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Vilnius (BNS) – Jungtinių Vals-
tijų ambasadorė Lietuvoje Anne E.
Derse sako, jog Washington karinė
parama šalims, kurios pačios neski-
ria reikiamų išteklių savo saugumui,
taps sunkiau pasiekiama. Tokią nuo-
statą diplomatė išsakė Lietuvos žur-
nalistams, kai buvo paklausta, ar
JAV gynybos biudžeto karpymai pa-
veiks programą, pagal kurią Lietuva
kasmet gauna Pentagono karinę pa-
ramą dėl dalyvavimo NATO misijoje
Afganistane.

,,Tai labai svarbu turint omenyje
2 proc. įsipareigojimą. Aplinka bus
labiau konkurencinga, kadangi to-
kiai paramai visame pasaulyje bus
skiriama mažiau dolerių. Bus žiūri-
ma, ką šalys, kurios nori ir toliau ją
gauti, daro savo pačių saugumui. Bus
sunku toliau dalinti išteklius šalims,
kurios daro ne kažin ką savo pačių
saugumui”, – sakė JAV ambasadorė.
Tačiau kartu ji pabrėžė, kad svars-
tant dėl tokios paramos skyrimo yra
atsižvelgiama ir į kitas aplinkybes,
pavyzdžiui, tarptautinių įsipareigoji-
mų vykdymą. Ambasadorės teigimu,
nereikėtų daryti išvados, kad Lietu-
va bus pirmoji tarp šalių, kurioms
JAV karinė paramą gali nebebūti ski-
riama.

Lietuvos Krašto apsaugos minis-

terija yra patvirtinusi, kad Lietuva
iki 2013 m. iš JAV gaus mokymų ir
karinės įrangos, kurios vertė bus
apie 12,8 mln. JAV dol. Planuojama,
kad ši parama apims ryšio priemo-
nes, bepiločius lėktuvus, naktinio
matymo ir optinius prietaisus, indi-
vidualias karių apsaugos priemones.
Amerikiečiai karinę paramą suteiks
ne tik Lietuvai – ją taip pat gaus Ru-
munija, Vengrija ir Lenkija.

Šią savaitę buvo pristatytas nau-

jas Lietuvos partijų susitarimas dėl
gynybos politikos. Susitarime skel-
biama, kad šalies parlamentinės par-
tijos įsipareigoja ,,kasmet tolygiai
didinti krašto apsaugos sistemai ski-
riamas lėšas, ilgainiui siekti, kad
krašto apsaugos sistemos plėtrai už-
tikrinti būtų skirta 2 proc. šalies
BVP”. Šiuo metu Lietuva gynybai
neskiria nė 1 proc. BVP, nors NATO
šalys yra įsipareigojusios siekti 2
proc. rodiklio.

Steigiamam Lietuvos garbės konsulatui vadovaus J. V. Prunskis

Daug, Viešpatie, leidai kry že lių ir daug per tą laiką suteikei ypa tingų malo-
nių. Tūkstančius kar tų būk už tai pagarbintas! Ypatingai ačiū Tau, Viešpatie, už
tą nepaprastą ma lo nę, kurią man suteikei vieną kar tą per Šv. Mišias, giedant
,,Glo ria’’. Vieš patie, neatmesk manęs, pa sigailėk manęs. Duok man patekti į Ta-
vo tar nų skaičių!                                                             – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse teigimu, nereikėtų daryti išvados, kad Lie-
tuva bus pirmoji tarp šalių, kurioms JAV karinė parama gali nebebūti skiriama.

Vytenio Lietuvninko nuotr.

Ottawa (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos ambasados Ottawa pastan-
gomis Kanados parlamente gegužės 8
dieną iškilmingai įsteigta parlamen-
tinės draugystės su Baltijos ir Šiau-
rės šalimis grupė, kuri plėtos arti-
mesnius ryšius su šių valstybių par-
lamentarais. Lietuva šiemet koordi-
nuoja Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimą (Nordic Baltic Eight,
NB8). Grupės steigimą parėmė ir
kitos NB8 valstybių atstovybės.

Lietuvos ambasadorės Ottawa
Gintės Damušytės teigimu, Kanados
parlamento dėmesys Baltijos ir Šiau-
rės šalių regionui pranoko lūkesčius.
,,Apie 30 Kanados parlamentarų ir
senatorių iš visų politinių partijų –
vadovaujančių konservatorių, opozi-
cinių naujųjų demokratų ir liberalų –
įsijungė į grupės veiklą”, – pažymėjo
ambasadorė.

NB8 šalių atstovai Kanados ben-
druomenių rūmuose susitiko su nau-

jai įsteigtos grupės nariais po jos
steigiamojo posėdžio. Kanados, Šiau-
rės ir Baltijos šalių parlamentinės
draugystės grupės pirmininku iš-
rinktas Toronto apygardos parlamen-
taras Bernard Trottier. Jis pažadėjo
skatinti Kanados parlamentinius
ryšius su Šiaurės Europos regionu,
pasižyminčiu dinamiškumu, atviru-
mu užsienio verslui ir turizmui,
mokslo ir kultūros mainams.

Kanados parlamente įsteigta draugystės su Baltijos ir Šiaurės šalimis grupė

Aspen (ELTA) – Colorado valsti-
jos Aspen mieste steigiamas naujas
Lietuvos konsulatas. Jam vadovauti
paskirtas garbės konsulas JAV lietu-
vis Jonas Vytautas Prunskis. Pasak
Užsienio reikalų ministerijos, konsu-
latas Colorado valstijoje steigiamas
siekiant plėsti Lietuvos garbės kon-
sulų JAV tinklą, kuris užtikrintų
deramą Lietuvos ekonominių, kultū-
rinių ir konsulinių interesų gynimą
JAV. 

Naujojo garbės konsulo Colorado
valstijoje būstinė bus Aspen – dažnai
su Šveicarijos Davosu gretinamame

JAV mieste, kuriame nuolat rengia-
mi įtakingų JAV ekonomistų, politi-
kų ir kultūros atstovų susitikimai.

J. V. Prunskis yra įžymus medi-
kas, intervencinio skausmo gydymo
specialistas, aktyvus JAV Lietuvių
Bendruomenės ir JAV verslo asocia-
cijų narys. Jis tapo 18-uoju Lietuvos
garbės konsulu JAV. 

Konsulato Aspen adresas: 809
South Aspen St. #1, Aspen, CO 81611,
USA. Telefonas 1-970-920-1785, faksas
1-847-381-2006.

Jonas Vytautas Prunskis.
Loretos Timukienės nuotr.
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LIETUVA, UKRAINA, 
FUTBOLAS IR TYMOŠENKO

Gegužės 11–12 d. Jaltoje numaty-
toje Europos Sąjungos Centrinių ir
Rytų Europos šalių vadovų konferen-
cijoje dėl kalinamos buvusios Ukrai-
nos premjerės Julija Tymošenko atsi-
sakė dalyvauti ne tik Vokietijos prem-
jerė Angela Merkel, bet ir Austrijos,
Čekijos, Italijos, Slovėnijos ir Estijos
vadovai. Boikotas turės įtakos ir Uk-
rainos su Lenkija ruošiamoms futbo-
lo rungtynėms, kurios prasidės birže-
lio 8 d. Ar Lietuvos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė vyks į Ukrainą ir
draugaus ten su Janukovyč, Gudijos
garbiu tovariščiumi? Spėju, jog su
džiaugsmu. Kad tik išeivijai labiau
pabraukt panosiui.

Edmundas Petrauskas
London, Canada

REIKĖTŲ DIDŽIUOTIS, 
O NE TEISINTIS

Redakcijos žodyje (,,Draugas”,
2012 m. gegužės 3 d.) buvo rašyta apie
CŽV kalėjimų egzistavimo klausimą
Lietuvoje. Šį klausimą ir vėl iškėlė
Europos Parlamento nariai, neseniai
apsilankę Lietuvoje. Žodyje kalbama
apie neteisėtai kalinamus Guantana-

mo teroristus. Kas nusprendė, kad te-
roristai yra neteisėtai kalinami? Ar
tai – tik kai kurių Europos parlamen-
tarų asmeniška nuomonė? Žodyje
priduriama, kad į panašią padėtį dėl
CŽV kalėjimų yra pakliuvę ir nema-
žai kitų Europos kraštų. Nežinau,
kaip ten buvo, bet jeigu Lietuvoje bu-
vo laikinai laikyti pasaulinio masto
teroristai, tai reikėtų dėl to didžiuo-
tis, o ne teisintis ir kitiems aiškintis.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

PASIGEDAU POROS DALYKŲ

Džiugu, kad internetinės ,,Wiki-
pedia” puslapiuose yra apie ,,Varpą”,
,,Aušrą”, kad keliais mygtukų pas-
paudimais galima atsidurti www.
epaveldas.lt ar www.draugas.org tin-
klalapiuose. Kaip Jūs jau žinote, šaly-
je seniai trūksta kitokio pasaulio ma-
tymo: neparemto vidinėmis, kasdie-
ninėmis problemomis šalyje, kitokio
supratimo, kas ir kaip turėtų vesti
valstybę į priekį.

Praleidęs gerą pusvalandį ,,Drau-
go” tinklalapyje pasigedau kelių
dalykų: jungimosi su ,,Facebook”,
,,Twitter” ir kitais socialiniais tink-
lais, kuriuos jau pamėgo jaunimas;
nemokamos studentiškos prieigos
prie elektroninės leidinio versijos

(galbūt tai galima padaryti per stu-
dentiškas pašto dėžutes?) bei pačios
informacijos pateikimo ir puslapio
apipavidalinimo naujovių (žinau vie-
ną australą, kuris atsikraustė iš Syd-
ney vien tik dėl to, kad mato dideles
galimybes dirbant su internetinių
puslapių tobulinimu).

Kadangi Lietuvoje 2 proc. paja-
mų mokesčio dalį galima pervesti ne-
vyriausybinėms organizacijoms ir
biudžetinėms įstaigoms, tikiu, kad
tai galėtų būti puiki galimybė įsteigti
viešą įstaigą, kuri galėtų surinkti to-
kias lėšas ir leistų jas panaudoti
aukščiau išvardintiems uždaviniams
spręsti.

Vytautas Beniušis
Vilnius, Lietuva

KLAIDOS ATITAISYMAS

Š. m. gegužės 5 dienos ,,Drauge”
paskelbtame Audronės Sidaugienės
straipsnyje įsivėlė klaida. Ellen Cas-
sedy knygos ,,Mes esame čia” verti-
mas į lietuvių kalbą Valstybinio Vil-
niaus Gaono žydų muziejaus Tole-
rancijos centre bus pristatytas rude-
nį, o ne gegužės 24 dieną, kaip rašo-
ma straipsnyje. Norintys sekti Casse-
dy knygos kelionę, gali apsilankyti
autorės tinklalapyje adresu:  http://
www.ellencassedy.com/contact/

LAIŠKAI 

Jau septynerius metus vykstančio
projekto ,,Misija Sibiras” populiarumas
neslūgsta. Kaip teigia šių metų ,,Misija
Sibiras” rengėjai, pasibaigus pirmam
projekto dalyvių atrankos ratui, su-
laukta beveik 1,700 anketų. Iki šiol tai
didžiausias panorusių dalyvauti pro-
jekte skaičius. Prie projekto noriai jun-
giasi ir užsienio lietuviai. Šiemet iš už-
sienio gautų anketų skaičius viršijo vi-
sus ,,Misija Sibiras’12” rengėjų lūkes-
čius – apie 10 proc. visų gautų anketų
buvo atsiųstos iš JAV, Europos ir net
tokių šalių Haiti, Kambodžos ir Meksi-
kos gyvenančio lietuvių jaunimo. Šie-
met projekto dalyviai vyks į už dau-
giau nei 5,000 kilometrų nuo Lietuvos
esančias lietuvių tremties vietas Cha-
kasijos Respublikoje. Paskutinį kartą
lietuvių ekspedicija čia lankėsi dau-
giau nei prieš 20 metų, todėl, šalia kitų
užduočių, „Misija Sibiras‘12” dalyviai
sieks surasti ir sutvarkyti lietuvių ka-
pinaites, susitiks su ten tebegyvenan-
čiais lietuviais. Lauksime dalyvių sugrį-
žimo ir pasakojimų.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Paskutinės vaka-
rienės kamba-
ryje Jėzus nu-

plovė mokiniams ko-
jas ir įsteigė Eucha-
ristiją – savo Kūno ir
Kraujo nekruvinąją
auką. Po to kalbėjo
mokiniams, drąsinda-
mas juos ir priminda-
mas pačius svarbiausius dalykus –
tikėjimą, meilę, būsimą pasaulio
priešiškumą ir Dvasios globą. Jis
kvietė tikėti juo – „Tikėkite manimi,
kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje.
Tikėkite bent dėl pačių darbų” (Jn 14,
11) – ir pasilikti jo meilėje: „Jei mane
mylite, – jūs laikysitės mano įsa-
kymų” (Jn 14, 15).

Apaštalas Jonas savo laiške at-
kartoja svarbiausias Mokytojo min-
tis: „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar
liežuviu, bet darbu ir tiesa. (...) O štai
jo įsakymas, kad tikėtumėte jo Sū-
naus Jėzaus Kristaus vardą ir mylė-
tumėte vieni kitus, kaip jo įsakyta.
Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Die-
ve ir Dievas jame” (1 Jn 3, 18).

