų de-

partmento potvarkiai, liečiantys
gimdymo kontrolę, buvo plačiai ap-
rašyti žiniasklaidoje. Vyskupai griež-
tai pasisako prieš Alabama valstijos
įstatymus, liečiančius imigraciją.
Vadovaujantis įstatymais, yra nusi-
kaltimas, jeigu katalikų kunigas pa-
krikštija, išklauso išpažintį, suteikia
paskutinį patepimą ar skelbia Dievo
žodį nelegaliems imigrantams. Taip
pat draudžiama juos skatinti daly-
vauti šv. Mišiose. Pasisakyta prieš
vienos teisės mokyklos California
valstijoje sprendimą į studentų orga-
nizacijas nepriimti Krikščionių  tei-
sių sąjungos, kadangi jos vadovai tu-
ri būti krikščionys, susilaiką nuo ly-
tinio santykiavimo už moterystės
ribų. 

Boston, San Francisco, Washing-
ton, DC, ir Illinois valstijoje  uždraus-
ta katalikų labdaros organizacijoms
tarpininkauti įvaikinimuose, nes jos
atsisako įvaikinti  tos pačios lyties
poroms arba  priešingos lyties kartu
gyvenančioms, bet nevedusioms, po-
roms. New York mieste uždrausta re-
liginėms bendruomenėms nuomoti
valdiškų mokyklų patalpas, nors tas
patalpas  kitos  visuomeninės grupės
gali nuomoti. 

,,Tikėjimo laisvė yra daugiau ne-
gu  dalyvavimas  sekmadienio Mišio-
se ar rožinio sukalbėjimas namuose.
Tai proga dalyvauti ir prisidėti prie
visų gyventojų gerovės. Ar mes gali-
me daryti gerus darbus, kurių reika-

lauja mūsų tikėjimas, be savo tikėji-
mo nepažeminimo?” Kyla pavojus,
kad  vien valdžia  nuspręs,  kam lei-
džiama prisidėti prie visų gyventojų
gerovės plėtotės.  Religiniai įsitikini-
mai yra dalis Amerikos  visuomenės
paveldo. Į tai įeina vienas kitam pa-
dedantys kaimynai, bendruomenės
junginiai, broliškos draugijos, sporto
lygos ir jaunimo grupės. Kartu dir-
bantiems dėl visuomenės gėrio  val-
džios leidimo nereikėjo ir nereikia.
Tikėjimo teisių apribojimas yra iš-
puolis prieš  visuomenėje  sėkmingai
bujojančias savanoriškas organizaci-
jas.

Ortodoksų žydų kongregacijų są-
junga Amerikoje sausio 24 d. pareiš-
kime, liečiančiame gimdymų kon-
trolę ir sterilizaciją, išreiškė susirū-
pinimą  dėl valdžios sprendimo.  JAV
vyskupų pareiškime teigiama, kad
tai nėra katalikų, žydų, mormonų ar
musulmonų reikalas. Tai yra ameri-
kiečių reikalas. Vyskupų pareiškime
plačiai cituojamas pilietinių teisių
kovotojo Martin Luther King laiškas,
rašytas iš Birmingham areštinės 1963
m. Jame jis aiškiai teigė, kad Ame-
rikos tikslas yra laisvė. King sutikęs
su Šv. Augustinu, teigusiu, kad netei-
singas įstatymas – nėra joks įstaty-
mas.  Jis taip pat teigęs, kad Bažnyčia
nėra valdžios nei valdovas, nei tar-
naitė, bet jos sąžinė, gairės ir kriti-
kė. 

Minimas 60 religinių bendruo-

menių pernai metų gruodžio 21 d.
laiškas prez. Obama, teigiantis, kad
jos neremia valdžios nurodymų dėl
gimdymo kontrolės.  Pareiškime taip
pat minimi tikėjimo kankiniai pa-
saulyje. Ribodama tikėjimo laisvę
Amerikoje, ji praranda moralinį ti-
kėtinumą pasaulyje, kuriame yra
daug tikėjimo priespaudos ar perse-
kiojimų. 

Pareiškimo pabaigoje visi tikin-
tieji kviečiami šią vasarą įsijungti į
dviejų savaičių tikėjimo laisvės ma-
nifestaciją birželio 21 – liepos 4 dieno-
mis.  Primenama, kad  tuo metu litur-
giniame kaledoriuje bus prisimena-
mi kankiniai, kovoję ir kentėję už
savo įsitikinimus. Minimi šv. Jonas
Fisher, šv. Thomas More, šv. Jonas
Krikštytojas, šventieji Petras ir Povi-
las, pirmieji  Romos bažnyčios kan-
kiniai. Iškilmės baigsis Amerikos
Nepriklausomybės dieną. Dvi savai-
tes  bus  budima, meldžiamasi, studi-
juojama, apaštalaujama ir visuome-
nė informuojama  apie krikščionišką
ir amerikietišką paveldą. Vyskupijos
ir parapijos skatinamos tuo pačiu
metu turėti renginius, pabrėžiančius
tikėjimo laisvę. Po vasaros, Kristaus
Karaliaus šventėje, bus viešai pasi-
sakyta prieš tikėjimo teisių pažeidi-
mus. Taip pat vyskupai ir kunigai
skatinami pasauliui skelbti Dievo
duotą tikėjimo laisvę. 

Pareiškimas baigiamas kvie-
čiant tikinčiuosius maldai už tikėji-
mo laisvę. Maldoje prašoma išmin-
ties krašto vadovams, ginantiems ti-
kinčiųjų laisvę ir teises. Prašoma
drąsos jas ginti visiems, gyvenan-
tiems šioje palaimintoje šalyje. 

Kaip matome iš šio vyskupų
pareiškimo, JAV vyskupai nori likti
ištikimi savo Ganytojui ir tokių pat
teisių reikalauja jų globoje esanties
tikintiesiems.

Dar kartą apie 
Garliavos tragediją
ANDRIUS NAVICKAS

JAV vyskupai atsisako 
būti valdžios avelėmis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Detroit,�MI

Detroit lietuvių telkinyje viešėjo vysk. Eugenijus Bartulis

TelKiNiai

Š. m.  balandžio 24 d., antradienį,
antrą kartą į Detroit, MI,  atvyko gar -
bingas svečias iš Lietuvos, Šiaulių
vys  kupijos vyskupas Eugenijus  Bar -
tu lis. Ta proga Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijoje, Southfield, MI buvo
suruoštas vyskupo Bartulio priėmi-
mas ir vakarienė. Šį sutikimą ir vai -
šes su garbingu svečiu ruošė Dievo
Apvaizdos parapijos pastoracinis ko -
mitetas, kuriam pirmininkavo Rasa
Karvelienė. Susitikime su vyskupu
E. Bartuliu dalyvavo ir Šv. Antano
parapijos pastoracinė taryba.

Svečias iš Lietuvos buvo gražiai
ir pagarbiai pasitiktas pavasariškai
išpuoštoje parapijos svetainėje, ku -
rio je laukė Dievo Apvaizdos ir Šv.
An tano lietuvių parapijų pastoraci-
nių tarybų nariai ir Dievo Apvaizdos
pa rapijos krikščionių tarybos komi -
teto narių Izabelės Korsakienės, Ele -
nos Alkuvienės ir Danutės Naujokai -
tie nės paruoštos vaišės.

Klebonas kun. Gintaras Antanas
Jonikas padėkojo abiejų lietuviškų
parapijų tarybų nariams už dalyvavi -
mą šiame priėmime ir pristatė gar -
bingą svečią. Besišypsantis ir gerai
nusiteikęs vysk. E. Bartulis visus
svei  kino ir dėkojo atvykusiems susi-

tikti. Džiaugėsi turėdamas progą jau
antrą kartą aplankyti Dievo Apvaiz -
dos lietuvių parapiją. Vysk. E. Bartu -
lis palaimino vaišes ir dalyvius. O
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
pastoracinės tarybos pirmininkė Ra -
sa Karvelienė padėkojo vysk. E. Bar -
tuliui, kad Detroit ir Southfield, MI
Lietuvių Bendruomenei atsiuntė
kun. Joniką. Padėkojo gerbiamam
svečiui už apsilankymą ir jį bei visus
dalyvius sveikino tostu.

Po vaišių vysk. Bartulis kalbėjo
apie Šiaulių vyskupiją. Prieš penkio-
liką metų, 1997 m. gegužės 28 d., tuo -
metinis popiežius Šventasis Tėvas
Jonas Paulius II įsteigė naują Šiaulių
vyskupiją. Pirmuoju ganytoju pasky -
rė tuometinį Kauno kunigų semina-
ri jos rektorių kun. Eugenijų Bartulį.
Šią vyskupiją sudaro penki dekana -
tai ir 69 parapijos, kuriose dirba 50
kunigų. Vyskupijoje veikia Šeimos,
Katechetinis, Jaunimo ir Evange liza -
cijos centrai. Taip pat sėkmingai dar-
buojasi vyskupijos Ekonomo tarny-
ba, Bažnytinis tribunolas, katalikių
moterų organizacija, skautai ir kitos
grupės. Vyskupijos centrai iki šios
die nos nuomojasi patalpas, o kitos
grupės iki šiol neturi savo pastovios
vietos. Vysk. Bartulis sakė, kad dėjo
visas pastangas, kad galėtų įsigyti
patalpas, tačiau praėjus vyskupijos
gy  vavimo dešimtmečiui matome,
kad be broliškos kitų šalių pagalbos,
tik savo jėgomis nepajėgiame įsikur-
ti. Šiaulių vyskupijoje ne kartą
lankėsi „Renovabis” atstovai, du kar-
tus buvo atvykęs Koelno arkivysku-
pas kardinolas Joachim Meisner,
kuris, matydamas vyskupijos sunkią
padėtį, troš ko jai padėti.

2009 m. buvo paruoštas projektas
ir vysk. Bartulis raštu kreipėsi į
„Renovabis”, „Kirke in Not”, Italijos
vyskupų konferenciją, Ispanijos vys -
kupų konferenciją, Vatikano fondą,
Koeln, Augsburg, Miunchen, Pader -
born ir Rotenburg vyskupus, prašy-
damas pagalbos. „Renovabis” atstovė
dr. Angelika Schmahling atvykusi į
Šiaulius dar kartą apsvarstė visas
galimybes ir patarė sumažinti pro-
jekto apimtis.

Statybos darbai buvo pradėti per-
nai. O dabar po metų statybos projek-
tas juda pirmyn. Jei visi darbai sėk-
mingai vyks, tai Šiaulių pastoracinis

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šiaulių pastoracinis centras ir kurija turėtų būti baigti statyti š. m. rugsėjo mėnesį. 

Vyskupas E. Bartulis.

centras ir kurija turėtų būti užbaigti
statyti š. m. rugsėjo mėnesį. Bus ke -
turi centrai: Evangelizacijos, Šeimos,
Jaunimo ir Katechetinis. Kiekvie -
nam centre bus įrengta po du kabine-
tus – vienas vadovui ir antras skirtas
darbuotojams. Pagrindinio pastato
pirmame aukšte numatyta įrengti
religinių reikmenų parduotuvę, kur
žmonės galės nusipirkti religinių
knygų, žvakių, rožančių, medalikėlių
ir t. t.  Antrame aukšte bus įrengtos
dvi salės, kur vaikučiai bus ruošiami
šv. Komunijai ir  Sutvirtinimo sakra-
mentams. Trečiame aukšte numato -
ma įsteigti kuriją, sekretoriatą, įsi -
kurs buhalterės ir ekonomikos tar-
nyba. Ir jei būtų įmanoma – įrengti
ket virtą aukštą, ten būtų butai kanc-
le riui bei generaliniam vikarui ir
salė, kurioje tilptų apie 100 žmonių ir
kuri būtų naudojama rodyti religi-
nius filmus. Taip pat numatoma
įrengti kop lyčią.

Didžiausi aukotojai yra dvi orga-
nizacijos iš Vokietijos – „Renovabis”
ir „Kirke in Not”. Gauta aukų ir iš
Ita lijos bei įvairių organizacijų iš
užsienio.

Vysk. Eugenijus Bartulis pa si -
džiaugė Šiaulių pastoracinio centro
sta tybos projekto darbų eiga. Padėko -
jo Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano lie -
tuvių parapijoms už 10,000 dol. (po

5,000 dol. nuo kiekvienos parapijos)
ir Lie tuvos Vyčių organizacijai, kuri
per šių eilučių autorę statyboms pa -
aukojo 10,100 JAV dol.