Šie Šventojo Rašto tekstai pabrė-
žia kiekvieno žmogaus gyvenime pa-
čius reikalingiausius dalykus – ti-
kėjimą ir meilę. Arba mes tikime ir
mylime, ir tuomet mūsų gyvenimas
yra nušviestas Dievo šviesos, arba ti-
kėjimas ir meilė mumyse vos vege-
tuoja, ir tuomet nebejaučiame jų pa-
laimingo veikimo. Todėl kiekvienas
iš mūsų, ar mes būtume dvasininkai
ar pasauliečiai, turime rūpintis ug-
dyti tvirtą tikėjimą ir tikrą meilę.
Kaip tai pasiekti?

Labai įsidėmėtinas vakarienbu-
tyje pasakytas Jėzaus palyginimas
apie vynmedį ir jo šakeles. Aną vaka-
rą Jėzus kalbėjo: „Aš esu vynmedis, o
jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir
aš jame, tas duoda daug vaisių” (Jn
15, 5). Vynmedžio šakelė gali žaliuoti
ir prinokinti saldžias vynuoges tik
būdama gyva – įaugusi į vynmedžio
kamieną. Nulaužta ar nupjauta ji su-
džiūsta ir atsiduria ugnyje. Kristus
pavadina save vynmedžiu, o savo se-
kėjus – vynmedžio šakelėmis. Šis pa-
lyginimas atsako į mums rūpimą

klausimą, kaip išsaugoti tikėjimą ir
meilę. Reikia būti įaugusiems į Jėzų
Kristų. 

Kai buvome vaikai, mūsų tėvai,
ypač motinos, rūpinosi, kad mes pa-
žintume ir pamiltume Jėzų. Jei, bū-
dami vaikai, matėme kasdien besi-
meldžiančius ir sekmadienį Mišiose
dalyvaujančius tėvus, mums nebūda-
vo sunku sekti jų pėdomis. Tačiau
ateina metas, kai tėvų įtaka mažėja ir
bręstantį jaunuolį pradeda veikti
draugai, knygos, televizija, interne-
tas, pramogos. Prasideda gana pavo-
jingas laikotarpis, kai ryšys su Jė-
zumi gali susilpnėti arba net visiškai
nutrūkti. Tai priklauso nuo to, su
kuo mes draugaujame, ką skaitome,
ką žiūrime ir kokiose pramogose
dalyvaujame. Daug kas priklauso
nuo mūsų pasirinkimų, todėl vie-
niems pasiseka išlaikyti tvirtą ryšį
su Jėzumi, kitiems ne. 

Aplink matome daug nulaužtų ir
džiūstančių šakelių. Tos nulaužtos ša-
kelės nebūtinai yra nusikalstamo pa-
saulio žmonės. Tai gali būti rimti vy-
rai ir moterys, užimantys svarbias pa-
reigas ar žavintys visuomenę savo ta-
lentais. Jie gali būti daug ko pasiekę,
bet jeigu yra praradę vienybę su Kris-
tumi, tuomet jų gyvenime yra įvykusi
pati didžiausia nelaimė, kurios jie iki
galo net nesuvokia. Kas gali būti tra-
giškiau už žmonių visuomenę, kurios
nariai, stokodami tikėjimo ir meilės,
kasdien grumiasi, kuris bus pirmes-
nis, galingesnis, o silpnieji yra laiko-
mi nieku. Argi šios tragedijos nema-
tome šiandienėje Lietuvoje?

„Pasilikite mano meilėje!” – kvie-
čia Kristus. Šis Kristaus kvietimas yra
skirtas kiekvienam žmogui. Ir mane,
ir tave Kristus kviečia atsiverti jo mei-
lei. Koks bus mūsų atsakymas? Nuo jo

daug kas priklausys,
kaip gyvensime, ką
branginsime ir nuo
ko bėgsime.

Šiais metais daž-
nai girdime kalbant
apie palaimintąjį ar-
kivyskupą Jurgį Ma-
tulaitį. Paprasto kai-
mo vaiko, be to, naš-

laičio, likimas galėjo būti nepavydėti-
nas, jei jis nebūtų atsivėręs Dievo mei-
lei. Jos sparnai nešė jaunuolį studijų
metais, o vėliau kunigo ir vyskupo
tarnystėje. Kristaus meilė subrandi-
no tokią asmenybę, kuria žavimės ir
kuri šviečia Bažnyčios bendruome-
nėje.

Šį mėnesį sugrįžta į Lietuvą
Amerikoje miręs prof. Juozas Bra-
zaitis-Ambrazevičus, buvęs Lietuvos
Laikinosios vyriausybės ministras
pirmininkas, vokiečių okupacijos
metais įsitraukęs į antinacistinį pog-
rindį ir po karo užsienyje aktyviai
gynęs Lietuvos bylą. Jo nuopelnai
Lietuvai yra didžiuliai. Tačiau jis
mylėjo ne tik Lietuvą, bet ir Dievą.
Jaunystėje pasirinkęs draugais nuo-
širdžiai tikinčius jaunuolius, akty-
viai dalyvavęs ateitininkų veikloje,
subrendo giliai tikinčiu vyru ir visą
gyvenimą buvo nuosekliai ištikimas
krikščioniškiems ir tautiškiems prin-
cipams. Prof. Brazaitis yra gyvas pa-
vyzdys, kiek daug žmogui duoda ti-
kėjimas, kurio nuosekliai laikomasi.

Šį sekmadienį sveikiname ir
meldžiamės už savo motinas. Jos vi-
sos, nepaisant skaudžių išimčių, Die-
vą mylinčios motinos, aukso raidė-
mis yra įrašiusios savo vardus ne tik
savo vaikų širdyse, bet ir Lietuvos
istorijoje. Tikėjimas ir meilė lydėjo
mūsų motinas visuomet, net ir sun-
kiausiais išbandymų metais. 

Suprasdami tikėjimo ir meilės
reikšmę, kasdien turime budėti ir vis
atnaujinti meilės santykį su Kristu-
mi. Mūsų tikėjimas ir meilė augs, jei
gyvensime, laikydamiesi Dievo nu-
rodyto kelio. Todėl neužmirškime
apaštalo Jono paraginimo: „Vaike-
liai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu,
bet darbu ir tiesa” (1 Jn 3, 18).  

Pasilikite manyje!
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS



Atkurtas neeilinio įvykio vaiz-
das ar žodis retkarčiais įsi-
rėžia pasąmonėje ir skatina

apie jį galvoti. To kia dovana žiūro-
vams buvo š. m. ge gu žės 2 d. per NBC
televiziją parodytas žurnalisto Brian
Williams reportažas apie įvykių eigą
JAV prezidentūroje, susidorojant su
teroristu Osama Bin Laden 2011 m.
Valandą trukusią programą žiūrovai
matė to sėkmingo susidorojimo meti-
nių pro ga.  Sutapimas tai ar talentin-
gas politinio kalendoriaus naudoji-
mas, programa taip pat bus naudinga
pre zidentui Barack Obama šio ru-
dens rin kimuose į šalies prezidentus.

Galvodami apie vykusius svars -
ty mus Baltuosiuose rūmuose, neju -
čio mis prisimename savo pačių skai -
tytas istorijas ar išgyventas nuotai -
kas.  Suprantama, čia skirtumai di de -
li, bet asmeninėje plotmėje dažnam iš
mūsų tolygiai svarbūs.

Apstu Lietuvą tiesiogiai liečian -
čių pavyzdžių. Štai 1923 m. pavykęs
Klai pėdos sukilimas. Jį suorganizavo
Mažosios Lietuvos gelbėjimo ko mi -
tetas, įvykdė vėliau konsulu buvusio
Jono Budrio vadovaujami sukilėliai,
buvo net aukų. O pati naujausia ne -
pa  mirštama istorija – tai 1991 m. sau -

sio 13-osios naktis Seimo rūmuose,
kai stiprios dvasios ir šalto proto vy -
rai, neginkluotos minios saugomi, at -
laikė net tankų spaudimą. Abu įvy -
kiai Lietuvai atnešė laimėjimą. Ne ži -
 no me, kur buvo susitelkę ir ką darė,
kaip sukilimo metu laikėsi Mažosios
Lietuvos komiteto nariai. Apie Sau -
sio 13-osios naktį Seimo rūmų viduje
yra duomenų, tik, aišku, be (NBC
nau  dotų, kartais pozuotų ar nepo zuo -
tų) nuotraukų. 

Asmeniniame lygyje 1944 m. bir -
želio pradžioje, dar esant Kaune, bet
jau girdint rytuose artilerijos kano-
nadas, visus džiugino žinia, kad šeš-
tos dienos rytą vokiečių okupuotoje
Normandijoje išsikėlė alijantų kariuo-
menė. Sekė kelios nerimo dienos, kol
iš propaganda persunktų žinių pa -
aiškėjo, kad alijantų prietiltis įt vir-
tintas ir frontas stumiasi rytų krypti-

mi. Mums tai buvo svarbu, nes viltin-
gai galvota, kad, jei iki karo pa baigos
rusai Lietuvą ir užims, tai tik „neil-
gam”... O dabar matyta NBC prog -
rama skatino spėlioti, kiek cigare čių
išsikėlimo metu nervingai su rūkė
gen. Dwight D. Eisenhower su savo
štabu Ang lijoje... 

Bet gįžkime prie NBC progra -
mos. Iš glausto kalbėjimo, nuo t raukų
ir jau šiais metais pada ry tų pokalbių
su dalyviais sužinojome kai kurias
Baltuosiuose rūmuose vykusios dra-
mos mizanscenas. Matėme, kaip di-
delės reikš mės reikaluose priimami
principiniai sprendimai; kaip kari-
nio uždavinio vykdymą nakties metu
kitoje planetos pusėje įmanoma sekti
Prezidentū ros ekranuose.  

Prezidentūroje veiksmas vyko
krašto saugumo reikalams naudo-
jamoje, viešai nerodomoje Bal tų jų

rūmų rūsio patalpoje – „Situa tion
Room”. Apie 15 aukštų val džios pa-
reigūnų veiduose matėme rimtį, kar-
tais įtampą. Žiūrovui buvo suteikta
galimybė su si rinkimą stebėti lyg
būnant „muse ant sienos”. JAV ma-
lūnsparniams jau skrendant į Pakis-
taną, galima buvo justi sa vo tišką su-
sirinkusiųjų bejėgiškumą, o šalies
viceprezidentas rankoje nežymiai su-
kinėjo miniatiūrinį roži nį. Visiems
buvo aiški reikalo svarba, būtinas
slaptumas, rizika ir gali mos didžiu-
lės politinės pasekmės.

Savaime suprantama, reportaže
jautėsi apčiuopiamas, visuose kraš-
tuo se naudojamas savų prezidentų
ko ne šlovinimas. Juk čia dalyvavo pa -
ties Obama pasirinkti patarėjai ir kai
kurie jo vyriausybės nariai. Bet net
ir nubraukus patikimumo koeficien-
tą, bendrame programos vaizde ne ga -
lima abejoti paties prezidento galuti -
niu sprendimu misiją vykdyti. Mi si-
jai pavykus ir jai pasibaigus, dalyvių
pa sitenkinimas ir šypsniai buvo su -
prantami ir pilnai pateisinami.

Antanas Dundzila – baigęs inži-
neriją, darbavosi informatikoje. Daly-
vavo lietuvių visuomeninėje skautų
veikloje, publicistikoje.
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„Musė ant sienos” 
Baltųjų rūmų rūsyje 

ANTANAS DUNDZILA

Prieš kurį laiką šioje skiltyje ra -
šiau apie būsimą projektą Lie-
tuvoje TAPK („Tobulėk. Auk.

Pažink. Kurk”), kurio metu ateiti-
ninkai ir skautai imsis pastangų su-
kurti neformaliojo švietimo paslau-
gų sistemą savivaldybėse („Drau-
gas”, 2011 m. vasario 8 d.). Šių metų
balandžio mė nesį Šiauliuose įvyko
baigiamoji vie šinimo kon fe rencija.
Rezulta tais dalijosi Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (LiJOT), Ateiti-
ninkų federacijos ir Lietuvos skauti-
jos atsto vai.

Gegužės 2 d. šią konferenciją pla -
čiau  aprašė Delfi.lt (www.pilietis.
delfi.lt/news). „Šiuo me tu didžiau-
sias dėmesys skiriamas  for maliam
švietimui, tačiau greta tu ri funkcio-
nuoti ir neformalus ugdymas, kaip
neatsiejama mokymosi vi są gyveni-
mą dalis. Projektą TAPK  ga li me lai-
kyti pradininku skatinant jau nimo
neformalųjį ugdymą mokykloje”, –
teigė LiJOT prezidentė Loreta Sen-
kutė. Vykdytų veiklų įvairovė su darė
moksleiviams galimybes visapu siš-
kai pažinti gimtąjį kraštą. „Prog ra -
moje dalyvavę vaikai iš šešių Lietu -
vos kraštų  drauge šventė valstybines
šventes, dalyvavo vasaros stovyklose,
keliavo po istorines šalies vietas,
svarstė tautiškumo ir pilietiškumo
temas bei užsiėmė kitomis veiklo -
mis”, – aiškino Ateitininkų federaci-
jos atstovė Kristina Šmulkštytė. Įgy -
vendintos programos dėka jaunimas
pamatė daug skirtingų šalies vietų.
Jaunimo kuopos keliavo pėsčiomis,
autobusais, dviračiais, traukiniais.
Tas dalyvavimas projekte kai ku -
riems vaikams  padovanojo galimybę
pirmą kartą pamatyti Lietuvos sosti -
nę, pajūrį ar ką kitą.