Vysk. E. Bartulis prašė abiejų pa -
rapijų prisidėti prie šio svarbaus
Šiau lių vyskupijos pastoracinio cen-
tro statybos projekto įgyvendinimo,
kad dvasiškiai ir pasauliečiai bei Lie -
tuvos žmonės galėtų sėkmingai dar-
buotis didesnei Dievo garbei ir žmo -
nių gerovei.

Toliau vysk. E. Bartulis papasa -
kojo apie gaisrą Šiaulių vyskupijai
priklausančiame Tytuvėnų vienuoly -
ne. Tai buvo daug nuostolių atnešęs
gaisras, tačiau vienuolyno bažnyčia
nebuvo uždaryta. Žmonės toliau joje
meldžiasi, renkamos aukos gaisro
žalos padariniams pašalinti.

Po šio išsamaus vysk. E. Bartulio
pranešimo, vysk. vedė bend rą daina-
vimą, pradedant su dainele apie citri-
nos medį. Buvo padainuota gražių ir
linksmų liaudies dainų! O po daine -
lių vysk. E. Bartulis visų maloniam
nustebimui, išjudino visus pa šokti
ratelį. Šio susitikimo da ly viai links-
mai šoko ratelius ir dainavo. Vysk. E.
Bartulis vėliau palaimino susirinku-
sius. Tikimės, kad tiek E. Bartuliui,
tiek abiejų lietuviškų pa rapijų tary-
bų nariams liks gražus ir malonus
šio susitikimo prisiminimas.

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje, Southfield, MI buvo suruoštas vyskupo Bartulio
priėmimas ir vakarienė.



Lietuvių Fondo finansinės paramos,
kurią gauna jau eilę metų.

Tarybos ir Kontrolės komisijos
rinkimai

Kiekvienais metais yra renkami
4 nauji tarybos nariai 3 metų kaden-
cijai. Buvo pasiūlyta 2 nauji nariai ir
išrinkti/perrinkti šie tarybos nariai:
Audrė Budrytė-Nakienė, Reda Ble -
kie nė, Irena Dirdienė, Viktoras Jau -
to kas, Albertas Kerelis, Vincas Lu -
kas, Vaclovas Momkus, Antanas Pau -
žuo lis, Rimas Rekašius, Milda Šatie -
nė, Marytė Utz, Jurgis Vidžiūnas.
Buvo perrinkta tarybos pirmininkė
Mary tė Utz ir valdybos pirmininkė
Ne ringa Aleksonienė. Kontrolės ko -

misija, susidedanti iš pirmininko
Antano Valavičiaus, narių Felikso
Lu kausko ir Jono  Spurgio patikrino
ir nustatė, kad finansinė apyskaita
vedama tvar kingai. Kontrolės komi -
si jos nariais išrinkti: Lilija Gelažis,
Liucija Pa partienė ir Antanas Valavi -
čius.

Tarybos pirmininkė Marytė Utz
baigiamajame žodyje dėkojo Lietuvių
Fondui ir visiems rėmėjams už dos-
numą, o kunigui Antanui  Gražuliui,
SJ, dėkojo už jaukią pastogę, kur ren -
kasi įvairių kartų tautiečiai.

Tarybos pirmininkė Marytė Utz
pakvietė visus atvykti į Jaunimo cen-
tro veiklos 55-rių metų sukakties po -
kylį, kuris vyks šių metų pabaigo-
je.
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Lemont,�IL

Jaunimo centro (JC), įkurto Tė -
vų jėzuitų, metinis narių susi-
rinkimas įvyko š. m. kovo 25 d.

Čiurlionio galerijoje. Susirinkimą
pradėjo ir jį vedė Centro tarybos pir-
mininkė Ma rytė Utz.

Sveikinimo žodyje ji sakė, kad
čia mato tuos narius, kurie dažnai
da lyvauja Centro renginiuose, atvyk-
sta į šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje,
atveža vaikus į Čikagos  lituanistinę
mokyklą. Tai yra tik dalelė Centro
rėmėjų ir geradarių, nes daug jų gy-
vena ir ki tose valstijose.

Susirinkime pranešimus per-
skai tė valdybos pirmininkė Neringa
Aleksonienė, Moterų klubo pirmi-
nin kė Irena Dirdienė, iždininkė Reda
Ble kienė, Revizijos komisijos pirmi -
ninkas Antanas Valavičius, Jėzuitų
vyresnysis kunigas Antanas Gražu -
lis, SJ, susirinkime nedalyvavo.

Renginiai, meno kolektyvai, 
nuomininkai

JC valdybos pirmininkė Neringa
Aleksonienė džiaugėsi, kad naujoji
valdyba įsijungia į darbus  Centre
ren giant renginius. Pirmininkė sa-
kė, kad puikus renginys šį pavasarį
buvo Čikagos lituanistinės mokyklos
20 me tų sukakties pokylis. Jį surengė
mokyklos tėvų komitetas (pirminin -
kė Marytė Rekašienė), Centro valdy-
ba ir padėjėjai. Ši mokykla susikūrė
apjungusi Dariaus ir Girėno, Aukš -
tes niąją ir K. Donelaičio mokyklas.
Mokyklai visus šiuos metus vadova-
vo direktorė Jūratė Dovilienė. Dabar
šeštadieniais čia mokosi apie 400 mo -
kinių. Juos moko išradingų ir jau-
nimui atsidavusių 60 mokytojų. Kaip
sakė Neringa Aleksonienė, Centre
vyksta įvairūs renginiai: JC metinė
lėšų telkimo vakarienė, Operos poky -
lis, Ateitininkų Kūčios, ALT’o ren-
giamas Vasario 16-tos minėjimas,
Čika gos lituanistinės mokyklos
vaka ronė ir kiti.

Čiurlionio galerijoje direktorė
Laima Apanavičienė nuolat rengia
įdomias meno bei fotografijos paro-
das ir susitikimus su menininkais iš
Lietuvos.

Lietuvių rašytojų draugijos pir -
mininkė Stasė Petersonienė galerijo-
je rengia poezijos popietes, knygų
pristatymus. Centras suteikia gali -
my bę repetuoti Lietuvių Operai, tau-
tinių šokių kolektyvui „Suktinis”,

teatro sambūriui „Žaltvykslė”. Šešta -
dieniais po pamokų į užsiėmimus
ren  kasi skautai, vyksta jūrų šaulių,
klubo „Alatėja” bei kitų klubų susi -
rin kimai.

JC jau daug metų gyvuoja Litua -
nistikos tyrimo ir studijų centras
(valdybos pirmininkas dr. Augusti -
nas Idzelis, tarybos pirmininkas dr.
Robertas Vitas). Šiame Centre yra
saugoma sukaupta vertinga archyvi -
nė medžiaga. Antrame aukšte yra
įrengtas retų istorinių eksponatų
mu ziejus.

Centro pastato taisymai 
ir išlaikymas

Centro pastatą, veikiantį per 50
metų, nuolat reikia taisyti ir atnau-
jinti iš išorės ir viduje. Kaip sakė val -
dybos pirmininkė Neringa Alek so -
nienė, buvo cementuojami laiptai
kie me, sutaisyta šaldymo sistema
mažojoje salėje, sutaisytas vanden-
tiekis, atlikti smulkesni darbai pasta-
to viduje. Pasibaigus mokslo me-
tams, numatyta dažyti koridorius,
pakeisti užuolaidas didžiojoje salėje,
atnaujinti mokyklos klases. Centro
patalpų taisymu praeityje ypač rūpi-
nosi   a. a. Jonas Paronis, o dabar –
Antanas Paužuolis, Vytas Daubaris.
Pastato signalizaciją, mikrofonus ir
stebėjimo kameras, esančias lauke,
užsakė ir prijungė Viktoras Jauto-
kas. JC val dy bos pirmininkės pava-
duotojas Val das Kerulis, sukvietęs
mokyklos tėve lius, vasarą išdažė kla-
ses, sudėjo naujas prausykles, atliko
kitus darbus. Padėjėjų sąrašą būtų
galima tęsti ir toliau. Moterų klubo
pirmininkė Ire na Dirdienė sakė, kad
klubo narės, nors ir būdamos labai
garbaus am  žiaus, ruošia Priešvelyki-
nius pusry čius, blynų priešpiečius,
padeda ruoš ti kitus renginius. Visos
surinktos lė šos skiriamos Centro
paramai.

Kasmet Centro patalpų išlaiky-
mo išlaidos didėja. JC iždininkė Reda
Blekienė pabrėžė, kad Centras išsi-
laiko, nors paskutiniaisiais metais
pel nas buvo nedidelis. Finansinėje
ataskaitoje nuo 2010 m. liepos 1 d. iki
2011 m. birželio 30 d. pelnas siekė
13,746.80 dolerius. Daugiausia paja -
mų buvo gauta iš Metinės centro va -
karienės, salių nuomų renginiams,
Lituanistinės mokyklos ir Lituanisti -
kos tyrimo ir studijų centro patalpų
nuomų bei centro aukotojų aukų.
Centrui būtų sunku išsilaikyti be

MILDA ŠATIENĖ

Chicago,�IL

Jaunimo centro metinis narių susirinkimas

Šios šventės šei mininkės su būrelio pirmininke Ale Karaliūniene.

Jaunimo centro Metinio narių susirinkimo dalyviai.
Zigmo Degučio nuotr.

Pirmoje eilėje (iš kairės) Anta nas Paužuolis, valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė,
tarybos pirmi ninkė Marytė Utz, garbės pirminin kas Vaclovas Momkus, Milda  Šatie nė,
Jurgis Vidžiūnas. Antroje eilėje (iš kairės) Albertas Kerelis, Audrė Budrytė-Nakienė,
Reda Blekienė, Ri mas Rekašius, Irena Dirdienė, Vikto ras Jautokas.

Iškilminga Atvelykio šventė

Pirmasis sekmadienis po Vely-
kų  va dinamas Atvelykiu, Vely-
kėlėmis, Dzūkijoje seniau dar

Pravadais. Šios dienos liaudies pa-
pročiai turėjo ne ma žai bendro su Ve-
lykomis: vaikai vėl aplankydavo
krikšto tėvus, kad gau tų margučių,
vaikai žaisdavo da žytais kiaušiniais,
vyresnieji lankydavosi vieni pas
kitus pasisvečiuoti, velykinių gėry-
bių užbaigti.

Pasaulio lietuvių centre Lemont,
IL lietuvių išeivijos centre, jau nuo
seno įsigalėjęs gražus paprotys –
švęs ti visiems bendrai Atvelykes. To -
kią gražią šventę ruošia šio Centro
gabiosios šeimininkės. Metams bė -

gant, vienos išeina amžinybėn, bet
jas pakeičia kitos, ir taip ši tradicija
vis tęsiasi. Moterys,  kaip tos darbš -
čiosios bitelės, tik sukasi visur, tik
ruo šia visokius renginius Centro ir
vi suomenės gerovei. Po Atvelykio jos
ruoš Motinos dienos pusryčius, o po
to bus Tėvo dienos pietūs. Vasarą jos
suruošia kelias gegužines, paskui
Kū čias, o kiek dar  įvairiausių pietų,
kiek jos susirinkusios koldūnų
prirai to? Šiam gražiam moterų būre-
liui vadovauja nenuilstanti energin-
goji Alė Karaliūnienė, sugebėjusi
įtraukti į savo būrelį naujų narių
kaip Gra žiną Kazėnienę, Ritą Šake-
nienę, Zitą Svarienienę ir kitas.  

Nukelta į 6 psl.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
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Kaip sudaryti sąlygas atsiliepti
į naujus iššūkius ir taip pa-
siekti dar kažką aukštesnio?

Lietuvių chorams reta proga pasi-
reikšti plačiau, kopti dar aukščiau,
atliekant sunkesnius, didesnio pasi-
ruošimo reikalaujan čius kūrinius.
„Trijų chorų” koncertų mintis kilo
trims pajėgiems ir ta lentingiems
chorvedžiams: Toronto „Volungės”
Daliai Viskontienei, Cle ve land „Exul-
tate” Ritai Kliorienei ir Čikagos „Dai-
navos” Dariui Polikai čiui. Jie su-
manė savo choristams su teikti gali-
mybę praplėsti įprastą kasdienybę ir
paskrajoti aukščiau ir pla čiau. Po
2000 metais įvykusio trijų chorų kon-
certų serijos „Genties giesmės” tema
pasisekimo dabar vėl po 12 metų visi
trys chorvedžiai bendradarbiaudami
ruošia naują trijų chorų koncertų
seriją, pavadintą „Namų psalmės”.
Pirmasis koncertas įvyks Toronto
mieste gegužės 6 d., ant rasis bus Cle-
veland rudenį, o kitų metų pavasarį –
trečiasis ir pasku ti nysis šios serijos
koncertas vyks Či ka goje. Taigi To-
ronto tenka garbė išgirsti premjerą!
Tai atsakingas mo mentas ne tik
chorvedžiams ir choristams, bet ir
Toronto susirinksian tiems žiūro-
vams. Juk nuo mūsų priklausys pir-

mieji įspūdžiai, pasklis pirmieji šio
didelio darbo įvertinimai bei paska-
tinimai dalyvauti antraja me ir tre-
čiajame koncerte.

Trijų pajėgių lietuvių bendruo -
me nių chorų junginys suburs 147
dai nininkus, kurių amžius – nuo 25
iki 75 metų! Tai gražus trijų kartų
bendras darbas, kuris suteikia gali-
mybę ne tik nubraukti „amžiaus
kliūtis” bendravimui, bet ir suteikia
progą susipažinti su bendraminčiais
iš kitų dviejų lietuviškų centrų juos
aplankant. Tai puiki proga kiek vie -
nam dalyvausiančiam dainininkui
per dainą praplėsti savo akiratį! O ir
mums, žiūrovams, tai puiki proga at -
naujinti senas pažintis bei užmegzti
naujas, bendraujant su atvykusiais
choristais, parodant lietuvišką vai -
šin gumą.

O svarbiausia – paremti didžiulį,
daugelio žmonių daugiau nei metus
trukusį pasiruošimą šiam neeili-
niam renginiui. Tai lyg mūsų, žiūro-
vų, lie pia moji pareiga, remiant kiek-
vieno choristo, muzikanto, solisto,
rašytojo, chorvedžio, akompaniato-
riaus ilgas valandas trukusį nenuils-
tamą darbą, kurio vaisius – mūsų,
žiūrovų, visapusiškas patenkinimas.

Koncerto tema „Namų psalmės”.

Psalmė – tai giesmė, per kurią yra
gie dama malda. Sakoma – atgiedota
malda „tiesiai  Dievui į ausį”! „Namų
psalmėse” bus atspindimi įvairūs
mūsų namai – vieta ar bendruomenė,
kuriai priklausai, ten, kur jautiesi
priglaustas, saugus, priimtas toks,
koks esi – „taip, kaip namie”. Per
koncertus parinktus kūrinius ap-
mąsty sime savo įvairius namus: mes,
Lietu vos vaikai, išgirsime Ritos Klio-
rienės sukurtą  „Lietuva, Tėvų že-
mė”, siekdami taikos dvasios išgirsi-
me specialiai šia proga muziko V.
Augustino iš Vilniaus pagal Bernar-
do Brazdžio nio žodžius sukurtą „Tai-
kos dvasia”, aplankysime gimtąją
žemę...  Galiau siai pasiklausysime
pagal poeto Jus tino Marcinkevičiaus
žodžius Da riaus Polikaičio sukurtą
dainą „Bro lis”. Jis primena, kad
„Vartai plačiai atkelti, kad viskas na-
mo sugrįžtų...”

Pirmoji koncerto dalis bus „lie-
tuviška” – joje atsispindės nauji, spe-
cialiai šiai koncertų serijai parašyti
kūriniai, bet taip pat nebus atsisaky-
ta ir klasikinių kūrinių. Pirmą kartą
išgirsime dviejų talentingų muzikų
iš Vilniaus kūrinius – „Taikos dva-
sia” (muzika Vaclovo Augustino pa-
gal Bernardo  Brazdžionio žodžius) ir

„Dedikacija gimtųjų namų žemei” ir
„Dedikacija žaliųjų pievų žemei”
(Jono Tamulio nio). Išgirsime Nijolės
Sinkevičiūtės „Lietuviška siuita –
Ryto raselė kri to” bei Ritos Kliorie-
nės „Lietuva, Tė vų žemė”.

Antroji dalis – „tarptautinė”. Ly-
dimas simfoninio orkestro, jungtinis
choras atliks Šv. Cecilijos Mišias, pa-
rašytas C. Gounod. Tai galingas ir su-
dėtingas kūrinys, pareikalavęs ilgų
valandų darbo repeticijose, bet rezul-
tatas – uždegantis! Prisiminus pra -
ėju sį trijų chorų koncertą, prisime-
na, kaip stebinančiai tas pats choras
lyg pasikeičia į profesionaliai skam-
bantį galingą chorą, kai prisideda or-
kest ras. Rezultatas tikrai atminti-
nas.

Trijų chorų koncertas vyks To -
ronto gegužės 6 d. 2 val. po pietų, To -
ronto universiteto Muzikos fakulteto
koncertų salėje (miesto centre, prie
University Ave. & Bloor gatvių san -
kry žos, už Royal Ontario Museum).
Bilietų kaina: 30 dol. asmeniui ir 15
dol. jaunimui. Bilietus galima įsigyti
parapijose arba užsisakyti telefonu
416-232-2434.

Parengė G. Petrauskienė
„Tėviškės žiburiai” 

Toronto „Volungė”, Cleveland „Exultate”, Čikagos „Dainava”
2012�m.�gegužės�6�d.�2�v.�p.�p.�Toronto�universiteto�Muzikos�fakulteto�koncertų�salėje

Toronto ,,Volungės” vadovė Dalia Viskontienė, ,,Dainavos” ansamblio vadovas Da-
rius Polikaitis ir Cleveland ,,Exultate” vadovė Rita Kliorienė laukia chorinės dainos
mylėtojų  koncerte.

Atkelta iš 5 psl.
Atvelykio sekmadienį po šv. Mi -

šių visi skubėjo į didžiąją salę, kur
prie pavasariškai išpuoštų stalų rin -
kosi žmonės ir su nekantrumu laukė,
kada galės pradėti valgyti gausias gė -
rybes. Visų akį traukė per visą salės
vidurį ištiestas ilgiausias stalas, nu -
krautas įvairiais maisto patiekalais.
Nuostabą kėlė gražus maisto patieka -
lų papuošimas ir jų įvairumas. Prie
sienos – vėl ilgiausias stalas, nukrau -
tas tortais, pyragais, gundančiais sal-
dumynais. Pasigėrėjimą kėlė beržo
šaka, namų gamybos sūriai, meduoli -
niai baravykėliai ir meistriškai  iš -
mar ginti margučiai. Tokia maloni,
ge rai nuteikianti aplinka kėlė vi -
siems gerą nuotaiką. Tad  nenuosta -
bu, kad visi buvo gerai nusiteikę, vi -
sur girdėjosi juokas. Tam ir sueina -
me, kad atsipalaiduotume, nustumtu -
mėme viską užmarštin. 

Nenuostabu, kad salė buvo pil-
nutėlė. Vida Kosmonienė, pati ener -
gingai prisidedanti prie visų rengi -
nių, išgarsinta Lemont miestelio lei-
džiamame laikraštėlyje už meistriš -
kus margučius, visada sutraukia di -
džiausią dalį savo draugų į tokius
ren ginius, jos draugų stalas buvo

pats ilgiausias. Kaip toj dainoj:
,,vieni pas kitus ir mes pas jus”.
Neilgai tru ko, kai visi, susiradę savo
stalus,  lau kė programos pradžios. 

Šventės programai vadovavo Ire -
na Grigaitienė. Ji pirmiausia pakvie -
tė visas šios šventės šeimininkes.
Kiek viena iš jų gavo po rožę, ploji-
mais  susirinkusieji padėkojo joms
už jų triūsą ir darbus. Grigaitienė pa -
dėkojo  Alei Karaliū nienei. 

Visados gražiausias ir giliausias
mintis galima išsakyti poezijos eilė -

mis. Taip  popietę vedusi Grigaitienė
pasirinko Oskaro Milašiaus eilėraštį
,,Pavasario giesmė”, gražiai nupasa -
ko dama ateinantį  naują pavasarį,
ku ris atneša širdžiai ramybę. Tėvas
An tanas Saulaitis, SJ sukalbėjo
gražią mal dą, skirtą šioms vaišėms. 

Atskirai veikė baras, kur ištroš -
kusieji galėjo atsigaivinti vyneliu,
šam panu, alumi ar gaiviaisiais gėri-
mais. Net ir su geriausiais norais ne -
galėjai išragauti  visų patiekalų, o ir
kiekvienas patiekalas buvo pagamin -

tas iš širdies ir su meile, nes buvo
vie nas už kitą skanesnis. Akys dar
no-rė jo, bet jau kūnas atsisakė pri-
imti. Po truputį ištuštėjo vaišių sta-
las. Kas norėjo, galėjo vaišintis dar
kartą. Pabaigai Alė Karaliūnienė
paskelbė, kad galima maisto nusi-
pirkti išsinešti, tuo dar daug kas pa-
sinaudojo. Kas gi ne norės tokių ska-
nių patiekalų!?

Skaniai pasisotinę, stojome į ei -
lutę prie saldumynų stalo. Čia gra-
žiai sustojusios šeimininkės pjaustė
tortus, pyragus. Kai kas gailėjosi,
kad jau neliko vietos tiems visiems
gar dė siams, bet vis tiek norėjosi ir jų
paragauti. Prie saldumynų buvo spe-
cialiai šeimininkių išvirtas džiovin-
tų vaisių kompotas, o ant stalų dar
buvo kavos. Tad tikrai nieko netrūko,
vis kuo  buvo pasirūpinta. 

Taip gardžiai pasisotinę žmonės
nenorėjo nei namo važiuoti, tad
drau giškai visi šnekučiavosi, dali-
nosi įs pūdžiais. Maloni aplinka, ma-
lonūs po kalbiai siejo visus draugėn. 

Pabaigai norėtųsi padėkoti   mū -
sų šeimininkių būreliui, darbščio-
sioms bitutėms ir jų energingajai va -
dovei Karaliūnienei. Ačiū už suteik-
tą mums gražią Atvelykių šventę.

Iškilminga Atvelykio šventė

Prie vieno stalo (iš kairės) sėdi: Ra minta Marchertienė, Bro nius Nainys, Teodoras ir
Ritonė Ru dai čiai, tėvas Antanas Saulaitis, SJ.

Koncertas ,,Genties giesmės” Cleveland 2000 m.
Vyto Kliorio nuotr. 
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,,al Qaeda" pasiūlė paleisti britą
mainais į A. Qatada laisvę

Mažosios pianistės nuskynė laurus 
tarptautiniame konkurse

JAV pastorius vėl sudegino keliAs Korano knygas 

Skelbiamas Maldos už šeimą mėnuo

Washington, DC (BNS) – JAV
oro pajėgos Pietvakarių Azijoje
išdėstė savo penktos kartos naikintu-
vus ,,F-22 Raptor”. Laikraštis ,,Wa-
shington Post” citavo oro pajėgų at-
stovą kapitoną Phil Ventura, jog nai-
kintuvų išdėstymas buvo planuotas
ir skirtas pagerinti ,,taktinį suderi-
namumą”.

Išdėstytų F-22 naikintuvų skai-
čius ir bazės vieta neatskleidžiama,
siekiant ,,apsaugoti operacijų saugu-
mą”. JAV leidinys ,,Aviation Week”,
pirmasis paskelbęs apie naikintuvų
išdėstymą, pranešė, jog lėktuvai ope-
racijas vykdys iš ,,Al Dhafra” oro ba-

zės Jungtiniuose Arabų Emyratuose,
kurie ribojasi su Iranu. Tačiau šis
pranešimas nebuvo oficialiai patvir-
tintas.

Naikintuvai išdėstyti prieš dery-
bų su Iranu atnaujinimą. Vakarai įta-
ria, kad Irano branduolinė programa
skirta branduolinių ginklų kūrimui,
tačiau Teheranas tai neigia. 150 mln.
JAV dol. vertės lėktuvus JAV oro pa-
jėgos pradėjo naudoti 2005 m. Bend-
rovė ,,Lockheed Martin” pagamino
daugiau nei 160 F-22 naikintuvų. Šių
lėktuvų prekyba ir eksportas drau-
džiamas pagal JAV federalinį įstaty-
mą.

Jungtinės Valstijos Pietvakarių Azijoje
išdėstė F-22 naikintuvus

M. Gražinytė – tarptautinio dirigentų konkur-
so Zalcburge laureatė

Washington, DC (BNS) – ,,al Qa-
eda” padalinys Šiaurės Afrikoje pa-
siūlė paleisti Malyje pagrobtą britą
mainais į Didžiojoje Britanijoje su-
laikyto terorizmu kaltinamo radika-
laus dvasininko Abu Qatada laisvę.
,,al Qaeda in the Islamic Maghreb”
kovotojų interneto tinklalapyje skel-
biama, jog grupuotė pasiūlė paleisti į
laisvę Stephen Malcolm, kuris su dar
dviem vyrais buvo pagrobti lapkričio
pabaigoje šiauriniame Malio Tim-
buktu mieste.