Lietuvos skautai drauge su mo-
kytojais taip pat atliko gausybę pro-
jektų. Lietuvos skautijos atstovė Ais-
tė Lukaševičiūtė džiaugėsi, kad  pa -
 vyko įtraukti įvairių bendruome nių
narius ir kad ypač daug entuziazmo
parodė programoje dalyvaujančių
moksleivių tėveliai. Abiejų organiza -
cijų atstovės pabrėžė, kad projekto

me tu augo tiek dalyvių gabumai, tiek
kuratorių organizaciniai sugebėji-
mai. 

Konferencijoje teigta, kad pro-
jektas TAPK  tapo svarbia bendrų
veiklų pradžia. Svarbu nepamiršti,
kad, pasibaigus šioms veikloms,
gali prasidėti naujos. Išsakyta viltis,
kad  su laiku TAPK dalyviai užaugs
sąmoningais, pilietiškais, atsakin-
gais ir visiems mie lą Lietuvą ku-
riančiais žmonėmis. Tai tikrai teigia-
mas pirmojo TAPK projekto  įverti-
nimas.

Bernardinai.lt paskelbė Al gir do
Kaušpėdo kalbą, pasakytą Pa saulio
lietuvių jaunimo sąjungos Sei me
2012 m. kovo 30 d. Tai irgi džiuginan-
tis įvykis. Savo kalboje architektas ir
visuomenės veikėjas visus kvietė
kurti Pasaulio Lie tuvą kartu. Jis pa-
sigedo tilto tarp pa saulyje pabirusių
lietuvių. Jam Pa sau lio Lietuva – tai
vienintelė vertybė, galinti suvienyti
lietuvius, kaip ga lin gas tiltas, siūlan-
ti tautinį tapatu mą. „Įsivaizduokime,
kad Lietuva – ne muziejus, ne kon-
servuotas paveldas, ne konservuota
gamta, ne tik  isto rija ir ne vien senos
tradicijos, bet ir tai, ką mes, lietuviai,
kuriame šiandien ir sukursime ry-
toj.” Kaušpėdas pabrėžė meilę arti -
mui, meilę kiekvienam, kuris kalba
lietuviškai, meilę gimtinei. „Tai ne
bu kas nacionalizmas. Tai – tautinė
sa vigarba, savigyna ir saviugda, ku -
rios mums taip trūksta. Tik išmokę
gerbti ir mylėti save, gerbsime ir my -
lėsime kitus.” Toliau jis skatino ug -
dy ti lietuvišką būdą, lietuvišką cha -
rak terį, skatino nepasiduoti ir nepar-
siduoti.

Pagiriamąjį žodį Lietuvos jau-
nimui tarė arkivyskupas Sigitas
Tamkevi čius („Draugas”, 2012 m.
balandžio 14 d.), pas te bė jęs, kad mū-
sų studentai kasmet važiuoja į Sibirą
tvarkyti tremtinių kapų. „Kas juos
tenai veda? Jie myli Lietuvą ir nori
savo akimis pamatyti, kur ir kaip gy-
veno jų sene liai. Jie yra Lietuvos pri-
sikėlimo vaikai. Jie su pranta, kad
žmogaus gyvenime yra tikrosios ver-
tybės, o kas kita – tik plas tikiniai ki-
niški žaisliukai.” Kata likiškose mo-
kyklose vis labiau suvo kia ma, kad
tik krikščioniškos moralės pagrin-
dais išugdytas jaunimas bus tvirtas
Lietu vos kūrėjas. „Mes turime daug
jau nuolių, kurie nėra paskendę alko-
holyje ir narkoti kuose, bet studijuo-
ja ir ruošiasi dirb ti Lietuvos labui.
Tik reikia juos pas tebėti ir jiems pa-
dėti.”

Algirdas Berkevičius  Aidas.lt ra -
šo, kad šiandien Lietuvoje smerkia-
mas  bet kokios tautinės apraiškos.
„Kaip pokario metais, vykstant parti-
zaniniam karui, Lietuvos partizanai
buvo vadinami banditais, taip ir šian-
dien, po 20 nepriklausomybės metų,
bet koks tautinis pasireiškimas vals-
ty binių švenčių metu yra nepagei-
daujamas, o renginių dalyviai yra
įvar dijami įvairiausiais vardais, vi -
suo menei pristatomi, kaip valstybei
keliantys pavojų nusikaltėliai.” Nie -
ko nelaukdamas jis pristatė vieną
aktyviausių  Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų – Lietuvių tautinio jaunimo
sąjungą. Sąjungos misija – diegti vi -
sam Lietuvos jaunimui tautines ver-
tybes, skatinant Tėvynės meilę, pa -
gar bą gimtajai kalbai ir papročiams,
pilietiškumą – iniciatyvumą  ir akty -

vu mą visuomeninėje, socialinėje ir
kultūrinėje srityje. Kiek suprantu,
tos sąjungos nariai yra dalyvavę
Kovo 11 d. eisenose, kur, spėju, nebu-
vo ap sei ta be provokacijų. Tačiau tai,
ma no manymu, nesumenkina patrio-
ti nių organizacijų svarbos.

Atrodo, kad kitaip galvoja nuola-
tinis „Draugo” bendradarbis Vytau -
tas V. Landsbergis.  2012 m. balandžio
14 d. „Drau ge”, rašydamas apie nau -
ją, kokybiš ką vyną, pasisakė, kad
jam šovusi min tis, jog „naivių skus-
tagal vių eise nos, kurie širdyje turbūt
nuoširdžiai galvoja padedantys Lie -
tu vai, išties nesąmoningai tarnauja
kitoms jė goms, kurios gyvena ne
Lietuvoje ir tik džiaugiasi, kad į mū -
sų kraštą nie kas neinvestuoja.” Ki -
toje savo straips nio vietoje jis aiški-
na, kad demokra tijose egzistuoja du
vals tybių tipai – bendruomeninė ir
poli cinė. Jam Švei carija yra pirmojo
tipo pavyzdys. „Ame rika yra polici-
nės valstybės pavyzdys, kur žmonės,
bijodami griež tų bausmių, ima gerbti
įsta tymus ir norom nemorom tampa
pado rūs. Ten pabandyk prieš polici -
ninką pakelti balsą – iškart į kalėji -
mą. O jeigu paleisi kumščius, tai ir
kulką gausi.” Ką tokios „įžvalgos”
tu ri bendro su kokybišku vynu?

Andrius Mamontovas, paklaus-
tas,  ką jam reiškia  laisvė ir patrio-
tizmas, atsakė: „Patriotizmas yra ga-
nė ti nai nuvalkiotas žodis ir kartais
bai su jį vartoti, nes [jis] turi daug
įvairių  prasmių. Bet man asmeniš-
kai tai yra meilė šaliai, kurioje gy-
veni, ir noras padaryti gyvenimą joje
geresnį.” („Pasaulio lietuvis”, 2012
m. balandis). Meilė ne gimtajam
kraštui, bet šaliai, kurioje gyveni?
Keistoka min tis, bet lengva atsimin-
ti. Prisi min kime, kad Mamontovo
brendimo metais tokių kaip TAPK
programa dar nebuvo.

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

Projekto sėkmė – 
pritraukta 4,230 jaunuolių!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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teLKINIAI

Atlanta, GA

Neretai spaudoje skaitome apie
vyskupų keliones į vieną ar
kitą šalį ar miestą. Šiais me-

tais balandžio 27 d. jauna Atlanta
Lietuvių Bend ruo  menė buvo pama-
loninta Šiaulių vys kupijos vadovo
vyskupo Eugeni jaus Bartulio apsi-
lankymo.

Atlanta LB yra jauna tiek savo
narių amžiumi, tiek pačiu gyvavimu.
Negalinti pasigirti ilga istorija,
neturinti savos bažnyčios ar parapi-
jos sa lės, bendruomenė iš si skiria iš
kitų bendruomenių tiek Amerikoje,
tiek pasaulyje. Tai taip vadinamų
„trečiabangių”, kartais Amerikos
lietuvių senbuvių dar vadinama „ta -
ry bukų” bendruomenė. Dėl supran-
ta mų priežasčių dauguma Atlanta
LB narių sovietinės okupacijos me -
tais bažnyčią lankydavo tik per di -
džiausias šventes, dažnai, esant sau -
sa kimšai bažnyčiai, pasto vėdavo
šven  toriuje. Čia, Amerikoje, jie yra
vie nijami noro pa žin ti savo tėvų

tikėjimą, jo prasmę. Tai natū ralu –
anksčiau ar vėliau jų at žalos neretai
su akcentu, darkyta lietuvių kalba
paklaus, ko kios yra jų sene lių, prose -
nelių tikėjimo tradicijos. Tuo labiau,
kad ameri kiečių šeimos šiuo požiū -
riu yra daug aktyvesnės nei lietuvių.

* * *
Atlanta LB veikla su aktyvėjo jai

pradėjus vadovauti Sil vijai Aniulie -
nei. Surinkta valdyba, tikrai no rin ti
dirbti. Reikia neužmirš ti, kad šios
Bendruomenės nariai visi turi dar-
bus ir šei mas, nėra pensininkų, iš-
skyrus Algį Kličių, kuris suderina

Mišių lai ką su St. Ann bažnyčios ad -
ministra cija. Beje, jo žmo na daktarė
Roma Kličius yra Lie tuvos Respub-
likos garbės konsulė Georgia. Jų na -
muose visi į Atlanta miestą atvykę
garbūs žmonės ran da pastogę ir šiltą

pri ėmimą.
Jau keletą metų 2–3 kartus per

metus Atlanta atnašaujamos lie tu -
viškos Mišios. Jas atnašauja iš Det -
roit lietuvių telkinio parapijos atvyk-
stantis klebonas, visų labai mylimas
kunigas Gintaras Jonikas.

Pernai metais St. Ann bažnyčiai
buvo padovanotas iš Lietuvos parvež-
tas rūpintojėlis. Pamažu atsirado
glaudesnis ryšys bendraujant su baž-
nyčios ad ministracija. Tik dėl dide-
lės renginių gausos šioje bažnyčioje
ne visada galima gauti patogų laiką
lie tuviškoms Mišioms. Be to, laikas

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
Agganis Arena, 925 Commonwealth Ave., Boston

Bilietai perkami, nurodant ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”
www.agganisarena.com • Ticketmaster tel. 800-745-3000

ŠVENTĖS RENGINIAI IR BANKETAS penkt. VI.29 – sekm. VII.1
Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St., Boston

Bilietus raginame užsisakyti kuo greičiau per šventės svetainę!
Galite kreiptis tel. 781-784-8491

turi būti tinkamas ir kun. Joni kui.
* * *

Balandžio 27 d. Mišios prasidėjo
8 val. vakaro. Turint galvoje, kad tai
buvo penktadienio vakaras, nemažos
automobilių spūstys keliuose, sunku
buvo tikėtis tokio dalyvaujančių
skaičiaus, kokio sulaukta pernai per
Kūčias, kai dalyvavo apie 250 Bend-
ruomenės narių.

Jau nuo 5 val. p. p. vienoje iš baž -
nyčios salių pradėjo rinktis jauni
žmonės. Laukė išskirtinis renginys –
per Mišias Sutvirtinimo sakramentą
turėjo gauti 13 jaunuolių. Di džiulį
darbą atliko Eglė Mackas, juk rei kėjo
suderinti Mišių eigą su kun. Jo niku,
užtikrinant visų, gaunančių Su tvir-
ti nimo sakramentą, dalyvavi mą, iš-
pa žinčių atlikimą ir t. t.

Kol kun. Jonikas klausė išpažin -
čių, vysk. Bartulis bendravo su at-
vykstan čiais Bendruomenės nariais.
Visam gyvenimui liks neišdildomas
įspūdis – iki šiol tik per televizorių ar
iš toli matytas vyskupas, įžengus pro
duris, atsi stoja, prisistato, pas-
paudžia ranką, pasveikina. Visi buvo
nuoširdžiai nu stebinti bendravimo

su vyskupu paprastumo ir šilumos.
Buvo užduoti įvairūs klausimai, į ku-
riuos garbus svečias maloniai atsa-
kinėjo. Jis taip pat pasidalino savo
įspūdžiais apie praėjusių dviejų die -
nų renginius – apsi lankymą Atlanta
akvariume bei Stone Mountain, taip
pat atvykimo dieną Romos Kličiaus
suorganizuotame Lichtenšteino pia -
nisto Jurgio Hanselmann koncerte
Vokiečių kul tū ros centre.

Laimai Turlajus gro jant var-
gonėliais ir giedant giesmę (pritari-
ant dukrelei), į bažnyčią buvo įneštos
vėliavos. Žengė gausus, šviesiais
rūbais apsirengusių, Sutvirtinimo
sakramen tą einančių gauti jaunų
žmonių su tėvais būrys, kun. Jonikas
ir vysk. Bartulis. Kun. Joniko iš
anksto surengta repeticija nenuėjo
veltui – Sutvirtinimo sakramento
apei gos praėjo sklandžiai ir vi siems
susirinkusiems padarė gilų įspūdį.
13 jaunų, gražių žmonių visų akivaiz-
doje patvirtino savo pasiryži mą sekti
Jėzumi Kristumi. Visi gavo gražiai
paruoštus pažymėji mus. „Kiek vie-
nas kartais mintyse su si kuriame
abejones tikėjimo tieso mis, jų rea-
lybe...” – šie vyskupo su lengva, bet
įtikinančia šypsenėle pasa kyti žo-
džiai smigo į visų Mišio se dalyvau-
jančių širdis ir skaldė tuos abejonių
akmenis.