A. Qatada 1993 m. pabėgo į Di-
džiąją Britaniją. 1999 m. nedalyvau-
jant teisme Jordanijoje dvasininkui
buvo skirta bausmė iki gyvos galvos
dėl teroristinių išpuolių planavimo.
Londonas nori deportuoti A. Qatada,
tačiau Europos žmogaus teisių teis-
mas sustabdė šį sprendimą, esą yra
įrodymų, jog jis Jordanijoje gali būti
kankinamas. A. Qatada buvo ,,al Qae-
da” vadovo Osama bin Laden, kuris
buvo nukautas 2011 m. gegužę per
JAV reidą, dešinioji ranka.

Daugiau nei 170 sukilėlių Sirijoje pasidavė valdžiai

sPoRTas

Vilnius (Delfi.lt) – Praėjusią sa-
vaitę dvi lietuvaitės iš Kretingos me-
no mokyklos – antrokė Vaiva Mitku-
tė ir trečiokė Marija Guščiūtė iš
Prancūzijos parsivežė laimėjimus
tarptautiniame pianistų konkurse. 

Mergaitės, lydimos mokytojos ir
tėvų, dalyvavo Aleksandr Skriabin
konservatorijos organizuotame XII
tarptautiniame pianistų konkurse.
Jis vyko balandžio 23–26 d. Paryžiaus
rusų kultūros centro salėje. Įvairiose
amžiaus grupėse varžėsi apie 120 pia-
nistų iš Italijos, Vokietijos, Portugali-

jos, Slovėnijos, Prancūzijos, Austri-
jos, Turkijos, Japonijos, Korėjos, Uz-
bekistano, Kazachstano, Rusijos. 

Mergaitės iš Kretingos buvo vie-
nintelės ne tik iš Lietuvos, bet iš visų
Baltijos šalių. Tačiau varžovų gausa
neišgąsdino: komisijai paskelbus re-
zultatus, V. Mitkutė buvo apdovanota
antros, o M. Guščiūtė – trečios vietos
diplomais. Jaunąsias pianistes pa-
ruošusi ir į kelionę lydėjusi mokyto-
ja Kilnutė Skripkauskienė džiaugiasi
mergaičių pasirodymais. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos vys-
kupai paskelbė Šeimos mėnesiu lai-
kotarpį tarp Lietuvoje pirmą gegu-
žės sekmadienį minimos Motinos
dienos ir pirmą birželio sekmadienį
minimos Tėvo dienos.

,,Atsiliepdami į į Nacionalinės
šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietu-
vos šeimos centro kreipimąsi ir iš-
reikštą susirūpinimą esamu visuo-
menės susipriešinimu dėl santuokos

ir šeimos sampratos bei esant prieš-
taringiems aiškinimams ir politi-
niams sprendimams Lietuvoje, norė-
dami sustiprinti santuoką ir iš jos iš-
plaukiančius gėrius bei šeimos ver-
tybes, skelbiame Maldos už šeimą
mėnesį”, – rašoma Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininko arkivys-
kupo Sigito Tamkevičiaus pasirašy-
tame laiške.

Vilnius (ELTA ) – Baltijos krepšinio lygos (BBL) čempionato Elito diviziono
nugalėtojo vardą apgynė Kauno ,,Žalgirio” klubas. Jis finale balandžio 29 d. Šiau-
lių arenoje 74:70 įveikė Vilniaus ,,Lietuvos ryto” krepšininkus. ,,Žalgiris” BBL čem-
pionu tapo penktą kartą ir trečią sykį iš eilės. Prieš tai Kauno komanda šiose
varžybose nugalėjo 2005, 2008, 2010 ir 2011 m. Naudingiausiu baigiamųjų var-
žybų  ketverto žaidėju išrinktas ,,Žalgirio” gynėjas Mantas Kalnietis.   ELTA nuotr.

Delfi.lt nuotr.

Washington, DC (BNS) – Prieš-
taringai vertinamas JAV pastorius
Terry Jones vėl sudegino kelias Ko-
rano knygas ir pranašo Mahometo
nuotrauką. Laikraščio ,,The Gaines-
ville Sun” teigimu, ši akcija Gaines-
ville mieste Florida valstijoje buvo
protestas prieš evangelikų pasto-
riaus Jussef  Nadarchani kalinimą
Irane. J. Nadarchani gresia mirties
bausmė, nes jis, būdamas musul-

monas, atsivertė į krikščionybę.
Anot laikraščio, JAV gynybos depar-
tamentas ragino T. Jones atsisakyti
savo ketinimų, nes musulmonams
šventos knygos deginimas kelia grės-
mę amerikiečių karių gyvybėms Af-
ganistane. T. Jones kartą jau sudegi-
no Koraną 2011 m. kovą ir vaizdo įra-
šą paskelbė internete. Per po to kilu-
sius protestus Šiaurės Afganistane
žuvo mažiausiai 12 žmonių.

Į lietuvišką filmą išparduoti visi bilietai

Damaskas (BNS) – Daugiau nei
170 sukilėlių Sirijoje per ginkluotą
pasipriešinimą pasidavė valdžiai. Su-
kilėliai veikė šiaurės vakarinėje Si-
rijos Idlibo provincijoje ir Damasko
priemiesčiuose. Visi sukilėliai buvo
paleisti į laisvę, nes jie ,,nėra susiję
su kruvinais nusikaltimais ir paža-
dėjo niekada nebeimti ginklų į ran-

kas”.
Daugiau nei 1,000 protestuotojų

pasidavė valdžiai nuo balandžio 12 d.,
kai įsigaliojo Jungtinių Tautų (JT)
taikos planas. JT Saugumo Taryba
patvirtino prašymą pasiųsti 300 ste-
bėtojų į Siriją stebėti kovų nutrau-
kimo. Šiuo metu misiją šalyje vykdo
8 stebėtojai.

Zalcburgas (ELTA) – Dirigentė
Mirga Gražinytė tapo savaitgalį Zalc-
burge (Austrija) pasibaigusio tarp-
tautinio Jaunųjų dirigentų konkurso
,,Salzburg Festival Young Conduc-
tors Award” laureate. Iš 91 nugalėtojo
laurų siekiančio dirigento į finalą
buvo atrinkti trys kandidatai. Kartu
su Vokietijoje dirbančia lietuve M.
Gražinyte dėl pagrindinio apdovano-
jimo varžėsi britas Jamie Phillips ir
argentinietis Christian Baldini. 

M. Gražinytės pasirodymas su
Zalcburgo kameriniu orkestru ,,Ca-
merata” užbaigė dvi dienas trukusį
jaunųjų dirigavimo meistrų ir jų di-
riguojamų garsių tarptautinių or-
kestrų finalą. Lietuvės dirigentės ba-
tutos vedama Zalcburgo ,,Camerata”

atliko Broniaus Kutavičiaus ,,Žiemių
vartus”, Leonard Bernstein serenadą
smuikui solo su orkestru ir Wolfgang
Amadeus Mozart ,,Jupiterio simfo-
niją”. Tarptautinė vertinimo komisi-
ja M. Gražinytei skyrė pirmą vietą ir
koncertą su Gustav Mahler jaunimo
orkestru. Šių metų rugpjūčio mėnesį
jaunoji Lietuvos dirigentė kartu su
šiuo orkestru pasirodys muzikinėmis
tradicijomis garsėjančiame Zalcbur-
go festivalyje.

Tarptautinis jaunųjų dirigentų
konkursas Mozart gimtajame Zalc-
burge vyksta jau trečius metus. Festi-
valis skiria konkurso laureatui pini-
ginę premiją (15,000 eurų) ir galimy-
bę diriguoti festivalio ,,Salzburger
Festspiele” programos koncertą. 

Toronto (,,Monoklio” info) – Ba-
landžio 26 d. Toronto (Kanada) prasi-
dėjo vienas didžiausių pasaulyje do-
kumentinių filmų festivalių ,,Hot
Docs”. Vienoje iš 11 festivalio  prog-
ramų „World Showcase” dalyvauja ir
lietuviškas filmas „Stebuklų laukas”,
pasakojantis apie žmones, daugiau
nei 20 metų gyvenančius netoli buvu-
sio Kariotiškių sąvartyno.

Dokumentikos mėgėjams ,,Hot
Docs” festivalyje iš viso bus pristaty-
ta beveik 200 filmų iš daugiau nei 50

valstybių. Festivaliui dar neprasidė-
jus, „Stebuklų laukas” buvo  vienas
iš 40 filmų, į kurio pirmąjį seansą iš-
parduoti visi bilietai. Pakeliui į Ka-
nadą filmo režisierių Mindaugą Sur-
vilą ir prodiuserę Jurgą Gluskinienę
pasivijo dar viena gera žinia – filmas
neliko nepastebėtas ir Lietuvoje. „Si-
dabrinės gervės” apdovanojimuose
„Stebuklų laukas” gali tapti Metų ge-
riausiu ilgametražiu dokumentiniu
kino filmu, o M. Survila pristatytas
gauti geriausio režisieriaus vardą.



Ketvirtąjį Velykų sekmadienį,
pagal Mišių Evangeliją vadi-
namą Gerojo Ganytojo sekma-

dieniu, visame katalikų pasaulyje
meldžiamasi už pašaukimus. Kasmet
šią dieną popiežius šventina naujus
savosios – Romos – vyskupijos kuni-
gus. Šiemet iš Benedikto XVI rankų
kunigystės sakramentą priėmė de-
vyni diakonai, kunigo tarnystei pa-
rengti trijose Romos mieste veikian-
čiose seminarijose, skelbia Vatikano
radijas.

Paprotys Romoje teikti kunigys-
tės šventimus šį ketvirtąjį Velykų
sekmadienį, Gerojo Ganytojo sekma-
dienį, labai prasmingas, –  sakė Po-
piežius, atkreipdamas dėmesį jog
puikiai tarpusavy dera šventimų li-

turgija, šios dienos Dievo žodis ir
Velykinio laikotarpio kontekstas.
Ganytojo figūra labai svarbi kunigo
tapatybės apibrėžimui, o visą tiesą
apie kunigystę įmanoma suprasti tik
Kristus mirties ir prisikėlimo slė-
pinio šviesoje.

Šią dieną skaitoma Evangelijos
pagal Joną 10 skyriaus ištrauka,
prasideda žodžiais: „Aš – Gerasis Ga-
nytojas” ir tuoj pat nurodoma svar-
biausia jo savybė: „Geras ganytojas
už avis guldo gyvybę” (Jn 10,11). Štai
čia ir yra Dievo apsireiškimo viršūnė
ir centras – tai Jėzus, kuris miršta
ant kryžiaus, trečiąją dieną keliasi iš
numirusių, keliasi su visa savo žmo-
gyste ir šitaip jo prisikėlimas tampa
ir mūsų dalimi, mes kiekvienas, visi
žmonės, galime su Kristumi pereiti iš
mirties į gyvenimą.

Toliau homilijoje Šventasis Tė-
vas apžvelgė ir kitus Mišių skaiti-
nius. Apaštalų darbų knyga pasakoja
apie Petro liudijimą Jeruzalėje tau-
tos vadovų akivaizdoje. Petras atvi-
rai iri drąsiai sako, kad tasai Jėzus,
kuris buvo nukryžiuotas, prisikėlė,
ir kad „nėra niekame kitame išgelbė-
jimo, nes neduota žmonėms po dan-
gumi kito vardo, kuriuo galėtume
būti išgelbėti” (Apd 4,11-12). Antra-
jame skaitinyje iš šv. Jono pirmojo
laiško sakoma, kad Kristaus Velykų
aukos dėka mes tapome Dievo vai-
kais, kad mes ne tik vadinamės Die-
vai vaikai, bet tikrai jais esame. Savo
įsikūnijimu, mirtimi ir prisikėlimu,
Šventosios Dvasios atsiuntimu, Kris-

tus mus įvedė į naują žmogaus san-
tykio su Dievu lygmenį. Prisikėlęs
Jėzus sako: „Aš žengiu pas savo Tėvą
ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų
Dievą” (Jn 20, 17). ,,Štai kur mus veda
Gerasis Ganytojas!”, – sakė Šventasis
Tėvas ir pridūrė, kad kiekvienas
kunigas irgi yra pašauktas ten vesti
jam patikėtus tikinčiuosius, vesti į
tikrą gyvenimą.