Labai prasmingai pamokslo me -
tu nuskambėjo vyskupo cituojami
pernai metais Vatikane vykusioje
vys   kupų konferencijoje popiežiaus
Bene dikto XVI pasakyti žodžiai: „Sie -
ki mas amžinojo gyvenimo – tai kaip
važiavimas automobiliu iki tam tikro
tikslo. Turi laikytis kelio ženklų, nu -
rodančių kryptį, tam tikrų apriboji -
mų. O tai yra 10 Dievo įsakymų, ku -
rių privalu laikytis.” Buvo pateiktas
geras pavyzdys. Kai išrinktoji tau ta
švenčia „šabą”, jokios parduotuvės,
jokie bankai nedirba. Ne gali nau -
 dotis automobiliu – pervažiuosi kvar-
talą, bus bauda, pervažiuosi kitą –
dviguba bauda ir t. t. „Šabas” – šešta-
dienis, skirtas šeimai ir Dievo
garbinimui. Retoriškai nuskambėjo
klausimas: „Kaip mes elgiamės sek-
madienį – Dievui skirtą dieną?..”
Anot po pie žiaus, kiekvieną vakarą
turėtume skir  ti maldą tėvams, ki-
tiems arti miesiems ir t. t. Kiekvieną
rytą rei kėtų pasimelsti už dar vieną
Dievo skirtą dieną, vakare pasimelsti
už pra ėjusią – pamąstyti, ką gero, ką

blogo esame padarę...
Po Mišių kilo noras vi siems nusi-

fotografuoti su vyskupu ir kun. Jo-
niku – šeimomis ir grupėmis. Jau
gerokai po 10 val. v. bažnyčioje ir
salytėje dar buvo galima matyti daug
žmo nių. Vyskupo apsilankymas, at-
rodo, dar labiau suartino visus, nie-
kas nesino rėjo skirstytis. Kiekvienas
išsinešė savo širdyje po šviesos ir vil-
ties kibirkštėlę.

Atlanta LB garbingi svečiai: Šiaulių vysk. E. Bartulis (d.) ir kun. G. Jonikas (k.)

ALGIMANTAS KALINAUSKAS

Vysk. E. Bartulis (viduryje) su Sutvirtinimo sakramentą priėmusiais jaunuoliais ir jų
tėvais.

Neeilinis įvykis

Atlanta LB nariams šv. Mišias laikė Šiaulių vysk. E. Bartulis.   
Justino Bartkevičiaus nuotr.



Vesta jau spėjo nusifilmuoti tarptau -
ti nėse reklamose ,,X-Box”, ,,T-Pain”
ir keliuose vaidybiniuose filmuose.
Renginyje dalyvavo ir kita lietu-
vaitė – naujas Vaivos modelis Kristi-
na Pe čiulytė.

Sukurti modelių stilių padėjo lie -
tuvaitė visažistė ir reklaminis mo-
delis Agnė Rulinskaitė. Jos spalvingi
makiažai paryškino kolekcijos dra -
bu  žių charakterį.

Šventiškai renginį savo gėlių
kompozicijomis apipavidalino  ,,Zar -
jo” savininkė Jolanta Vizbaras.

Antroje renginio dalyje žiūrovai
buvo supažindinti su Tučkuvienės
ruo šiama knyga anglų kalba ,,Kelias
į modelio sėkmę”, kuri pasirodys šių
metų rudenį. Knygą parašyti paskati-
no daugiau nei 20 metų sukaupta pa -
tirtis modelių versle. Daugelis žmo -
nių teiraujasi, kaip tapti modeliu,
kaip patekti į modelių agentūras, kur
gauti žinių, kaip atpažinti netikras
agentūras ir pan. Iš viso pasaulio
gaunami laiškai ro do, kaip tai aktu-
alu daugybei mer gi nų ir jų tėvams
bei žmonėms, besido mintiems grožio
verslu. Vaivos sukaupta darbo patir-
tis padės ne tik kryptingai siekti mo-
delio karjeros, bet ir iš mokys dirbti,
stiprėti fiziškai, psichologiškai, tei-
singai maitintis, kitų modelių versle
reikalingų dalykų.

Tučkuvienė dėkoja visiems, pa -
dėjusiems sukurti nuostabų renginį.
Dėkoja visiems straipsnelyje pami -
nėtiems ir nepaminėtiems renginio
da lyviams, visiems modeliams, stilis-
tui Drew Sue, šukuosenų stilistei

Lala Khajavi, Arpine Bandaryan.
Ypa tinga padėka skiriama galerijos
,,The Sig nature Gallery” vadovei Jes-
sica Fry, kuri džiaugėsi gražiu ren-
giniu – naujove jų galerijoje.

Vaiva kviečia visas lietuvaites,
no rinčias siekti modelio karjeros,
apsilankyti jos tinklalapyje www.vai-
vatuckuvienephotography.com
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Balandžio 13 dienos saulėtą
penktadienio vakarą mažame
La guna Beach miestelyje ant

Ramiojo vandenyno kranto, CA, įvy-
ko įspū din gas renginys. Charles
Pabst meno galerijoje ,,The Signa-
ture Gallery” lie tuvaitė Vaiva Tučku-
vienė surengė madų vakarą ,,Laguna
Fashion Night”. Šiuo laikinių meni-
ninkų darbų fone buvo pristatyta
drabužių  kūrėjos An gelos Avane-
syan naujausių 2012 metų rudens-
žiemos drabužių kolekcija.

Vaiva Tučkuvienė – dizainerė, fo -
tografė, modelių skautė ir renginių
or ganizatorė. Lietuvoje įkūrusi mo-
delių agentū rą ,,Vaivos studija”, daug
metų ren gė grožio ir madų renginius.
Atsto vavo Paryžiaus ,,Metropolitan”
mode lių agentūrai Lietuvoje, rengė
,,Top” modelio konkursus.

Atvykusi į JAV, Vaiva tęsia Lie -
tuvoje pradėtą veiklą. Ji su organiza-
vo nemažai renginių New York ir Či-
kagoje: ,,Lietuviška mada Ameriko-
je”, ,,Mis Niujorko lietuvai tė”, ,,Me-
nas. Muzika. Mada” ir kitus. Jau
daugelį metų ji bendradarbiauja su
pasaulinėmis modelių agentūro mis.
Los Angeles Vaivos įkurtos ,,Vaiva
Models Studio” veikla apima mode-
lių atrankas ir jų pa ren gimą modelių
agentūroms.

Su Angela Avanesyan Vaiva susi-

pažino viename iš madų renginių
Los Angeles. Jos dėmesį patraukė kū-
rėjos meistriškai drapiruota vakari-
nė suknelė. Avanesyan – aukš tosios
mados atstovė, gerai žinoma ma dų ir
grožio pasaulyje. Karjerą me nininkė
pradėjo kurdama drabu žius tokioms
bendrovėms kaip ,,Gue ss”, ,,True
Religion”, ,,Ed. Hardy” ir kitoms.
Apie jos įspūdingas kolekcijas rašo
įvairios žiniasklaidos prie mo nės:
,,Vogue”, ,,LA Times”, ,,New York”,
,,Miami”, ,,Venue Magazine”. 

Vakaro metu pristatyta kolekcija
buvo įkvėpta japonų origami meno.

Drabužių de talės – lyg sulankstytas
popierius. Vy rauja architektūrinės
formos. Madų kūrėjos kolekcijos iš-
skirtinumas – dra bužiai atrodo tarsi
architektūriniai kūriniai. Kolekcija
įspūdinga, int riguojanti, įkvepianti
naujiems ieš kojimams.

Tučkuvienė meist riškai sureži-
savo įspūdingą madų renginį, kuria-
me dalyvavo dvylika ,,Vai vos studi-
jos” modelių. Paveikslų galerijos ap-
linka, drabužių grožis, Vaivos pa-
ruošti modeliai, jų profesionalūs ju-
desiai, drabužį paryškinantis ma-
kiažas ir įspūdingos šukuosenos pa-
vergė žiūrovų dėmesį.

Renginyje dalyvavo keletas Los
An geles lietuvaičių. Kaip renginio
ve dančioji sėkmingai pirmą kartą
pasirodė keturiolikmetė Vaivos duk -
ra Vesta Tučkutė, neseniai atvykusi į
Los Angeles siekti aktorės karjeros.

Los Angeles, CA

,,Vaivos modelių studijos” madų renginys 
TERESĖ SKINKYTĖ

Pirmoje eilėje (iš kairės) modeliai: Arleta, Jackie, organizatorė Vaiva, ma dų kūrėja Angela, vedančioji Ves ta, galerijos vadovės Jesica,
Brook, mo deliai Jordyn ir Sarah; antroje ei lėje: Megan, Jordyn, Ariana, Shannon ir Samantha.

Samantha Graham – ,,Vaiva Mo dels Stu-
dio” auklėtinė, ,,Elite Model Manage-
ment” modelis.

Vaiva Tučkuvienė – ,,Vaiva Mo dels Stu-
dio” savininkė, renginio or ga nizatorė,
mados fotografė.

Kristina Pečiulytė su drabužių kūrėja An-
gela Avanesyan (d.).

Vesta Tučkutė – renginio veda n čioji, ak-
torė.
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Los Angeles jaunieji ateitininkai pavyzdingai veikia
— dažnai susirenka, iškylauja po vietinius muziejus
ir parkus, plečia savo akiratį, gilina žinias. Savo veik-
los metus užbaigs Šeimos švente gegužės 20 d. Šv.
Kazimiero parapijos salėje, po šv. Mišių. O po to,
liepos 15 d. —  į stovyklą!

Balandžio mėn. Los Angeles jauniai ir
jaunučiai kartu su tėveliais važiavo į
Amerikos japonų nacionalinį mu ziejų,

esantį Los Angeles rajone, pavadintame
,,Mažasis Tokyo”.  Visiems ateitininkams ir
net jų tėveliams tai buvo pirmasis apsilanky-
mas šiame muziejuje. Verta būti ateitininku ir
sekant inteligentiškumo principu – susipažin-
ti su naujomis kultūromis, muziejais.

Mums labai pasisekė, nes kaip tik tą šeš-
tadienį vyko ,,Target” šeimų muziejaus diena
ir galėjome apžiūrėti visas ekspozicijas ir da-
lyvauti rankdarbių užsiėmimuose nemoka-

mai.
Didžiausią įspūdį paliko origami paroda.

Sunku buvo patikėti, kad tuose popieriniuose
kūriniuose nebuvo panaudota klijų. Buvo ir
miniatiūrinių vabalėlių, ir netgi vestuvinė
suknelė su bateliais.

Antrasis muziejaus aukštas pasitiko... su-
krautų  senų lagaminų siena. Taip įamžintas
laikas, kai Amerikos japonai Antrojo pasauli-
nio karo metu buvo išvyti iš savo namų gyven-
ti stovyklose. Buvo gera proga priminti ir pri-
siminti jauniesiems ateitininkams lietuvių
istoriją, kai sovietai užgrobė Lietuvą 1940 m.
Daugeliui lietuvių teko paskubomis krautis
panašius lagaminus ir palikti namus.

Išvyką baigėme prisijungę prie kitų lan-
kytojų lankstydami drakonus, besimokydami
origami subtilybių.

Globėja Žydra van der Sluys

IŠ AteItININKŲ GYVeNIMO

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

LAIkAS REgISTRuOTIS
VASAROS STOVykLOMS!

Šios stovyklos vyks Amerikos lietuvių  Romos
katalikų  Federacijos stovyklavietėje Dainavoje

Sendraugių-2 stovykla • birželio 24–30 d.
Registruokitės el. paštu: sendraugiai2@gmail.com

Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla
liepos 4–12 d. 
Registruojamasi internetu, adresu javjas.org
Pirmenybė registruotis teikiama aktyviems ateitinin kams,
kurie galės dalyvauti per visą stovyklą ir atvyks į stovyklą
pirmą dieną. Nuo balandžio 22 d. gali regis truo tis lietu-
viškai kalbantys vaikai, kurie šiuo metu nėra ateitininkai.

Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla
liep. 12–22 d.
Registruojamasi internetu, adresu mesmas.org
Registracija jau prasidėjo.

Sendraugių stovykla • liepos 22–29 d.
Registracija naujiems stovyklautojams prasidėjo balandžio
15 d. Norintys užsiregistruoti prašomi skambinti Rūtai
Kulbienei ne anksčiau 12 val. p. p. (Čikagos laiku), tel. 708-
442-4911.

Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis
rugpjūčio 31–rugsėjo 3 d.

Stovykla jauniesiems
ateitininkams 

LOS AngELES, CALIFORnIA

2012 m. liepos 15–22 d.

Kviečiamas 7–13 metų jaunimas

Stovykla vyks La Casa De Maria centre,
Santa Barbara, California

Registraciją tvarko
Žydra van der Sluys, rašyti el. paštu

Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

kEnnEbunkPORT, MAInE
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SAVAITė

Poilsio stovykla visai šeimai
2012 m. rugpjūčio 4–11 d.