Kunigystėje Kristaus auka ir
ganytojo misija – eucharistinis ir
sielovadinis elementai – vienas nuo
kito neatskiriami. Jie yra tiesos ir
išganomosios galios branduolys, nuo
kurio priklauso kiekvienos veiklos
veiksmingumas. ,,Žinoma, – sakė
Šventasis Tėvas, – čia nekalbame
apie psichologinį ar socialinį kuni-

gystės veiksmingumą, bet apie žmo-
giškumo gelmes paveikiantį Dievo
artumą. Jei nešvęstume Kristaus
aukos sakramento, visi Bažnyčios
vykdomi dabai, visas mokymas pra-
rastų išganomąjį vaisingumą. Tik
pro šiuos Velykų aukos ‘vartus’ visų
laikų vyrai ir moterys gali įžengti į
amžinąjį gyvenimą, tik eidami šituo
‘šventuoju keliu’ mes galime nueiti į
tikrosios laisvės ‘pažadėtąją žemę’,
kur ramybės ir tikrojo džiaugsmo
‘vešlios ganyklos žaliuoja’”.

* * *
Po Mišių, popiežius Benediktas

kalbėjo sekmadienio vidudienio mal-
dą kartu su penkiomis dešimtimis
tūkstančių maldininkų, šia proga
susirinkusių į Šv. Petro aikštę. Jiems
Šventasis Tėvas dar kartą priminė,
kad šį sekmadienį visa Bažnyčia mel-
džiasi už pašaukimus. Paminėjęs
prieš tai Šv. Petro bazilikoje suteik-
tus kunigystės šventimus, Popiežius
sakė, kad tie jaunuoliai, kurie šian-
dien tapo kunigais, nesiskiria nuo ki-
tų savo bendraamžių. Į jų širdis pasi-
beldė Dievo meilė ir jie niekaip ki-
taip negalėjo pasielgti, kaip tik visu
savo gyvenimu atsiliepti į tą meilės
kvietimą. Sekmadienio vidudienio
maldos proga sakytoje kalboje popie-
žius Benediktas paminėjo ir du nau-
jus palaimintuosius, kurių beati-
fikacijos iškilmės vyko šį sekmadie-
nį – Romoje į altorių garbę iškeltą pa-
saulietį palaimintąjį Juozapą Tonio-
lo; Prancūzijoje – kankinį kunigą
palaimintąjį Petrą Adrianą Toulor-
ge.
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Benediktas XVI: „Kunigystės misija –
vesti į tikrą gyvenimą”
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Popiežius Benediktas XVI.

Gražina Čėsnaitė-Blekaitienė
gimė Lietuvoje augo Worcester, MA,
kur baigė Clark University, studijavo
prancūzų ir ispanų kalbas. Worcester
aktyviai skautavo, ėjo įvairias parei-

gas, lankė šeš-
tadieninę litu-
anistinę mo-
kyklą, stovyk-
lavo su skau-
tais, ateitinin-
kais, skautais
akademikais ir
Putnam, Camp

Immaculata, Nekalto Prasidėjimo
seselių stovyklose, šoko tautinių šo-
kių grupėje, buvo Amerikos Lietuvos
Vyčių aktyvi narė. Nuo 1967 m. Ma-
ryland valstijoje dėstė svetimas kal-
bas viešose mokyklose, vadovavo mo-
kyklos kalbų skyriui, dėstė anglų
kalbą užsieniečiams privačiai ir
Community College. Šiuo metu pen-
sijoje. Dešimt metų dirbo laisvai
samdoma darbuotoja ,,Amerikos
balso” lietuvių skyriuje. Dėstė šešta-
dieninėje mokykloje, mokė tautinių
šokių, veikė su skautais, dabar – su
skautėmis židinietėmis, JAV LB Wa-
shington, DC apylinkėje ėjo sekreto-
rės ir iždininkės pareigas, BALF’o
skyriuje ėjo iždininkės ir pirminin-
kės pareigas, BALF’o krašto valdybo-
je buvo Washington, DC atstovė,
direktorė. Šiuo metu vėl yra JAV LB
Washington, DC apylinkės valdybos
narė.

Marija (Saulėnaitė) Dainienė
1983 metais baigė Vilniaus peda-
goginį institutą. Dirbo mokyklose, il-
giausiai – Elektrėnų ,,Versmės” gim-

nazijoje. Dėstė
lietuvių kalbą
ir literatūrą.
Visą mokytoja-
vimo laiką bu-
vo ir klasės
auklėtoja. Prieš
dvejus metus
laimėjo Žalią

kortą ir atvyko į JAV. Kartu su vyru
bei 17 metų sūnumi gyvena Baltimo-
re mieste. 29 metų dukra gyvena
Elektrėnuose, Lietuvoje. Atvykusi į
JAV sužinojo, kad lituanistinei mo-
kyklai Washington, DC reikalingi
mokytojai. Mokyklos vedėja Ilona
Verbušaitienė labai apsidžiaugė, kad
gauna profesionalią mokytoją. Kai
dirbo mokykloje Lietuvoje, buvo pri-
valu dirbti kitus darbus, organizuoti
pedogoginius seminarus, skaityti
paskaitas, ruošti vaikus įvairiems
konkursams. Daugiau kaip 15 metų
dainavo ir šoko Elektrėnų etnografi-
niame ansamblyje ,,Runga”. Etnog-
rafija buvo arti širdies, nes tai yra ne
tik scenos menas, bet ir gyvenimo
būdas.

Teresė Gečienė, ilgametė JAV
LB Tarybos narė, pradedant XI
Taryba. Daugelį kadencijų vadovavo
JAV LB Philadelphia apylinkės val-

dybai, JAV LB
Krašto valdy-
bos narė 2000-
2003 m. Phila-
delphia radijo
laidų ,,Bend-
ruomenės bal-
sas” kolektyvo
b e n d r a d a r b ė

1988–2008 metais. Radijo laidoms pa-
sibaigus, nuo 2009 m. redaguoja ir in-
ternetu siunčia ,,Pranešimus”, ku-

riuose skelbiama apie Philadelphia
ir artimų apylinkių renginius. Gečie-
nė taip pat yra Šv. Andriejaus lietu-
vių parapijos komiteto narė, buvusi
V. Krėvės lituanistinės mokyklos
vedėja, organizacinių komitetų pir-
mininkė Philadelphia katedroje mi-
nint Šv. Kazimiero (1984 m.) ir Lietu-
vos krikščionybės (1987 m.) jubilie-
jus. 25 metus, pradedant 1968 metais,
Vasario 16 proga amerikiečių klasiki-
nės muzikos radijo stotyse organiza-
vo anglų kalba programas sovietinės
okupacijos ir tautinės kultūros te-
momis. Baigusi pedagogikos moks-
lus, 30 metų dirbo socialine darbuo-
toja Philadelphia miesto mokyklose.

Liepa Vasarė Gust psichologi-
jos bakalaurą gavo Northwestern
University ir siekia Tarptautinių
šeimų ir bendruomenių studijų dok-
torato Clemson University. Jos studi-

jų sritis yra pi-
lietinės visuo-
menės vysty-
mas ir ji Balti-
more mieste
rašo disertaci-
ją apie Lietu-
vos jaunimo pi-
lietinį aktyvu-

mą naujame technologijų amžiuje.
Šiuo metu Liepa dirba Amerikos or-
topsichiatrijos asociacijos atstove
Washington, DC. Savo projekte ,,Sau-
gios ir humaniškos mokyklos” nau-
doja patirtį, įgytą dirbant Specialio-
sios pedagogikos ir psichologijos cen-
tre Lietuvoje, kur Liepa dirbo įgy-
vendinant ,,Patyčių prevencijos pro-
gramą”. Liepa yra dirbusi šeimos ir
jaunimo programose tiek JAV, tiek
Lietuvoje kaip mokytoja, auklėtoja,
stovyklos vadovė, vertėja ir savano-
rė. Keturias vasaras dirbo vadove
Neringos stovykloje ir per A.P.P.L.E.
kursus, vieną vasarą Vilties stovyk-
loje Lietuvoje su vaikais su negalia.
Ji taip pat yra dalyvavusi Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos veikloje ir
kongresuose.

Nerija Orentienė, gimė JAV,
augo Washington, DC miesto apylin-
kėje, mokslus baigė Čikagoje. Baigė
Kristijono Donelaičio lituanistinę
mokyklą Washington, DC, lankė litu-
anistinius vasaros kursus Vilniaus

universitete. Il-
gametė lietu-
vių skautė, lan-
kė Atlanta ra-
jono ir Nerin-
gos stovyklas.
Baigusi moks-
lus universite-
te, atsikraustė

į Hartford, CT, kur buvo išrinkta į
JAV LB apylinkės valdybą ir dvejus
metus ėjo pirmininkės pareigas.
Grįžusi kurti šeimos į Washington,
DC prisijungė prie LB Washington,
DC apylinkės valdybos. Ketverius
metus mokytojavo lituanistinėje
mokykloje Washington, DC, šiuo me-
tu yra tėvų komiteto narė. Šoka tau-
tinių šokių grupėje ,,Juosta”, žada
dalyvauti XIV Lietuvių tautinių šo-
kių šventėje Boston. 2009 m. išrinkta
JAV LB XIX Tarybos nare.

Rimantas A. Stirbys, JAV LB
leidžiamo anglų kalba žurnalo ,,Brid-
ges” redaktorius 1978–1979 m. Daly-
vavo Philadelphia LJS valdyboje
1978–1979 m. ir        Nukelta į 9 psl.

Kandidatai į JAV LB XX  Tarybą
Pietryčių�apygardos�II�rajonas



92012�GEGUŽėS�1,�ANTRADIENISDRAUGAS

VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300
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TEL. 773-585-9500
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EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
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Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
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219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
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To dėl iškart pasakiau, kad jo
jausmus gerai suprantu, bet Vyriau-
sybės kaita dabar Lietuvai būtų ža-
linga. Ypač tai gali pakenkti mums
stengiantis jau 2007 metais įsivesti
eurą. Raginau A. Brazauską nesku-
bėti atsi statydinti ir žadėjau drauge
ieškoti problemų sprendimo būdų,
pirmiausia – rengiant mokesčių re-
formą. Siūlymams didinti pelno ap-
mokesti nimą nuo 15 iki 19 proc. ne-
pritariu, bet jei dėl to kiltų Vyriau-
sybės krizė ir būtų pakenkta valsty-
bės stabilumui, svarstyčiau ir dides-
nių mokes čių galimybę.

Sutarėme su A. Brazausku nuo-
lat tiesiogiai palaikyti ryšį ir drauge
užkirsti kelią mėginimams pradėti
valstybės stabilumui pavojų keliantį
„politinį futbolą”.

Ryte atvažiavęs į darbą, išsikvie -
čiau ekonomikos patarėją Ramūną
Vilpišauską ir įpareigojau per dvi sa -
vaites apsvarstyti mokesčių proble-
mas ir mane informuoti apie galimus
sprendimų būdus.

Visą likusią dienos dalį ren-
giausi būsimai NATO šalių užsienio
reikalų ministrų konferencijai, kitą
savaitę įvyksiančiam JAV valstybės
sekretorės Condolezzos Rice vizitui
Lietu voje ir antradienį numatytai
savo kelionei į Briuselį.

2005 metų balandžio 29 diena,
Vilnius. Vakare pas mus į Turniškes
atvažiavo Viktoras Uspaskichas. Jis
pats pageidavo susitikti, kai aš pa-
pra šiau, kad jo partija paremtų mano
siū lymą neįvesti naujų mokesčių.
Pažadėjo, bet netesėjo. O Seime užvi -
rė tokios diskusijos, kad net gali su -
kelti Vyriausybės griūtį. Ateina ži -
nių, kad ir liberalcentristai įsivėlė į
šias intrigas. Blogiausia, kad tai gali
neigiamai atsiliepti Lietuvos ūkiui.

Kalbėjomės su V. Uspaskichu
maž  daug tris valandas. Atvirai pasa -
kiau, kad vis garsesnės kalbos apie
artėjančią Vyriausybės griūtį ir nau -
ją valdančiąją koaliciją man kelia
nerimą, nes pakenktų valstybės sta-
bilumui, ir tiesiai paklausiau Vikto -
ro, ar jis nepurena sau dirvos prasi -
mušti į premjero postą.