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę Shea
LTLTAX@HOTMAIL.COM, tel. 914-433-7766 
Stovyklos metu: ekskursija laivu, golfo išvyka, sporto
šventė, radijo valandėlė, įdomūs pašnekesiai, kon-
certai.

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

Los Angeles jaunučiai

Los Angeles jaunieji ateitininkai Amerikos japonų nacionaliniame muziejuje. Iš k. Tomas Vyšniauskas, An-
drius Rugienius, Adomas Memėnas, Justinas Memėnas, Liucė Memėnaitė, Mia Rugieniūtė, Ema Rugieniūtė,
Karina Ruplėnaitė, Kristina Labutytė, Laura van der Sluys, globėja Žydra van der Sluys, Andrius Labutis ir
Lina Zmuidzinaitė. 

Ne vien Amerika ruošiasi rin ki mams, šią vasarą ir
ateitininkai praves du svarbius balsa vimus —
Šiaurės Amerikoje bus ren kama  nauja Š. Ameri-

kos ateitininkų taryba, o Lietu vo je bus renkama nauja
Ateitininkų vadovybė — Federacijos pirmi nin kas, valdy-
ba bei taryba. Visi ateitininkai bus kviečiami aktyviai
prie rinkimų pri si dė ti, siūlant kandidatus, patiems kandi-
datuojant ir balsuojant. 

Ateitininkų Federacijos suvažiavimas Kaune
Ateitininkų federacijos (AF) suvažiavimas bus šau-

kiamas 2012 m. rugpjūčio 10–12 d. Kaune, Laisvės al. 13.
Viso pasaulio ateitininkai kviečiami dalyvauti. Skirtingai
nei Kongresas, suvažiavimas yra labiau darbinis, skirtas
organizacijos vidaus reikalų sutvarkymui. 

Suvažiavimo metu bus balsuojama už naują AF
pirmininką. Pagal AF įstatų 44 straipsnį: 

„AF pirmininku gali būti renkamas ateitininkas, ne
jaunesnis nei 25 metų, turintis ne mažesnę kaip 5 metų veik-
los AF patirtį. Tas pats asmuo AF pirmininku gali būti ren-
kamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Kandidatai į
AF pirmininkus turi būti iškeliami ir pristatomi AF na-
riams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF suvažiavimo pra-
džios. Kandidatus į AF pirmininkus registruoja AF valdy-
ba.”

Šiuo metu visi pasaulio ateitininkai yra raginami
siųsti AF pirmininko kandidatūras AF valdybai el. paštu:
af@ateitis.lt Prašome nurodyti kandidato vardą, pavardę,
el. pašto adresą ir telefono numerį. Primename, kad kan-
didatas yra tik tas asmuo, kuris yra pasiūlytas ir yra gau-
tas jo sutikimas. Kandidatus galima siūlyti iki š. m. liepos
10 d. 

Taip pat bus renkami penki atstovai į AF tarybą. Į
tarybą taip pat įeina praėjusios kadencijos AF pirminin-
kas, esamos kadencijos pirmininkas, dvasios vadas ir pen-
ki užsienyje veikiančių ateitininkų organizacijų deleguoti
atstovai. Šiuo metu išeivijos ateitininkams atstovauja Ra-
sa Kasniūnienė, Jolita Kisieliūtė Narutienė, Danguolė
Stončiūtė Kuolienė, Petras V. Kisielius ir Kazys Razgaitis.

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos rinkimai
Šią vasarą bus renkama 12 asmenų į Šiaurės Ame-

rikos ateitininkų tarybą — tai aukščiausias mūsų žemyno
ateitininkų organas. Dabar pats laikas pagalvoti, ar neno-
rėtumėte kandidatuoti. Šiuo metu yra nustatomos rinki-
mų gairės, netrukus bus paskelbta, kaip kandidatuoti.
Sekite ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyrių ir ateitininkų
internetinį tinklalapį: ateitis.org

Rinkimų metai

Ateitininkai internete
Ateitininkai reiškiasi ne tik spaudoje, bet ir inter-

nete. Išeivijos ateitininkai jau gerai susipažinę su tink-
lalapiu ateitis.org. Dažnai į jį žvilgterėkite — vis rasite
ką nors naujo. Taip pat užsukite ir į Ateitininkų federaci-
jos Lietuvoje tinklalapį http://ateitis.lt. Sąjungos turi
savo puslapius: moksleiviai — mesmas.org; jaunučiai —
javjas.org, studentai javstudentija.org

Tai oficialūs puslapiai, bet virtualioje erdvėje kaip
grybai dygsta ir sunyksta įvairūs ateitininkiški bandy-
mai.  Štai kurį laiką eina studentų ateitininkų tinklaraš-
tis (,,blog”), vadinamas ,,Neliberaliai”. Jį rasite adresu
http://blogas.ateitis.lt/ 

Pasiklausykite ,,Marijos radijo” internete http://www.
marijosradijas.lt Paspaudę nuorodą ,,Laidos”, surasite
ateitininkų vedamas laidas ,,Visa atnaujinti Kristuje”.
Čia laidos yra archyvuojamos ir jų galima klausytis jums
patogiu laiku.
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Melo detektyvė nenorėtų, kad pasaulis gyventų be melo

Ne paslaptis, kad kiekvienas
žmogus, vedamas gerų ar blo-
gų tikslų, meluoja. Amerikos

psichologų asociacija yra paskai-
čiavusi, jog kiekvienas iš mūsų per
dieną gali sumeluoti iki trylikos kar-
tų. Neretai tai būna ,,nekaltas” me-
las, nenorint ar bijant prisiimti atsa-
komybę, prisipažinti suklydus ar tie-
siog išsigandus. Tačiau gyvenime pa-
sitaiko ir tokių atvejų, kai melavimas
gali nulemti kažkieno likimą, o melo
išaiškinimas – padėti išteisinti ne-
kaltą ir nubausti tikrąjį kaltininką. 

Jau daugiau nei dvylika metų
melagingus parodymus atpažinti pa-
deda Kanados lietuvė Nejolla Kor-
ris, aistringa pasirinktos srities –
kalbinio melo atpažinimo (angl. Lin-
guistic Lie Detection) – žinovė, savo
kolegų neretai vadinama tikra melo
detektyve. Pasak Nejolla, žmonės
dažnai galvoja, jog jei ji dirba tokioje
srityje, tai ji yra prieš bet kokį melą.
,,Tai netiesa, – sako ji. – Melavimas
yra mūsų bendravimo su kitais žmo-
nėmis sudėtinė dalis, ir pasaulis be
melo būtų gana nepatogus gyventi.”
Melo seklė nemano, jog yra labai su-
dėtinga atpažinti melą, tačiau klau-
sia, ar visada svarbu tai daryti?

Nejolla yra patyrusi strateginio
ir finansinio planavimo bei darbuo-
tojų vadovavimo sričių specialistė, ji
vadovavo ,,The Sponsorship Group
Ltd.” įmonei, dirbo Alberta provinci-
jos teisingumo ministerijoje. Šiuo
metu ji dirba ,,Inter Veritas Intl.”, su
paskaitomis ir mokymais apie melo,
sukčiavimo atpažinimo būdus bei
etiką keliauja po pasaulį. Yra ap-
lankiusi Jungtines Amerikos Valsti-
jas, Pietų Afriką, Bostvaną, Braziliją,
Singapūrą ir Malaiziją. Neretai jos
paskaitų klausosi per 1,500 žmonių.
Melo atpažintoja neatmeta galimy-
bės, jog netrukus su paskaitomis ji
apsilankys ir Lietuvoje.

Nejolla melo atpažinimu susido-
mėjo gana atsitiktinai. 1999 metais
pradėjus dirbti sukčiavimų tyrimų
srityje, vienas kolega jai pasiūlė iš-
klausyti Avinoam Sapir paskaitas,
kuriose jis teigia, jog nemeluojantys
žmonės kalbą vartoja visiškai kitaip
nei tie, kurie meluoja arba nori
apgauti. Nejolla prisimena, jog Sapir,
turinčio didelę darbo Izraelio polici-
joje patirtį, mokymai buvo priežas-
tis, kad susidomėjimas nauju dalyku
ilgainiui taptų pagrindine jos pro-
fesinio gyvenimo dalimi. 

Klausydama Sapir metodologi-
jos, Nejolla susižavėjo galimybe, kiek
daug apie žmogų gali atskleisti jo
kalba ir kalbėjimas. Šiandien melo
atpažinimo atvejai sudaro net 80
proc. Nejolla darbo. ,,Tai nėra ta sri-
tis, kurią specialistas sąmoningai
pasirenka, – sako Nejolla. – Mano at-
veju ji palaipsniui tapo mano kas-
dienio darbo dalimi.” Šiandien Kor-
ris paslaugų pageidauja ne viena
pasaulio teisėsaugos agentūra, suk-
čiavimo ir antikorupcijos bei etikos
organizacijos. Ji ką tik sugrįžo iš ke-
lionės po Ugandą, kur skaitė paskai-
tas Vidinio audito institute (Institute

of  Internal Auditors).

Atpažįstant melą svarbų vaid-
menį vaidina keleto sričių, kaip an-
tai kalba, psichologija, teisė, išmany-
mas. Paklausta, kuri iš jų ima viršų,
Korris atsakė, jog kiekviena yra
labai svarbi susekant melą. Tačiau,
pasak Kanados lietuvės, kalbant apie
kalbinio melo atpažinimą, svarbiau-
sias dalykas yra griežtai laikytis
taikomos metodologijos. Tas, kuris
bando aptikti melą, negali nukrypti
nuo metodologijos ir pradėti inter-
pretuoti dalykus, kurių nėra. 

Nejolla sako, jog pats įdomiau-
sias dalykas jai yra tai, kad žmonės iš
tiesų bendraudami atskleidžia tai, ką
jie nori pasakyti. ,,Tik, – pastebi melo
detektyvė, – neretai mes jų neklau-
some. Arba mes esame linkę teisti
žmogų, pasirėmę savo, o ne jo logi-
ka.” Kaip pavyzdį ji pateikė OJ
Simpson bylą. Teisme Simpson buvo
užduotas klausimas: ,,Ar Jūs užmu-
šėte Nicole Simpson ir Ron Gold-
man?” Į tai jis atsakė: ,,Aš niekada
neužmušiau dviejų žmonių.” Korris
nuomone, daugelis žmonių tokį
Simpson atsakymą išsiaiškino kaip
abiejų nužudymų neigimą. ,,Bet, –
sako melo atpažintoja, – tai visiškai
ne tai, ką jis sako. Apklausiamajam
atsakius, jog jis niekada neužmušė
dviejų žmonių, tai yra ženklas, ragi-
nantis užduoti dar vieną klausimą:
‘Kurį iš tų dviejų Jūs užmušėte?’”
Tad, sako melo detektyvė, šiuo atveju
yra svarbu ne tik įgūdis nustatant,
kuri apklausiamojo atsakymo dalis
yra teisinga ir kuri ne, bet ir žinoji-
mas, kaip pateikti klausimus. Tinka-
mų klausimų uždavimas yra svar-
biausias melo atpažintojo įrankis.

Korris neslepia, jog dirbant su
tokia sudėtinga metodologija kaip
kalbinio melo atpažinimas pečius
užgula nemaža atsakomybė. Ir čia
ypač didelį vaidmenį vaidina įsipa-
reigojimas naudojamus melo atpa-
žinimo būdus taikyti tinkamai, ne-
nukrypstant į šalį. ,,Tyrėjo pareiga
yra nenukrypti nuo informacijos,
kurią jis gavo apie konkretų atvejį.
Jis privalo tuo vadovautis tirdamas
visus atvejus”, – įsitikinusi Nejolla. 

Ji pastebi, jog nors kai kurios
bylos, susijusios su žiauriais nusi-
kaltimais, iš pradžių atrodo labai
sudėtingos, tačiau kiekvieno atskiro
žmogaus kalba, jei tik mes į ją įsi-
klausome, atskleidžia tiek daug, kad

tampa durimis į to žmogaus vidinį
pasaulį.

Paprašyta papasakoti, nuo ko ji
paprastai pradeda, tirdama jai pa-
skirtą atvejį, Nejolla sako, jog prade-
da nuo pagrindinių metodologijos
žymeklių pritaikymo konkrečiam
dokumentui. ,,Stengdamasi išvengti
išankstinės nuomonės apie pareiš-
kimą, aš paprastai vengiu jį skaityti
– leidžiu žodžiams ir kalbėjimo būdui
patiems parodyti, kur slypi jautrios
vietos.” Taikant tokį būdą, dokumen-
tas turi būti peržiūrėtas net keletą
kartų, kad nebūtų praleista nė viena
smulkmena. Pabaigusi dirbti su pa-
reiškimu Korris imasi klausimų for-
mulavimo. Pasak jos, taikoma meto-
dologija leidžia labai tiksliai at-
skleisti silpniausias apklausiamojo
vietas, ir tiesioginiai klausimai šiuo
atveju gerokai apsunkina jo padėtį –
neleidžia jam ir vėl meluoti.  Prieš
priimdama galutinę išvadą, Nejolla
visada elgiasi atsargiai. Gal todėl iki
šiol ji dar niekada nėra suklydusi. Ki-
ta vertus, sako ji, ,,aš visada jaučiu,
jog mano pagrindinė užduotis yra ne
priklijuoti kam nors apgaviko ar
melagio etiketę, mano darbas yra
užduoti klausimus, kurie priverčia
žmogų atskleisti jo paties klastą ir
apgavystes”.

Šalia savo pagrindinio darbo,
Nejolla turi savo skiltį Edmont mies-
te leidžiamame žurnale ,,Civil Wars”.
Pasak jos, nors ji rašo įvairiomis te-
momis, visi jos straipsniai kalba apie
tai, kaip mes, žmonės, elgiamės vie-
nas su kitu. Vienas iš paskutinių jos
rašinių buvo apie tai, kaip žmonės,
būdami viešojoje erdvėje, nepažįs-
tamiesiems patiki daug privačios
informacijos. ,,Kiekvieną kartą, kai
būnu restorane ar skrendu lėktuvu,
girdžiu žmones, pasakojančius ki-
tiems itin asmeniškas savo gyvenimo
detales, – sako Kanados lietuvė. – Esu
girdėjusi įmonių vadovus kalbant
apie savo verslo planus, atskleidžiant
vardus, finansines detales ir t. t. O
kas iš mūsų nėra sėdėjęs šalia žmo-
gaus, kalbančio telefonu ir kone dik-
tuojančio informaciją apie save, savo
finansus ar savo tapatybę?” 

Nejolla gimė Kanadoje, jos tėvai į

šią šalį atvyko 1948 metais. Ji prisi-
mena, jog, kaip ir daugelio lietuvių
emigrantų gyvenime, jų šeimoje lie-
tuvių kalbos ir lietuviško paveldo
išsaugojimas buvo svarbiausias daly-
kas. Ji, jos brolis Algirdas ir sesuo
Gailė namuose negalėjo ištarti nė
vieno angliško žodžio. Jei šiai taisyk-
lei nusižengdavo, tėvai paskubėdavo
atsakyti ,,Aš tavęs nesuprantu” arba
iš viso tylėdavo, kol susipratę vaikai
nepradėdavo kalbėti lietuviškai.

Nejolla prisimena, jog 1953 me-
tais Edmonton lietuviams pasista-
čius Kanados lietuvių namus, kur vi-
sos lietuvių šeimos rinkdavosi sek-
madienio Mišioms, ji beveik visus
savaitgalius praleisdavusi kartu su
kitomis lietuvių šeimomis. Nejolla
tėtis ėjo įvairias pareigas Edmonton
lietuviškose organizacijose, o mama
dėstė šeštadieninėje mokykloje ir
mokė lietuvių tautinių šokių. 

,,Užaugau gerai žinodama ir pri-
pažindama savo lietuvišką kilmę”, –
sako Nejolla. Jai ypač svarbu, jog sa-
vo lietuviškas šaknis pažintų bei
lietuviškai kalbėtų ir jos 23-ejų metų
sūnus, netrukus pradėsiantis studi-
juoti magistrantūros programoje
Manhattan School of  Music. Pasak
Nejolla, šiuo metu jis bando lietuvių
kompozitorių kūrinius pritaikyti
savo instrumentui – kontrabosui.
Paskiausias jo kūrinys yra Balio
Dvariono kompozicija, pritaikyta
kontrabosui ir fortepijonui bei kon-
trabosui ir styginių/medinių puči-
amų-jų ansambliui.

Nuo 2009 m. Nejolla yra viena iš
keturių Lietuvos Respublikos garbės
konsulų Kanadoje – jai pavesta atsto-
vauti Lietuvai 3,6 milijonus gyvento-
jų turinčioje Alberta provincijoje.
Pasak garbės konsulės, ir šioje srity-
je darbo netrūksta, ypač paskutiniu
metu, kai į Alberta atvyksta gyventi
vis daugiau lietuvių. Daugeliu tokių
atvejų ji padeda atvykusiems susi-
siekti su LR ambasada Ottawa mies-
te. Jos, kaip LR garbės konsulės, ar-
timiausiuose planuose – kitais me-
tais surengti tradicinį Consular
Corps Edmonton pokylį, kuriame
Lietuva būtų pristatyta kaip svar-
biausia renginio šalis. 

DALIA CIDZIKAITĖ

Nejolla Korris

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Brian J. Simnick, gyvenantis  Cedar Lake, IN, a. a. kun. John Velu-
tis prisiminimui, paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią
auką.
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„Chelsea” ko mandos futbolininkai su laimėta taure.                                                AP nuotr.

Krepšininkė G. Petronytė žaidžia Lietuvoje

Lietuvos aukštaūgė krepšininkė,
centro puolėja Gintarė Petronytė jau
nuo mažens garsėjo kaip pajėgi žai-
dėja. Po kelių Turkijoje ir Lenkijoje
pra leistų sezonų, kur jai nepavyko
įsi tvir tinti, Gintarė sugrįžo rungty -
niau ti į gimtinę. Čia ji prisijungė ne

prie stipriausios Lietuvos komandos
– Kauno „Viči-Aisčių”, o prie šį sezo-
ną Vilniu je suburtos „Kibirkšties-
Tichės-IKI”. 

Gintarė naujoje komandoje tuoj
tapo pirmaujančia, o rungtynėse
su Marijampolės „Sūduva” surinko
ypač gausų kraitį: pelnė 24 taškus, at -
kovojo 29 kamuolius, nuėmė 8 meti -
mus, atliko 5 rezultatyvius pagavi -
mus, pelnydama net 56 naudingumo
taškus. 29 atkovoti kamuoliai yra
naujas Lietuvos moterų krepšinio ly -
gos (LMKL) rezultatas. Anksčiau jis
(24 kamuoliai) irgi priklausė Petro -
nytei, kai ši rungtyniavo Vilniaus
TEO komandoje. 

Nors Gintarė sulaukė nemažai
kvietimų žaisti užsienio komandose,
kol kas ji pasilieka rungtyniauti da-
bartinėje komandoje. Mergina sako,
kad dabar ir Lietuvoje yra gerų ko -
mandų, kurios suteikia galimybę to -
bu lėti. 

„Savęs vertinti nemėgstu, – apie
savo žaidimą krepšininkė nelinkusi
pasakoti. – Tačiau džiaugiuosi, jog
žaidžiu ambicingoje komandoje. Jau
apsisprendžiau, kad šį sezoną užbaig-
siu Vilniaus komandoje.” Taip sako
Petronytė, kuri, be abejo, pasieks dar
ne vieną įspūdingą rezultatą. 

EDVARDAS ŠULAITIS

V. Grybausko 90-asis gimtadienis

Vienas veikliausių išeivijos lie-
tuvių sportininkų Vytautas Grybaus -
kas, ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs Čika -
go je (dabar įskūręs Florida valstijo-
je), balan džio 3 d. atšventė savo 90-ąjį
gim ta dienį.

Šis prieš 90 metų Telšiuose gimęs
vyras, 1940 m. Telšių gimnaziją bai-
gęs, iki 1943 m. studijavo Vilniaus
universitete. Jis kultivavo įvairias
spor to šakas (daugiausia krepšinį ir
futbolą) tiek mokydamasis Telšių
gim  nazijoje, tiek Vilniaus universi -
tete. Vėliau žaidė Vilniaus LGSF klu -
be. 1943–1944 m. rungtyniavo Telšių
„Džiugo” sporto klubo futbolo ir
tinkli nio, taip pat stalo teniso koman-
dose.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją
Vy tautas tuoj prisijungė prie sporti -
nės veiklos – įstojo į Miuncheno
„Gin taro”, vėliau į Scheinfeldo ,,Ko-
vo” krep šinio komandą (pastaroji
buvo viena stipriausių Vokietijoje).
Buvo pa kvies tas ir į Prancūzijos
krepšinio rink ti nę, rungtyniavo Mul-
houso FC ko man doje. Grybausko va-

dovaujama komanda Prancūzijos
krepšinio taurės varžybose iškovojo
antrą vietą. Prancūzijos švietimo
ministerijos jis buvo apdovanotas už
nuopelnus šios šalies jaunimui.

Persikėlęs gyventi į JAV, pradžio-
je Vytautas žaidė New York ,,Atletų’’
klube, o vėliau, išvykęs į Rochester,
NY, ten įsteigė ir rungtyniavo to
mies to „Sakalo” komandoje. Palikęs
Ro chester ir apsigyvenęs Čikagoje,
daugiausia dėmesio skyrė tenisui:
stalo ir lauko.

Daug darbavosi ir organizacinėje
sporto veikloje: buvo ŠALFASS cen-
tro valdybos narys, šios organizaci-
jos krepšinio ir lauko teniso vadovas,
vadovavo ŠALFASS krepši nio rink-
tinių išvykoms į Pietų Ame riką,
Australiją, Vokietiją. Tik paskutiniu
metu jis nutilo, apie jį jau seniai
girdėjome.

Nemažai rašė ir į spaudą. Ilgą
lai ką buvo dienraščio „Draugas” ir
žurnalo „Pasaulio lietuvis” sporto
sky rių redaktorius, rašė ne tik re-
porta žus, bet ir sporto analitinius
straips nius. Išsikėlęs gyventi į Flori-
da valstiją, Vytautas atsiųsdavo spor-
to žinu čių ir Raimundo Lapo veda-
mai radijo programai.

Savo garbingos sukakties proga
Grybauskas buvo įvertintas Lietuvos
kūno kultūros ir sporto departamen-
to (direktorius Klemen sas Rimšelis)
– jis apdovanotas Spor to garbės ko-
mandoro ženklu. Balan džio 26 d.
šiame departamente vykusiose iškil-
mėse Vytautas buvo vienas iš užsie-
nyje gyvenančių žymių sporto vete-
ranų ir vyriausias amžiumi. Ka dangi
Grybauskas tame renginyje negalėjo
dalyvauti, garbingas apdovanojimas,
be abejonės, bus jam atsiųstas į JAV
ir čia įteiktas.

Sveikiname šį daug išeivijos
spor  tui nusipelniusį vyrą jo 90-ojo
gimtadienio ir apdovanojimo už veik-
lą proga! Linkime jam kuo geriausios
sveikatos.

EDVARDAS ŠULAITIS

Ištraukti burtai

Praėjusią savaitę Brazilijoje bu -
vo ištraukti liepos 29 d. praside dan -
čio Londono olimpinių žaidynių vy-
rų krepšinio turnyro grupių varžybų
burtai.

12 rinktinių buvo suskirstytos į
dvi grupes po 6 komandas. Tiesa, iki
šiol yra aiškios 9 rinktinės, dalyvau-
siančios olimpiadoje. Dar 3 paaiškės
po olimpiados atrankos turnyro.

Pirmąją ,,A” grupę sudaro: JAV,
Pran cūzijos, Argentinos ir Tuniso
rinktinės bei dar 2 komandos iš at -
rankos turnyro. ,,B” grupę su  daro Is-

panijos, Australijos, Brazi lijos, Kini-
jos ir Didžiosios Britanijos rinktinės
bei viena komanda iš at rankos turny-
ro.

Lietuvos rinktinė dar turės išsi -
kovoti vietą Londone. Mūsiškiai į ko -
vą stoja jau liepos 2–8 d. Ve nesueloje.
Atrankos turnyre dėl pas kutinių 3
olimpinių kelialapių kovos iš viso 12
rinktinių: Angolos, Domi ni kos Res-
publikos, Makedonijos, Grai kijos,
Jordanijos, Pietų Korėjos, Lie tu vos,
Naujosios Zelandijos, Nigeri jos,
Puerto Riko, Rusijos ir Venesue los
rinktinės.

PAUL TRIUKAS

Vytautas Grybauskas (k.)  jaunystės die-
nomis su žymiu JAV lietuvių krepšininku,
žaidusiu Lietuvos krep šinio rinktinėje,
Mykolu Ruzgiu.        Iš E. Šulaičio archyvo.

Lietuvos aukštaūgė krepšininkė Gintarė
Petronytė.

Mirė plaukikas A. Dale Oen

Balandžio 30 d. JAV dalyvauda-
mas treniruo čių stovykloje su Nor-
vegijos rinktine mirė 26-erių metų
2008 m. olimpinis vicečempionas nor-
vegas Alexan der Dale Oen. Jis buvo
rastas savo vieš bučio kambario tua-
lete, patyręs šir dies smūgį.

1985 m. gimęs sportininkas daly-
vavo 2008 m. Beijing olim pia doje, kur
100 metrų plaukimo krūtine rungtyje

iškovojo sidabro medalį. Pa saulio
čempionatuose norvegas taip pat
buvo iškovojęs kelis medalius. 2011
m. čempionate Kinijoje jis nu skynė
aukso, o 2006 m. čempionate, vyku-
siame taip pat Kinijoje, – bronzos
medalį. Abu kartus jis laimėjo 100
me trų plaukimo krūtine rungtyje.
Oen tapo pirmuoju norvegu istorijo-
je, 100 metrų nu plaukusiu per ma-
žiau nei vie ną mi  nu  tę.

PAUL TRIUKAS

Įteikti pirmieji apdovanojimai

Praėjusią savaitę buvo įteikti
pirmieji 2011–2012 metų NBA regu-
liariojo sezono apdovanojimai už as-
meni nius pasiekimus.

Kol kas daugiausiai kalbų sulau -
kė geriausiai besiginančio žaidėjo
ap dovanojimas. Jis šiemet atiteko
„New York Knicks” krepšininkui
Tyson Chandler. Pastarasis šį sezoną
per 62 reguliariojo sezono rungtynes
pelnydavo vidutiniškai po 11,3 taško,
atko vo davo po 9,9 kamuolio ir užkir-
to po 1,4 metimo.