Aiškaus atsakymo į šį klausimą
neišgirdau, bet V. Uspaskichas ėmė
kal bėti, kad nėra ko jaudintis, nes
neva A. Brazauskui pasitraukus val-
dančioji koalicija neiširs. „Kalbamės
su liberalcentristais. Mums pakaks
balsų Seime. Su AMB pasitrauktų tik
kokie 6–7 žmonės. Jis nori likti prem-
jeru iki euro įvedimo ir mes tam ne -
prieštaraujame, bet problema – jo pa -
ties partija. Tokie veikėjai kaip Ole -
kas seniai trokšta Brazausko gal vos,
tačiau tai jų vidaus reikalas”, – aiški-
no V. Uspaskichas.

Ilgokai kalbėjomės apie struk-
tūrinių fondų lėšas. V. Uspaskichas
aiškino, kad atėjęs vadovauti Ūkio
ministerijai, aptiko visišką chaosą
naudojant ES pinigus. Esą visiškai
nesirūpinta, kad ši parama padėtų
plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą.
Jis kategoriškai neigė, kad jo steigia-
mi regionų verslo centrai taps pak-
lusniu jo partijos įrankiu. Nesivaržy-
damas pasakiau, kad esu visiškai nu-
sivylęs šiuo Seimu, nes dirba jau pus-
metį, bet dar nieko doro nenuveikė,
skendi skandaluose ir jų svarsty-

muose. V. Uspaskichas į tai reagavo
santūriai, nors pripažino, kad ne-
daug kuo galima pasidžiaugti. Ta-
čiau jis pagyrė Lietuvos užsienio po-
litiką ir pabrėžė, kad visiškai remia
mano sprendimą nevykti į gegužės 9-
osios minėjimą Maskvoje.

2005 metų gegužės 2 diena,
Vilnius. Vidurdienį susitikau su ofi-
cialaus vizito atvykusiu Danijos mi -
nis tru pirmininku Andersu Foghu
Rasmussenu. Mes bendraujame jau
keletą metų. Šiandien daugiausia
kalbėjomės apie mūsų bendradarbia -
vimą sprendžiant su ES ir NATO su-
si jusius klausimus. Danija nuosek-
liai remia Lietuvos svarbius projek-
tus, kuriuos finansuoja Briuselis.

2005 metų gegužės 7 diena, Ry -
ga. Atskridę mažyčiu karo aviacijos
tran sporto lėktuvu, prieš vidurdienį
nusileidome Rygos oro uoste. Išlipo -
me. Pasirodo, atsidūrėme per porą
šimtų metrų nuo prezidento Geor-
ge’o W. Busho „Boeing”.  Apsidai-
riau – šalia tokio milžino mūsų lėk-
tuvėlis atrodo dar mažesnis ir skur-
desnis. Net nudžiugau, kad šalia nie-
ko nėra. Aplink išvis nepastebėjau
jokio ju dėjimo.

Kuo toliau, tuo įdomiau. Man ge -
rai žinomas kelias nuo Rygos oro
uosto iki Prezidentūros buvo neatpa -
žįstamai pasikeitęs: tuščia ir nyku,
nei mašinų, nei žmonių. Priemies-
čiai – lyg išmirę, sakytum, būtume
nusi leidę Mėnulyje. Tik privažiavus
ar  čiau centro, krito į akis kas kelis
šimtus metrų stoviniuojantys polici-
jos ir karių patruliai. Ir jau atsidūrę
miesto centre žiūrime: iš abiejų
gatvės pusių – aitvarai iš tinklinių
statybos tvorų. Rygos gatvėse nė
vieno žmogaus, net darosi nejauku.
Pagalvojau: persisteng  ta. Nemanau,
kad JAV specialiosios tarnybos rei-
kalavo tokių drastiš kų saugumo prie-
monių.

Pirmiausia susitikome mes, trys
Baltijos šalių prezidentai. Tai buvo
pirmasis bendravimas akis į akį nuo
to laiko, kai išsiskyrė mūsų nuomo -
nės dėl važiavimo į Maskvą. Susėdę
pajutome tam tikrą įtampą. Mėgin -
damas užbėgti galimam kibirkš čia vi -
mui už akių, pabrėžiau, kad būtina
išsaugoti ir stiprinti kuo glaudesnį
Baltijos šalių bendradarbiavimą atei -
tyje. Bet nė žodžiu neužsiminiau apie
minėjimą, po poros dienų rengiamą
Maskvoje. Nieko ta tema nekalbėjo -
me ir per visą dieną vykusius kitus
susitikimus.

Pietavome labai negausiu būre-
liu – tik keturi prezidentai ir keli jų
delegacijų nariai. Lūkuriuodami ką
tik atskridusio prezidento George’o
W. Busho, kalbėjomės su Arnoldu
Rüüteliu. Pirmoji pasirodė JAV vals -
tybės sekretorė Condolezza Rice ir
iškart priėjo prie mūsų. Estijos prezi-
dentui dėl kalbos barjero buvo sun -
 kiau bendrauti, todėl pasikalbėjau su
ja kone asmeniškai.

Atvykus G. W.  Bushui, labai bi   -
 čiu liškai pasisveikinome ir per pie-
tus bene daugiausia bendravome.
Tuo pa sinaudojęs, visiems girdint
pa pra  šiau jo, kai susitiks su prezi-
dentu Vla  dimiru Putinu, aiškiai
pasakyti, kad mes nelaukiame jokių
Rusijos atsiprašymų.   Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl. atstovavo PLJS
Kongrese Anglijoje 1979 m. Dalyvavo
organizuojant mitingą prie Sovietų
Sąjungos ambasados Washington,
DC 1980 m.; buvo areštuotas kartu su
kitais 18 ambasados nariais. 1981 m.
kartu su žmona Jūratė Krokyte-Stir-
biene pagerbtas Kriaučeliūno fondo
premija. Įvairiais metais buvo Phila-
delphia lietuvių namų tarybos, JAV
LB Tarybos, JAV LB Philadelphia
apylinkės valdybos, JAV LJS ir JAV
LB Krašto valdybos nariu. JAV LJS
Komunikacijos centro valdybos na-
rys 1990 m. Philadelphia radijo laidų
,,Bendruomenės balso” bendradarbis
1988–2008 m., Philadelphia teatro gru-
pės kolektyvo narys 1980–1990 m., tau-
tinių šokių grupės ,,Vakarinė” narys,
šoko įvairiose šokių šventėse, šoks ir
XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje
Boston. Dirbo geležinkelio bendrovė-
je ,,Conrail” ir strateginio energeti-
kos valdymo įmonėje ,,Cpower”.

Danelė Vidutienė, gimė Rich-
mond, VA, užaugo Cincinnati, OH
valstijoje. Nuo 1977 m. gyvena Wa-
shington, DC. Yra įgijusi slavistikos
magistro laipsnį Indiana University,
Bloomington. JAV LB Washington,

DC LB apylin-
kės pirmininkė
nuo 2007 m. Da-
lyvavo 2009 m.
PLB Seime Vil-
niuje, bet tiki,
kad reikšmin-
giausia „politi-
ka” yra vietinė,

ir įvertina mažesnių apylinkių įnašą
į lietuvybės išlaikymą ir jaunimo
lietuvišką lavinimą JAV. Nors aug-
dama nelankė nei lituanistinės mo-
kyklos, nestovyklavo lietuvių jauni-
mo vasaros stovyklose, tačiau moky-
tojavo lituanistinėje mokykloje Wa-
shington, DC. Abu jos vaikai baigė
lituanistinę mokyklą Baltimore
mieste, lankė ir Neringos, ir Dai-

navos stovyklas. Įsitikinusi, kad toks
kultūrinis dalyvavimas praturtina
jos vaikų, gimusių JAV, gyvenimą. Ji
Washington, DC lietuviams interne-
tu nuolat platina informaciją apie
vietinius lietuviškus įvykius ir
bando įtraukti visas kartas į lietu-
višką veiklą. Jau daugiau kaip  15
metų dirba teisine sekretore stam-
bioje advokatų firmoje. Kada Lietuva
buvo sovietų okupuota, daugiau kaip
12 metų dirbo ,,Fulbright” stipendijų
ir ,,National Academy of  Sciences”
mokslinių mainų programų srityje. 

Virgus L. Volertas, gimė ir
užaugo Amerikoje. Įgijo elektronikos
inžinerijos magistro laipsnį Drexel
University, Philadelphia, PA, šiuo
metu atsakingas už prekybos ir vers-

lo plėtrą ,,Ho-
neywell Inter-
national”. Nuo
pat jaunystės
su entuziazmu
įsijungė į lietu-
višką veiklą,
vadovaudamas
ir dalyvauda-

mas įvairiose organizacijose ir gru-
pėse, pvz., JAV LB Philadelphia apy-
linkės valdyboje, JAV LB Taryboje,
Lietuvių Fondo pelno skirstymo ko-
misijoje, Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų taryboje, Philadelphia lietuvių
namų taryboje ir valdyboje. JAV Lie-
tuvių jaunimo sąjungos pirminin-
kas, Philadelphia Vinco Krėvės litu-
anistinės mokyklos mokytojas, Phi-
ladelphia radijo laidų programų pra-
nešėjas, chorų ,,Viltis” ir ,,Laisvė”
narys, šokių grupių ,,Aušrinė” ir
,,Vakarinė” narys, sporto klubo
,,Aras” narys. Virgus siekia, kad JAV
LB toliau stiprintų politinę, kultū-
rinę, švietimo ir sporto veiklą per
savo apylinkių valdybas, arčiau ben-
draudama ir derindama tikslus bei
siekius su Lietuvos valdžios atsto-
vais užsienyje.

Kandidatai į JAV LB XX  Tarybą
Pietryčių�apygardos�II�rajonas

www.draugas.org
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sas 100-tą viršukalnių, esančių ,,Bul-
ger’’ sąraše, galiu pasakyti – kiekvie-
na vir šūnė buvo unikali, kiekvienas
kopimas buvo kitoks. Visos 100-tas

viršukalnių turėjo savo sunkumų,
nuotykių ir neapsakomo grožio.

Tą trumpą džiaugsmo akimirką,
kuri prabėga pro tave po sėkmingo
kopimo, ir yra tas didžiausias alpi-
nisto atpildas. Ta ,,trumpa akimirka”
neapima tavęs kalno viršūnėje, o
užlieja tave jau nusileidus į stovyklą!
Džiaugsmo atpildas yra pačioje kelio -
nėje. Visi patirti įspūdžiai glamonėja
tavo jausmus ir neužmirštamai įsirė -
žia į atmintį. Negali pamiršti nepa -
kartojamų spalvų bei neįprastų for -
mų, paukščio dainos, tos žiemos ty -
los, kai pūkuotos snaigės lėtai krenta
ir švelniai nusėda ant apšerkšniju-
sios eglės šakos, to bauginančio
griaustinio, kurio aidas atsimuša į
aplinkui esančias uolas, tos vėjo jė -
gos, kuri bloškia atgal ir taip viską
sumaišo, kad jautiesi lyg būtum jū-
ros bangose, to begalinio žvaigždėto
nakties dangaus, kuris tave lyg ver-
čia pamąstyti apie gyvybės stebuklą,
to į kalnų upokšnį panardinto puo-
duko, kai numalšini skausmingą
troškulį ty ru vandeniu tiesiai iš že-
mės gel mių.

Tas noras užkopti į visas 100-tą
viršūnių mums davė labai daug. Tai
liečia ne vien tik kalnus. Mes daug
sužinojome apie save, apie vienas ki-
tą, apie savo draugus. Tokį pažini mą
gali duoti tik kalnai. Kalnuose žuvo
mūsų artimas draugas. Praėjus me-
tams po jo žūties, 2011 m. rugpjū čio
20 dieną, mes pakvietėme jo žmo ną
kartu kopti į Štorm King kalną, kur

įvyko nelaimė 2010 m rugpjūčio 28
dieną. Visi labai išgyvenome John
staigią ir netikėtą mirtį. Susan ti-
kėjo, kad kalnai padės mums susitai-
kyti su jo netektimi. Taip ir įvyko.

Mes lipame į kalnus, kad būtume
savimi, kad galėtume atrasti savyje
tokių savybių, kokių miestas niekada
nesuteiks. Kalnuose nėra sustojimo
ženklų. Nėra žalios šviesos, leidžian -
čios mums eiti. Kalnų rieduliai nėra
sustatyti į mums patogius laiptus.
Mes sutverti šiai žemei, mūsų kūnai
čia vystėsi ir buvo sutverti šios lau-
kinės gamtos. Mes esame ta tobula
mašina, galinti judėti per šį sudėtin -
gą reljefą lengvai, greitai ir grakš -
 čiai. Keltuvai, šaligatviai, automobi -
liai, autobusai priverčia mus pamirš -
ti, kas esame. O mes juk ir esame gi -
mę iš šios žemės, iš jos derlingų miš -
kų, upių ir gyvybę nešančių ledynų.
Pacituosiu amerikietį peizažistą
Neil Welliver: ,,Aš garbinu gamtą, aš
esu gamta.”