Labiausiai patobulėjusiu krepši -
ninku išrinktas „Orlando Magic” žai -
dėjas Ryan Anderson. Šis apdovano-

jimas šiam krepšininkui buvo pri-
skirtas jau nuo sezono vidurio. 208
cm ūgio Anderson pelnytų taškų
vidur kis per šį sezoną pakilo nuo 10,6
iki 16,1. Atkovotų kamuolių vidurkis
taip pat pakilo – nuo 5,5 iki 7,7.

Geriausiu treneriu išrinktas
„San Antonio Spurs” treneris Gregg
Po po vich. Šis 63 metų specialistas
garsėja kaip vienas geriausių krepši -
nio trenerių istorijoje, o šis NBA ap -
dovanojimas jam antras. Pirmą kar-
tą geriausiu treneriu jis buvo išrink-
tas 2003 metais. Keturis kartus (1999,
2003, 2005 ir 2007 metais) NBA čem -
 pio  no titulą laimėjęs Popovich šie-
met vėl veda savo žaidėjus į atkrin-
tamą sias varžybas.

PAUL TRIUKASFA taurę laimėjo „Chelsea”

Praėjusios savaitės pabaigoje
Anglijos futbolo asociacijos (FA) tau -
rę laimėjo Londono „Chelsea” ko -

manda. Seniausių futbolo taurės var -
žybų pasaulio istorijoje baigiamosio -
se rungtynėse „Wembley Sta dium”,
Londone, ji susitiko su  „Liverpool’’.

PAUL TRIUKAS



dury salės ka bėjo spalvingas A. Mar -
cinkevičiūtės-Kerr ,,naujai pasiūtas”
paltas, prie grin dų pritvirtintas ak -
menimis. Liuda Bal savo darbu teigė,
kad kur be keliautume, kur besusto-
tume šiame kelyje, kaip besikeistu -
me – visi mes širdyje nešiojamės ga -
balėlį tyro gintaro, meilės savo kraš-
tui apraišką, juk esame dalelė Lie -
tuvos... Tad nenuostabu, kad jos ke -
lioninia me lagaminėlyje buvo ir gin-
taro ga balėlis. 

Jaunoji menininkė Monika Kerr,
savo darbui panaudojusi išaugtus
vaikystės marškinėlius, sako, kad
parodai sukurtas darbas – tai šuolis į
suaugusiųjų pasaulį. 

Sudžiovintos laukų gėlės rado

,,prieglobstį” Živilės Ramašauskie -
nės kažkada megztose kojinėse, tapu-
siose vaza, o Dianos Darbutienės pa -
veikslo ,,dangus” mėlynavo šilku, o
,,že mė” – rudu bei juodu veltiniu ir
stiklo karoliukais. 

Puiki menininkė Danutė Turlai -
tė, jau seniai nedalyvavusi parodose,
šį kartą ryžosi ir parodai pristatė net
du paveikslus – ,,Žydinčią magnoliją”
(sintetinis senos suknelės audinys,
poliamidi niai dažai, tekstilės dažai,
mitsu mata pluoštas) ir ,,Kvadratas”
(parduotuvėje pirktas ir, deja, nieka-
da nedėvėtas odinis sijonas bei jo pa -
mušalas).

Eglė Špokaitė-Mačikėnienė, dar-
bui panaudojusi sudėvėtus balerinos
batukus ir pridėjusi klijų, žemės,
vandens bei baltai žydinčią orchi dė -
ją, širdingai bando at sakyti į klau -
simą, kas vis tik yra šokis, balerinos
lengvumas, scenos stebuklas?..

Egidijaus Malakausko darbas
,,Prisiminimai, kurie padės įveikti
ribas” sujaudina, kai perskaitai už -
rašą po juo: ,,Sienos… Jas statome
pa tys. Patys galime ir sugriauti ar

pastatyti dar didesnes. Bet bjauriau-
sios yra tos, kurias tau stato kiti tavo
‘gerovei’, tavo ‘apsaugai’. Sienos,
kurios naikina viską, už kurių tampi
tik instrumentu, įrankiu…” Darbą
Egidijus sukūrė iš senų dra bužių,
kurių negalima sudėvėti, ir iš senų
dažų. Šešios žvaigždės – šeši me tai be
normalaus darbo, normalaus gy -
venimo. Juodai baltos nuotraukos,
kaip nespalvoti sapnai: geriausi pri -
siminimai iš vaikystės, kurią au -
torius vis dar sapnuoja. Tai jo pri si -
minimai, kurie padeda įveikti sie-
nas.

Parodoje akį traukė ir ameri-
kietės Ruth Barnes, Dainoros Baliu-
ta vičienės, Audronės Varkalie nės su -

kur ti darbai.
Žavi profesionalių menininkų –

jau minėtos Aušrinės bei Sonatos
Kazi mieraitienės, Irenos Šaparnie -
nės, Alvydo Pakarklio, Audriaus V.
Pliop lio darbai. Profesionalios daili -
ninkės Renės Banaitienės iš Lie tuvos
darbas ,,Žinia” tarsi laiškas ją pažįs-
tantiems (prieš keletą metų galerijoje
buvo suruošta jos darbų paroda).
Dar kartą su galerijos lankytojais
,,susitiko” ir  dar viena menininkė iš
Lietuvos – Dalia Jarmolavičiūtė, ant
buvusio džinsinio sijono pritvirti-
nusi Baltijos jūros nuglūdintus me -
džio gabalėlius ir viduryje darbo ,,įt -
virtinusi” veidrodinę akį.   

Paroda ,,Transformuoti gyveni-
mai” – tarsi tiltas į nuoširdų bend ra -
vimą, prisiminimus, esamą ir būtąjį
laiką. Tai kūrybingų žmonių ,,susi-
tikimas”, noras pabūti kartu. Čiur -
lionio galerijos lankytojams ši paro-
da taip pat patiko, o kuratorės Mar -
cinkevičiūtės-Kerr planuose – pada -
ry ti šią parodą tradicine. Kas žino,
gal jos planai ir išsipildys?..
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,,Transformuoti gyvenimai” – būtasis laikas, virtęs esamuoju
Egidijus Malakauskas prie savo darbo ,,Prisiminimai, kurie padės įveikti ribas”. 

Čiurlionio galerijoje balandžio
27 d. atidaryta neįprasta paro-
da ,,Transformuoti gyveni-

mai”. Neįp rasta ji ne tik dailininkų
darbais, neįprasta ir dalyvių skaičiu-
mi – su maniusių dalyvauti parodoje
buvo vi sas dvidešimt. 

Ši paroda gimė visiškai netikė-
tai. Tai dailininkės Aušrinės Marcin -
kevičiūtės-Kerr sumanymas. Tai ji
vi sus kūrybingus žmones pakvietė
,,pa žaisti”. Atsiliepusiųjų skaičius
tik dar kartą patvirtino, kad mes
nors  ir suaugę, kartais su malonumu
,,žaidžiame”, juolab kad tas ,,žaidi-
mas” susijęs su kūryba. 

,,Aplink mus gyvena daugybė
žmonių, kurie iš profesijos nėra
dailininkai, tačiau – labai kūrybingi.
Norėjosi, kad šioje parodoje daly-
vautų ne tik menininkai profesiona -
lai, bet ir kiti kurti mėgstantys žmo -
nės”, – parodos atidarymo metu kal -
bėjo parodos su manytoja ir kuratorė
dailininkė Mar cinkevičiūtė-Kerr. 

Pas dažną mūsų spintoje ka bo
jau seniai nenešiojami dra bužiai –
suknelė, švarkas ar si jonas, kur nors
lentynoje guli  se ni batai, ar apdulkė -
jęs galvos ap dan galas. Kad spintų už -
ka boriuose, skryniose, dėžėse esan   -
čių senų drabužių, avalynės, piršti -
nių ir galvos apdangalų bei kitų
mums mielų daikčiukų neišmestu -
me, Aušrinė ir pa siūlė sukurti iš jų
ką nors įdomaus, originalaus.    Sma-
gu, kad į parodos kuratorės Auš rinės
ir Čiurlionio galerijos kvietimą at-
siliepė ne tik Čikagoje ir jos apy lin-
kėse gyvenantys kūrybingi žmo nės.
Dar bus at siun tė kūrėjai iš Bos ton,
MA, Lan sing, MI, Antioch, IL, net iš
Lietu vos. Ši pa roda tik dar kartą par-
odė, kad iš laisvinę savyje glūdintį

kūrybiš ku mą, pasi telkę vaiz duotę
kiekvienas gali tapti me ni ninku. 

Parodos atidaryme dalyvavę au -
to riai pasakojo apie savo kūrinio gi -
mimą, džiaugėsi, kad turėjo progos
iš bandyti save. Darbai buvo įvai -
riausi – pradedant ant sienos kabina-
mais paveikslais, baigiant  medžia gi-
niu smuiku ar vaza gėlėms iš megztų
ko ji nių. Daugelis parodos dalyvių
prisipažino, kad, išgirdę apie būsimą
pa rodą, net negalvojo joje dalyvauti,
ta čiau draugų ir parodos ruošėjų pas -
katinti, vis tik ryžosi. 

Kūrybiniai sumanymai gimė
įvai riausiais bū dais. Štai Izida Va -
latka sakė, kad susapnavo angelą.
Taip gimė darbas ,,Ange las, kurį re -

gėjau sapne”, o jam  su kurti Izida
panaudojo seno sijono atraižą ir nu -
dėvėtą antklodę. Išdavoje – ant Čiur -
lionio galerijos sie nos kabo puikia
veltinio technika atliktas paveiks-
las.

Juritai Tamošiūnienei mintis
apie ,,skrybė laites” atkeliavo iš jos
vaikų vaikystės, o Vilma Poliu vie -
nė,  vieną vakarą prisiminusi nepel-
nytai užmirštas močiutės nertas lini -
nes servetėles, nutarė jas prikelti
naujam gyvenimui. Pridėjo truputį
veltinio, organzos – ,,Ir pražydo li -
nai...” ant  jos sukurto kaklo  pa puo -
ša lo ir sijono.

Gražina Kriaučiūnienė parodai
pasiūlė turistinius marškinėlius su
užrašu ,,,Išlikau gyvas Gariūnuose”
(,,I survived Gariunai”), o Paulius
Dof  tartas, savo darbui panaudojęs
dvi pižamines kelnes, dvejus vaikiš -
kus batukus, diržą ir batų raštelius,
sukūrė... smuiką. 

Ant sienos ,,pulsavo” ,,Sutrikusi
širdis”, nebesitikėdama, kad atgaus
širdies ramybę (triptiko autorė
Viktorija Turapinaitė), tolėliau, vi -

LAIMA APANAVIČIENĖ

Paroda ,,Transformuoti gyvenimai” susilaukė ne tik gausaus būrio dalyvių, bet ir lankytojų dėmesio.            Monikos Kerr ir Inos Stankevičienės nuotraukos

Parodos lankytojams patiko Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr sukurtas ,,paltas”.



Prancūzija pasuko į kairę. Taip
apžvalgininkai – vieni su nuo-
gąstavimo gaidele, kiti vilda-

miesi ryškių socialinių pokyčių –
apibūdina socialistų kandidato Fran-
cois Hollande pergalę antrame prezi-
dento rinkimų rate. Tiesa, atotrūkis
nuo dešiniojo centristo Nicolas Sar-
kozy buvo tik kiek didesnis kaip 3
proc., maždaug kaip ir pirmame rate,
o kai kas pastebi dar ir kitą sutapi-
mą: 1981 m. gegužės 10 d. vykusiuose
rinkimuose pirmasis Penktosios res-
publikos prezidentas-socialistas
Francois Mitter-rand taip pat buvo
surinkęs 51,76 proc. balsų ir nugalėjo.
Praėjo 17 me-tų, ir kairiųjų politikas
vėl užkopė ant aukščiausio valdžios
laiptelio.

Karjera be didelių ambicijų

Trumpai apie F. Hollande (visas
vardas – Francois Gerard George
Hollande): gimė 1954 m. rugpjūčio
12 d. Normandijoje, Ruanoje, tėvas
George Hollande buvo otolaringolo-
gas, motina Nicole Tribert – sociali-
nė darbuotoja (mirė prieš trejus me-
tus, būdama 82-ejų). Hollande – XVI
a. iš kalvinistų pasiskolinta pavardė,
nurodanti tikrąją tėvynę – Nyderlan-
dus. 1968 m. šeima persikraustė į tur-
tingą Paryžiaus priemiestį. Čia jau-
nuolis įgijo teisininko specialybę, vė-
liau – dar ir ekonomisto. Po studijų
prasidėjo jo profesinė ir politinė kar-
jera: dirbo auditoriumi, mokesčių
inspekcijos referentu, Eliziejaus rū-
mų tarnautoju, kelių vyriausybių ad-
ministracijos vadovu, net Neįgaliųjų
konsultacinės tarybos prezidentu.
Nuo 1980 m. F. Hollande yra Prancū-
zijos socialistų partijos narys ir ak-
tyvus F. Mitterrand rinkimų kampa-
nijos dalyvis. 1997 m. tampa partijos
pirmuoju sekretoriumi ir Nacionali-
nės Asamblėjos (parlamento) nariu.