Begalinė palaima yra suprasti,
kad šias viršukalnes sunku pasiekti,
kad retai kas į jas lipa ir kad aš esu
dėkinga gyvenimui, nes turiu gali -
my bę ir gerą sveikatą, leidusią pažin-
ti šiuos žmogaus nepaliestus gamto-
vaizdžius.

Mes visi esame gamtos vaikai.
Mus supanti žemė prašo pažvelgti į ją
iš toliau, ją stebėdami mes daug ko
išmoksime, o kalnai mums suteikia
daug išbandymų, priverčia pripažin-
ti savo silpnybes ir nugalėti baimę.
Mes lipame į kalnus, kad pasikeis-
tume, kad būtume geresni, kad įgy-
tume pilnatvę. Kopimas į kalną nuo
pat pa pėdės iki pat viršūnės sujungia
mus su žeme, suriša mus su kelionės
draugais. Ir su pačiu savimi”, – pasa-
kojo savo alpinizmo istoriją Milda.

Jei norite daugiau sužinoti apie
,,Bulger” sąrašą ir Washington vals-
tijos kalnus, aplankykite John Roper
tinklalapį  http://www.rhinoclimbs.
com/bulgers.html

Jei norite pamatyti nuotraukas
iš paukščio skrydžio, aplankykite
John Scurlock tinklalapį: http://
www.pbase.com/nolock, arba nusi-
pirkite jo knygą ,,Snow & Spire:
Flights to Winter in the North Cas-
cades Range” (,,Wolverine’’ leidykla);
http://www.wolverinepublishing.co
m/guidebooks/snow_and_moun-
tain_sports/Snow_and_Spire  

,,Tulpė Times”,
2012 m. kovas, nr. 1.

Vertė Ingrida Gaurienė

Tęsinys�iš�balandžio�26�d.

Vasarai baigiantis mūsų santy -
kiai su David tapo lemtingi.
Tą rug sėjį buvo mėnulio pil-

natis ir dangus buvo skaidrus. Iš-
girdę kalnų šauks mą, mes susikro-
vėme mantą ir iš ke liavome. Įkopėme
iki Gothic Basin, netoli apleisto Mon-
te Cristo kalnaka sių miestelio, pasis-
tatėme palapinę ant raudonos uolos,
esančios prie Foggy ežero. Kai prabu-
dome dar prieš auštant, kad pradė-
tume kelionę į Del Campo viršūnę,
švytėjo nuosta bi mėnulio pilnatis.
Sustoję ant kalnų keteros žiūrėjome,
kaip didelis oran žinis mėnuo paniro
į Olimpic kalnų viršukalnę, ir gėrė-
jomės. Tamsoje mes kopėme stačia
uola ir čia radome mažą vietelę atsi-
kvėpti ir apsižvalgyti. Pirmi saulės
spinduliai prasiskverbė virš horizon-
to rytuose ir nudažė žemę bei mūsų
besišypsan čius veidus raudona spin-
dinčia spalva. Tą akimirką viskas at-
rodė taip, kaip turi būti: mes buvome
ten, kur norėjome, darėme tai, ką no-
rėjome, ir kiekvienas sėdėjome šalia
to žmogaus, šalia kurio norėjome
būti. Kal nai sutuokė mus.

David parodė man, kaip lipti uo -
la, keliauti ledynais ir slidinėti nuo
kalnų. Viską dariau su dideliu en tu -
ziazmu ir greitai išmokau. Laukinis
Šiaurinių Cascade kalnų grožis turė -
jo įtakos mano meninei prigimčiai,
tas grožis įkvėpė būti stipriai, įgauti
daugiau patirties, kad galėčiau eiti
toliau, aukščiau ir giliau į kalnų šir -
dį, į savo sielą. Kai mes su David pra -
dėjome kopti į aukštesnes viršū nes ir
slidinėti sudėtingesniais ta kais,
mums teko sutikti gerai pasaulyje
žino mų alpinistų. Dauguma jų tapo
mano globėjais, mokytojais ir drau-
gais.

Alpinistai greitai suranda ryšį.
Užtenka įkopti į vieną viršūnę, ir
svetimas žmogus tampa šeimos na-
riu. Kuo sudėtingesnis kopimas, tuo
stip res nė užsimezga draugystė. Susi-
rišę viena virve, laikai kito gyvybę
savo rankose. Vyrauja visiškas pasi-
tikėjimas kitu žmogumi. Kalnuose
negali apsimesti, kad žinai, kur eiti,
turi neš ti sunkų svorį, turi sugalvoti,

kaip užlipti stačia uola, kaip darbuo-
tis su virvėmis ir t. t. Silpnybės labai
grei tai atsiskleidžia, o stiprybė pade-
da vi siems. Mes pažįstame tuos, ku-
rie su mumis, ne iš žodžių, o iš veiks-
mų.

1994 m., nuo tos lemtingos aki -
mir kos Del Campo viršūnėje iki da -
bar, mudu su David įkopėme į įvai-
rius kalnus ir uolas kokį šimtą kartų.
Kopėme į kalnus Washington, Ore -
gon, California, Idaho, Montana, Co -
lo rado valstijose, Jungtinių Valstijų
pietvakariuose bei Kanadoje. Prieš
penkerius metus, 2007 m., mes apti -
kome 100-to Washington valstijos
aukš čiausių viršukalnių sąrašą. Pa -
si žiūrėję į jį pamatėme, kad iš to
sąrašo užkopėme tik į 15-ką; mes juk
lipdavome į tą pačią viršukalnę įvai -
riais keliais, o verčiau reikėjo pasi -
rinkti vis į skirtingą kalną.

Mes ieškojome tam tikro sudėtin -
gumo takų, dažniausiai jie atitiko
klasikinius alpinizmo reikalavimus.
Dažniausiai tai buvo geros kokybės
ir graži uola. Retai kada mes lipome į

kalną, nes, kaip sakoma, ,,jis buvo
čia”, vadinasi, visai ne taip rinko -
mės, į kokį kalną lipti. Tai kodėl tas
sąrašas mus taip suintrigavo? Buvo
kelios priežastys, bet pagrindinė bu -
vo ta, kad mes norėjome ištyrinėti
tuos Šiaurės Cascade kalnus, kur dar
nebuvome. Dabar, kai įkopėme į vi-

MILDA BRIGITA TAUTVYDAS 

Washington valstijos kalnuose.                                                     Nuotr. iš asmeninio archyvo

Įveikėme visas aukščiausias Washington viršūnes

Milda Tautvydas ir jos vyras David Salinger.
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2012 m. kovo mėn. Lietuvių Fondo auko-

tojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo $18,851.00
suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A�NOT-FOR-PROFIT�TAX�EXEMPT�ILLINOIS�CORPORATION,�Fed.�ID#�36-6118312

14911  127TH ST., LEMOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($165); Galeckaitė, Audronė, IL ($107).
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,460); Kuolas, Augis, WA ($320); Savic-
kienė, Daiva, CA ($420); Velo Berkovic, Nicolas,  ($270).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($4,425); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė,
MI ($290); Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($320).
Grinis, Aldona, FL ($1,425); Tomkutė, Milda, CA ($800); Vencius, Stanislovas
ir Auksė, FL ($265).
Railaitė, Neringa, CA ($1,420).
Majauskas, Paulius ir Daiva, IL ($2,471).
Bimbiris, Alfons, ID ($200); Dundzila, Antanas, FL ($2,350); Griškelis, Ri-
mantas ir Regina, IL ($4,650); Grybinas-Lee, Dalia, CA ($150); Izbickis, Danu-
tė ir Longinas, FL ($50); Pintsch, Aldona, NJ ($200); Račka, Dalia ir Anthony,
MI ($50); Ratajczyk,  Rūta, CO ($1,300); Šatas, Milda ir Viktoras, IL ($1,250);
Surdėnas, Danutė, NJ ($375); Thies, Paul ir Rasa, CA ($340); Udrys, Linas,
CA ($150).  
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($1,603); Klosis, Walter, NY ($2,025).
Albrechtienė, Regina, MN ($100);  Andrašiūnas, Apolonia, IL ($5,150);   Anu-
žis, Saulius ir Lina, MI ($1,300); Binder, Walter ir Rima, IN ($1,000); Bražėnas
-Paronetto MD, Nijolė, NY ($300); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,780);
Dūda, Robert, MA ($300); Gečas-McCarthy, Irena, NY ($800); Gečys, Algi-
mantas ir Teresė, PA ($550); Gvidas, Jurgita, IL ($500); Ječius, Kęstutis ir
Dalia, IL ($3,540); Juraitis, Leonas ir Ann Marie, IL ($462); Karalius, Audro-
nė ir Medardas, IL ($240); Kasis, Ina, IL ($2,150); Kazlauskas, Kazys ir Teresė,
IL ($1,300); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($6,300); Laniauskas, dr. Marius
ir Eglė, OH ($1,050); Lembertas, Vitalis, CA ($3,210); Lietuvių meno ansamb-
lis ,,Dainava”, IL ($200); Lituanistinė mokykla, ,,Lietuvėlė”, NJ ($100); Long
Beach Lietuvių klubas, CA ($700); Lukas, Dalė ir Algis, MD ($1,000); Lukas,
Rimas ir Rachael B., IL ($220); Mockutė, Jurgita, CT ($300); Pakalnis MD,
Vytautas Alfonsas, SC ($4,500); Petrulis, Vytas, MI ($1,050); Polikaitis, Anta-
nas ir Dalilė, CA ($1,765); Raudys, Marija, IL ($2,380); Ražauskas, Rožė, MI
($740); Ruibis Todd, Janine, IL ($300); Saulis, dr. Vytautas T., IL ($1,400); Siau-
rusaitis, John J., MD ($1,100); Sinkus, Vladas ir Raminta, IL ($1,300); Stan-
kūnas, Giedrė ir Jonas, CT ($500); Stasiukevičius, Aldona, FL ($435); Tamku-
tonis, Gerald C., IL ($2,600); Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA ($400); Ur-
bonas, Prel. dr. Ignas, IL ($900); Van Note, Vida L., CA ($500); Veinšreideris,
H.Otto, MN ($100); rev.Volertas, Vytautas, NY ($400); Žibas, Jura C., NY
($460); Židžiūnas, Vladas, PA ($1,100).
Urba, dr. Vytautas ir Aldona, IN ($2,825).
JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė, IL ($4,900).
Čibas, Stanislava, NY ($1,400).
Alekna MD, Vitas P. ir Dalia, CA ($500); Balanda, Gediminas, MI ($2,600);
Ligija Ročiūnas, ir Christopher Englert, NY ($500); Mann, Nijolė, IL ($200);
Rauduvė, Rolandas ir Daiva, IL ($200); Vitas, dr. Robertas A. ir dr. Gailė, IL
($2,100); Zaparackas, MD, Žibutė, IL ($500).
Dragūnas, Gediminas ir Darija, PA ($550); Karvelis, Kastytis ir Kristina
Rasa, MI ($300); Kilius, Povilas, IL ($2,913.71).
Schneider, Aušrinė, IL ($300).
Gedgaudas, Violeta ir Mindaugas E., CA ($4,614); Kriaučiūnas, dr. Romual-
das, MI ($3,600); Scheidt, Don. E. ir Anna J. Kartanaitė, NE ($3,780); Užgiris,
Šarūnas ir Audronė, IL ($1,600).
Šilkaitis, Mečys ir Irena, FL ($735).
Džiugas, Sofija, IL ($3,200); Petrikaitė, Margarita, FL ($4,920); Valaitis,  Sand-
ra Rasa, IL ($2,100).
XXX, IL ($5,000).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a.a. Stasys Džiugas (IL) (aukojo:
Džiugas, Stanley ir Sophia, IL);  a.a. Feliksas Kairys (IL), a.a. Petras Markūnas (IL),
a.a. Valteris Kasparaitis (IL),  a.a. Sigutė Mikrut (IL), a.a. Edvardas Scarbalis (IL),
a.a. Lidija Saulius (IL), a.a. K(aukojo: JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė, IL);
a.a. Ramunė Lukas (IL) (aukojo: Lukas, Rachael ir Rimas (IL); a.a. dr. Juozas ir Ona
Petrikas (FL) (aukojo: Petrikaitė, Margarita, FL);  a.a. dr. Albinas Šmulkštys (IL)
(aukojo: XXX, IL).

LF įnašai padovanoti: Mečį Šilkaitį (FL) 90-mečio proga pasveikino ir padovanojo
įnašus:  Laimutė Alvadaro, Irena Ančikienė, Rima ir Rimas Baniai, Alaksandra ir
Edis Bielskiai, Pranas Budininkas, Nijolė ir Kostas Dimai, Jadvyga Giedraitienė, Al-
dona Grinienė, Danutė ir Lionginas Izbickiai, Vilius Juška, Angelė ir Albinas Kar-
niai, Loreta Kynienė, Roma ir Viktoras Masčiai, Dana Mažeikienė, Vida Meiluvienė,
Giedrė Mereckienė, Zenonas Punkris, Dalia ir Antanas Račkai, Rimvydas Rimkus,
Danutė Rogers, Jolanta Rymantienė, Vida Sabienė, Birutė Sekmakienė, Algė ir Adol-
fas Šležai, Stasė ir Bronius Vaškeliai, Elvyra ir Jurgis Vodopalai; John ir Giedrė
Stankūnas (CT) padovanojo įnašą Dariui Stankūnas (CO); Šarūnas ir Audronė Užgi-
ris (IL) padovanojo įnašus anūkams: Šarūnui ir Kovui Užgiriams (CA),  Emmai ir
Petrui Tomui Užgiriams (CT), Linui Morgan Fitch (TX). 

Nauji LF nariai: Albrechtienė, Regina (MN); Fitch, Linas Morgan (TX); Lituanis-
tinė mokykla, ,,Lietuvėlė” (NJ); Karvelis, Kastytis ir Kristina Rasa (MI); Mann,
Nijolė (IL); Rauduvė, Rolandas ir Daiva (IL); Schneider, Aušrinė (IL); Schneider,
Gabrielė (IL); Schneider, Danielė (IL); Veinšreideris, H. Otto (MN).

Dar kartą apie Garliavos tragediją

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

A † A
PRANAS GUDAITIS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir tėvukas iškeliavo į amžinybę
2012 m. balandžio 18 d., sulaukęs 96 metų amžiaus.

Gimė 1916 m. sausio 8 d. Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, Illinois.
Giliame liūdesyje liko: žmona Agota, sūnus Vladas su žmona

Joyce, duktė Aldona Urbienė su vyru Zigmu, duktė Irena Gibbs,
keturi anūkai, aštuoni proanūkai bei giminės Lietuvoje.

2012 m. balandžio 20 d. įvyko gedulingos šv. Mišios Palai min -
tojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionis buvo nuly-
dėtas į amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už šv. Mišių atnašavimą ir
maldas kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie apkabi -
note mus, pareiškėte užuojautos žodžius, aukojote šv. Mišioms ir
palydėjote a. a. Praną į amžino poilsio vietą.  Dėkojame Petkus-
Lemont laidojimo namų direktoriui už nuoširdų patarnavimą
skausmo valandoje.

Prašome prisiminti a. a. Praną savo maldose.

Liūdinti šeima

A † A
Skautininkei

LARISAI JANKŪNIENEI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią ir nuoširdžią
užuojautą vyrui ALEKSANDRUI, Vydūno Fondo
me cenatui, finansavusiam knygos „Goths and
Balts” išlei dimą. Taip pat nuoširdžiai užjaučiame
gimines ir artimuosius.

Vydūno Fondo taryba ir valdyba

Atkelta iš 3 psl.
L. Stankūnaitė pasiryžusi kreip-

tis į teismą, piktindamasi, kad vals-
tybės institucijos nesugeba vykdyti
savo nutarimų. Klonio gatvėje dieną-
naktį budi žmonės, ir palaipsniui ši
vieta tampa protesto prieš visas šių
laikų neteisybes simboliu. 

Prieš kurį laiką Seimo pirminin-
kė išsakė nuostatą, kad galbūt būtų
iš-mintingiausia palikti mergaitę pas
globėjus ir stengtis po truputį gydyti
jos dvasines žaizdas. Toks siūlymas
sulaukė audringos reakcijos: esą po-
litikė sumenkina motinystės reikš-
mę ir kišasi ne į savo kompetencijos
sritį. Tačiau pagarba motinystei ne-
reiškia, kad mūsų vaikai tėra mamos
ar tėčio žaisliukai. Labai gaila, kad
mamos ir tėčio konfliktas (nesvarbu
net jo priežastys) peraugo į tikrą ka-
rą, kai amžinybės iškeliavusio tėčio
sesuo ir mama yra tapusios mirtino-
mis priešėmis. Mamai visada labai
skaudu gyventi atskirai nuo vaiko,
tačiau gyvenimas aplinkoje, kur vai-
kas buvo, yra ir bus išnaudojamas,
yra jį žalojantis. Tuo labiau, kad neil-

gai trukus mergaitė taps pilnamete ir
jai nebereiks globėjų, pati galės prisi-
imti visą atsakomybę.

Tačiau suprantu, kad teismai ir
visi stovintys už jų su tokia baigtimi
nesusitaikys. Tai, jų įsitikinimu, bū-
tų pripažinimas, kad valdžia ribota.

Kitas kelias – į namą Garliavoje
įsiveržia kaukėti vyrai. Veikia labai
staigiai ir netrukus perima mergaitę
bei išveža nežinoma kryptimi. Ar
tikrai tai reikštų teisinės valstybės
pergalę, apie kurią kalba, pavyz-
džiui, Teisingumo ministras?

Kai prieš kurį laiką buvo pateik-
tas siūlymas, kad teismuose būtina
grąžinti tarėjų institucija, vertinau
tai kaip įdomią, bet kiek utopišką
idėją. Panašu, jog šiandien ji tampa
vienu iš būtinų žingsnių grįžti prie
tikro visuomenės ir teismų dialogo,
nelaukiant, kol pasitikėjimas teis-
mais sumažės iki nulio. Tada jau bus
per vėlu teisinę sistemą reanimuo-
ti.

Kita vertus, tai – tik žingsnis
ilgoje kelionėje... 

Bernardinai.lt

Birutė Viskanta, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 75 dol. Esame Jums dėkingi, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.

Birutė C. Varnas, gyvenanti Laguna Niguel, CA, atsiuntė 50 dol.
auką. Labai Jums ačiū už paramą.

Janina Racevičius, gyvenanti North Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.
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� ,,Seklyčioje”  trečiadienį,  gegužės 2
d.,  2 val. p. p. tradicinių popiečių metu
matysime Lietuvos televizijos programą,
kurioje dainuoja žinomi estradinės mu-
zikos atlikėjai. Kaip visuomet, po pro-
gramos bus užkandžiai. Tel. pasiteirauti
773-476-2655.

� Gegužės 5 d. 7 val. v. Willowbrook
Ballroom salėje žurnalistė, Lietuvos te -
levi zi  jos laidos ,,Bėdų turgus” vedėja
Edita Mil dažytė pristatys savo knygą
,,Pa si matymas su Lietuva”, dainuos
aktorius Kostas Smoriginas. Renginio
metu su rinktos lėšos bus skirtos Pa -
saulio lie tu vių centrui, priešgaisrinės
apsaugos įren gimui. Bilietus galite nu si -
pirkti PLC raštinėje, Maironio litua nis -
tinės mokyklos raštinėje, parduotuvėse
,,Smilga” ir ,,Lie tuvėlė”. Daugiau infor -
ma cijos tel. 708-668-6214 arba tel.
630-915-3110.

� Rinkimai į  JAV LB  XX  Tarybą Brigh -
ton Park vyks gegužės 6 ir 13 dienomis
(sekmadieniais) po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Švč. Mergelės Nekaltojo Pra sidėjimo
parapijos Mo ze rio salėje (4420 S. Fair -
field Ave.). Jaunimo centre rinkimai
vyks šeštadieniais, gegužės 5 ir 12 die -
nomis. 8:30 val. r. ir 12:30–1:30 val.
p. p. ir sekmadieniais gegužės 6 ir 13
die no mis po 10:30 val. šv. Mišių Tėvų
jėzui tų koplyčioje. Rinkimų komisijos
pirmininkė Salomėja Daulienė, tel. 773-
847-4855. 

� Čiurlionio galerija, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) penktadienį, gegužės 11 d.
7:30 val. v. visus kviečia į Florida lietu-
vių menininkų darbų parodos ,,Kryž -
kelės” atidarymą. Parodoje dalyvauja 4
autoriai: Saulius Jankauskas, Irma Kir -
ve lienė, Edita Klinkel, Oksana Kofman. 

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

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

� Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
Či kagoje susirinkimas vyks gegužės 20
d. Tėviškės parapijoje. 12:30 val. p. p.–
pietūs; 1:15 val. p. p. – susirinkimas.
Paskaitininkė doktorantė Kristina Bloc-
kytė skaitys pranešimą tema ,,Šiupinio
dienos tradicijos ir papročiai Klaipėdos
krašte”.

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

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

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

� Kerry Secrest ir dr. Kristinos Maciū -
naitės vedamas savaitgalis Neringos
stovykloje vyks gegužės 18–20 die no -
mis. Šių metų tema – ,,Laikas”. Dau -
giau informacijos ir registracijos formas
ra site tinklalapyje www.neringa.org

� Vilniaus-Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį, kviečia į kasmetinį pobūvį, kuris
vyks Madison Klube (The Madison
Club), 5 E. Wilson St., Ma dison, WI.
Kokteiliai 5 val. p. p., vakarienė 7 val. v.
Vietas prašoma užsisakyti iki gegužės
11 d. Daugiau in formacijos tinklalapyje
http://madisonvilnius.org/

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

� Gegužės 27 d., 12–12:25 val. p. p.
„Seattle Center Exhibition Hall” (321
Mercer St.,  Seattle, WA 98109) vyk-
siančiame Šiaurės Vakarų festivalyje
šoks lietuvių tautinių šokių grupės ,,Lie -
tutis” ir ,,Lankas”. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

Paroda, kurioje jau
užsirašė dalyvauti 

30 dailininkių, 
vyks Balzeko lietuvių
kultūros mu ziejuje,

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629.

Jūsų laukia įdomūs
darbai, vai šės ir 

programa.

Paroda tęsis iki
2012 m. rugpjūčio

31 d.
Viena parodos kuratorių Daiva Karužaitė atrenka darbus
jubiliejinei parodai.                     Asmeninio albumo nuotr.

Artėja rinkimai į JAV LB XX Tarybą. Siūlome kandidatus, ruošiamės už juos bal-
suoti. Liūda Rugienienė atsiuntė nuotrauką, kurioje įamžinti JAV LB III Tarybos se-
sija. Tribūnoje  – Algimantas Gečys.                             Rugienių šeimos archyvo nuotr.

Balandžio 27 d., penktadienį, Čiurlionio ga lerijoje atidaryta jungtinė paroda ,,Trans-
formuoti gyvenimai”. Parodoje dalyvauja 20 autorių.

Živilės Ramašauskienės nuotr.

Kostas Smoriginas
Studijos Lietuvoje yra puikus pasirinkimas,

jei esate neabejingi savo ateičiai 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas – šiuolaikinis, vienas didžiau-

sių Lietuvos universitetų, teikiantis kokybiškas studijas, pagrįstas moksli-
niais tyrimais ir praktine patirtimi. Jūsų ateitis kuriama čia!

Plačiau apie VGTU bakalauro studijas rasite www.vgtu.lt/stojantie-
siems. 

Valstybės finansuojamą studijų vietą gali gauti Lietuvos Respublikos,  ki-
tų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. Lietuvių kilmės užsienie čiai,
norėdami gauti papildomus balus turi pateikti Lietuvių Bendruomenės, iš
kurios atvyko, pažymą patvirtinančią lietuvių kilmę.

Stojantieji, vidurinę mokyklą baigę užsienyje stodami į VGTU turi pa-
teikti Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) atliktą įgytos kvali-
fikacijos įvertinimą. Vertinimas yra reikalingas, nes jo metu yra nustatomi
užsienyje baigtų mokomųjų dalykų, reikalingų konkursiniam balui apskai-
čiuoti, atitikmenys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dalykams. 

Siekiant valstybės finansuojamos vietos VGTU, stojantysis turi pateikti
prašymą Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu. Plačiau
apie Bendrojo priėmimo organizavimą www.lamabpo.lt arba VGTU Priėmi-
mo komisijoje (Saulėtekio al. 11, Vilniuje, tel. (+370 5) 274 4949, priėmimas
@vgtu.lt,  www.vgtu.lt/stojantiesiems).

Ar�prisimenate?..

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

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500