Tačiau jis niekada – ar tiesiog ne-
buvo pastebėtas ir įvertintas, ar dėl
savo ambicijų – netapo ministru.
Nors administracinio darbo nevengė
(2001 m. kovą buvo išrinktas gimtojo
Tiulio miesto meru, o 2008 m. kovą –
Korezo departamento generalinės ta-
rybos prezidentu), apžvalgininkai
tvirtina, kad F. Hollande turi tik teo-
rinių žinių, kaip nurodinėti Vyriau-
sybei. N. Sarkozy – priešingai: prieš
tapdamas prezidentu 2007 m., jis kaip
vidaus reikalų ministras jau vaikė
imigrantų jaunimo demonstracijas.

Bet politikas save sieja su pap-
rasta liaudimi: nešioja nebrangų
laikrodį, mėgsta, kaip visi prancūzai,
futbolą, vandenis raižo skuteriu ir
yra apsuptas savo ir ne savo vaikų.
Keturis iš jų sugyveno su garsiąja
metais vyresne bendraminte, 2007 m.
rinkimų kampanijos socialistų kan-
didate Segolene Royal, – du sūnus ir
dvi dukteris. Po 28 m. bendro gyveni-
mo jie išsiskyrė, kai žmonai nepavy-
ko laimėti prezidento rinkimų. Da-
bartinė gyvenimo draugė (Prancūzi-
joje, be tradicinės šeimos, egzistuoja
ir „namų partnerystės” statusas) –
garsi žurnalo „Paris Match” politi-
kos žurnalistė, 47-erių Valerie Trier-
weiler, kuri jau turi tris vaikus ir su

kuria būsimasis partneris bendravo
nuo 2006 m., dar būdamas ankstesnė-
je santuokoje, taigi, akyliems naujojo
prezidento gyvenimo stebėtojams
yra už ko užkibti...

Permainų šalininkui – 
ES galvos skausmas?

Antrasis Prancūzijos preziden-
tas socialistas iškart paskelbė save
permainų šalininku. Šalies spauda
primena, kad kone visi buvę vadovai
vilko sunkią permainų naštą. F. Hol-
lande turėtų prisiminti, kaip jis pata-
rinėjo savo mokytojui F. Mitterrand,
kuriam teko būti Europos kairiųjų
vėliavnešiu tuo metu, kai Vakaruose
įsigalėjo liberali JAV prezidento Ro-
nald Reagan ir konservatyvi britų
premjerės, „geležinės ledi” Margaret
Thatcher ekonominė politika. Nede-
ra pamiršti, kokie nelengvi Paryžiui
tada buvo šie Vakarų pasaulio vado-
vai, nuolat pykęsi su prancūzams is-

toriškai palankesne Maskva. Kai kas
F. Hollande laikė nuobodžiu funkcio-
nieriumi, o aštrialiežuviai priminda-
vo mokyklines pravardes – pudingas,
kilimėlis po kojomis, drambliukas
Babaras. O visus savo palyginimu nu-
stebino buvęs Paryžiaus meras ir
prezidentas Jacques Chirac, dar 1981
m. su kandžiu humoru pasakęs, kad
F. Mitterrand rinkimų kampanijos
dalyvis yra mažiau žinomas net už
savo šeimininko labradorą... Bet vė-
liau J. Chirac vos nepateko už grotų,
o tas „šuo už pavadėlio” ėmė nuosek-
liai kilti partinės karjeros laiptais ir
buvusiam savo kritikui net teko už jį
balsuoti.

Išrinktajam Prancūzijos vadovui
gera pamoka galėtų būti ne tik senie-
ji laikai, bet ir N. Sarkozy kadencija
(beje, šis dešiniojo centro atstovas
vienintelis iš prezidentų po 1981 m.
Valery Giscard d’Estaing nepratęsęs
savo prezidentavimo antrąkart). N.

Sarkozy teko sunki ekonominės kri-
zės našta, sudėtingi sprendimai ša-
lies viduje – juk penktoji pasaulio
ekonomika kenčia nuo 10 proc. sie-
kiančio nedarbo, didžiulio biudžeto
deficito. N. Sarkozy buvo užsibrėžęs
padaryti šalį Europoje pirmaujančia
ir taip nušluostyti nosį Didžiajai Bri-
tanijai, kuri savo finansų nesusiejo
su euru. Bet Paryžius turėjo susi-
draugauti su kitu nelengvu kaimynu
– Vokietija, kad net atsirado dueto pa-
vadinimas „Mercozy”, kuriame, deja,
Prancūzijos prezidento pavardei
skirtas tik antrasis dėmuo.

Prancūzijos politikos mokslų
instituto (Science Po) direktorius, po-
litologas Philippe Perchoc suabejojo,
kaip socialistui F. Hollande seksis
bendrauti su dešiniųjų pažiūrų An-
gela Merkel, nes iš pradžių šis bend-
ravimas visada strigdavo. Nereikia
pamiršti, primena politologas, kad po
kitąmet vyksiančių rinkimų Vokieti-

joje A. Merkel valdžioje gali ir nebe-
likti. Taip pat 2013 m. vyks rinkimai
ir Italijoje, kuri, kaip ir visa pietinė
Europos Sąjungos  dalis, patiria di-
džiulius ekonominius sunkumus.

Bet į kairę sukanti Prancūzija
jau netrukus pateiks nemažą aki-
brokštą: F. Hollande gegužės 20–21 d.
Čikagoje vyksiančioje NATO vadovų
konferencijoje ketina mesti pirmą iš-
šūkį, pareikšdamas apie Prancūzijos
kariuomenės išvedimą iš Afganista-
no iki šių metų pabaigos. Paskui jis
nori patikrinti kovo mėnesį ES euro
zonos šalių pasirašytą taupymo poli-
tiką skatinantį Fiskalinio stabilumo
paktą, kad nuo ekonomikos susitrau-
kimo ir stabilizacijos būtų pereita
prie jos augimo. F. Hollande šūkis
„Užteks taupyti” verčia traukyti pe-
čiais kitas euro zonos šalis, kurioms
toks būdas yra vienintelis norint iš-
bristi iš recesijos duobės. O kaip tai
atrodys Bendrijos narėms, kai jos pri-

ėmė strategiją „Europa-2020”? – klau-
sia Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų ins-
tituto direktorius Ramūnas Vilpi-
šauskas. Bet ES normatyvų patikri-
nimas, susitelkimas prie vidaus
problemų, pataikavimas rinkėjų so-
cialinėms reikmėms visada būdavo
būdingas kairiųjų bruožas. Svarbu,
kad tos populiarios idėjos nesusidur-
tų su negailestinga tikrove.

Tarp dviejų smagračių

Prancūzijos rinkimų kampanijos
dalyviai savo kalbose Baltijos šalių
neminėjo, todėl sunku numatyti, ko-
kie bus Paryžiaus santykiai su Vil-
niumi. Politologai sutaria, kad jie
labai nesikeis. Ph. Perchoc mano, kad
vienu klausimu Europoje įsigalinti
nuostata atkurti sienas ir riboti lais-
vą asmenų migraciją Lietuvai nenau-
dinga. Paryžiaus reikalavimas nu-
statyti imigrantų kvotas atsilieps lie-
tuvių migracijai į ES šalis. Kita ver-
tus, jei F. Hollande daugiau dėmesio
skirs ekonomikos sutelkimui, tai gali
reikšti sudėtingesnę skolinimosi gali-
mybę ir net biudžeto deficito augimą.

Taip pat reikia prisiminti, kad
2009 m. rugsėjį Lietuvos ir Prancūzi-
jos prezidentai pasirašė pirmą abie-
jų šalių istorijoje susitarimą dėl stra-
teginėiuo bendradarbiavimo, lydimą
konkrečių veiksmų plano. Jis ypač
svarbus Lietuvos energetinio įsilieji-
mo į Bendrijos sistemą požiūriu, taip
pat branduolinės energetikos plėtros
požiūriu. Nors šį dokumentą daug
kas laiko formaliu „popieriniu” susi-
tarimu, jis reiškia tam tikras regla-
mentuotas tarpvalstybinio bendra-
darbiavimo taisykles, kurių turės lai-
kytis ir išrinktasis prezidentas.

Nors Baltijos šalys nebuvo mini-
mos nė vieno kandidato kalbose, tai
nėra blogai, pažymi politologai. Lie-
tuva vykdo bendrą ES politiką ir daž-
ni Paryžiaus akibrokštai Bendrijai
neturėtų nuvilti Vilniaus.

Istorijos ratas sukasi be paliovos
ir net didžiausios Europos valstybės
vadovo pasikeitimas negali sutruk-
dyti šio proceso, o Lietuva tėra mažy-
tė šio rato sutvirtinimo vinis. Net jei-
gu ji atsidurs tarp dviejų smagračių –
ką tik trečiąkart inauguruoto Rusijos
prezidento Vladimir Putin ir gegužės
15 d. savo įgaliojimus perimsiančio
kairėjančios Prancūzijos vadovo. 

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

Geopolitika.lt 
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Prancūzijos prezidento rinkimus laimėjo kairiosios opozicijos vadovas socialistas F.
Hollande, antrajame rate surinkęs 51,67 proc. balsų.                          EPA nuotr.

Kairėjanti Prancūzija – išbandymas Europai?
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LIetUVOS Ir PASAULIO NAUJIeNOS

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidento Barack Obama administ-
racija pasmerkė mirtininkų išpuolį
Sirijos sostinėje, per kurią žuvo 55
žmonės, ir išreiškė susirūpinimą tuo,
kad ,,al Qaeda” gali vis labiau naudotis
šioje šalyje užsitęsusiu nestabilumu. 

Gynybos sekretorius Leon Pa-
netta sakė, jog JAV žvalgyba turi
duomenų apie ,,al Qaeda” buvimą Si-
rijoje, bet šio teroristų tinklo veiklos
mastas šalyje nėra aiškus. L. Panetta
taip pat apgailestavo dėl to, kad jau
mėnesį trunkančios pastangos įgy-
vendinti Sirijoje Jungtinių Tautų
(JT) ugnies nutraukimo planą neda-

vė rezultatų. 
Sirijos Vyriausybė pranešė, kad

per minėtus sprogimus buvo sužeista
daugiau kaip 370 žmonių ir kad šis iš-
puolis pagal žuvusiųjų skaičių buvo
skaudžiausias per jau 14 mėnesių
trunkantį sukilimą. Išpuolis Damas-
ke buvo įvykdytas netoli karinės
žvalgybos pastato, kuris tikriausiai
ir buvo taikinys. Tuo tarpu opozici-
jos vadovai ir aktyvistai paprastai
kaltina B. al Assad režimą režisuo-
jant išpuolius, kad būtų galima ap-
juodinti opoziciją. Atsakomybės už
gegužės 10 d. išpuolį Damaske kol
kas niekas neprisiėmė.

Minima prieš 40 metų už Lietuvos laisvę
susideginusio R. Kalantos auka

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

JAV smerkia mirtininkų išpuolį Sirijoje

Maestro V. Noreika palieka didžiąją sceną

Vilnius (BNS) – Įtariama, kad
vertingi šventųjų paveikslai iš šią sa-
vaitę sudegusios Paštuvos bažnyčios
Kauno rajone galėjo būti pavogti, po-
licija svarsto, ar kreiptis į Interpolą.
Po gaisro pražuvo į Kultūros verty-
bių registrą įtraukti XVIII–XIX a. Šv.
Trejybės ir Šv. Izidoriaus paveikslai
bei XVIII a. pabaigos Šv. Onos ir
Dviejų šventųjų paveikslai.

Kultūros paveldo departamento
atstovai sakė, jog gaisro vietoje grei-
čiausiai rastos tik vieno paveikslo
liekanos. Jas žadama tirti pasitelkus
ekspertus. Tuo metu likusieji pa-
veikslai, anot paveldosaugininkų, ga-
li būti pavogti. Policija tiria ir pade-
gimo, ir vagystės, ir kitas versijas.
Dingusių paveikslų vertę kol kas nu-
statinėja ekspertų komisija.

1923 m. statyta medinė Šv. Bar-
boros bažnyčia Kauno rajone, Rau-

dondvario seniūnijoje esančiame
Paštuvos kaime sudegė gegužės 9 d.
naktį. Gaisro padaryta žala dar nus-
tatinėjama. 

Paštuvos Šv. Barboros parapijos
klebonas Šarūnas Petrauskas viešai
kreipėsi į tikinčiuosius prašydamas
aukų gaisro padariniams sutvar-
kyti.

Omanas kol kas Lietuvai dujų nežada

Posėdžiaus parlamento ir PLB komisija

Karinė prekyba su Rusija kelia įtampą NATO

Vilnius (ELTA) – Po 55 metus
trukusios profesionaliosios karjeros
apie savo pasitraukimą iš jos pranešė
legendinis Lietuvos tenoras, Lietu-
vos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas, profesorius, vo-
kalo pedagogas Virgilijus Noreika.
Atsisveikindamas jis surengs kon-
certų turą ,,Ačiū už meilę”. 

Maestro sprendimą palikti di-
džiąją sceną sako priėmęs, nes artėja
graži data – rudenį jam sukaks 77-eri,
o profesionalioje scenoje jau skai-
čiuoja 55 metus. Anot V. Noreikos, ap-
sisprendimą trauktis iš didžiosios
scenos itin džiugiai sutiko artimieji,
o bene labiausiai apsidžiaugė jo žmo-
na Loreta. 

Maestro sako paliekąs tik di-
džiąsias scenas, tačiau, jei bus pa-
kviestas atvykti į provincijas, mielai
atvyks, toliau tęs savo darbą Lietuvos

muzikos ir teatro akademijoje
(LMTA), Nacionalinėje Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mo-
kykloje. Laisvą laiką profesorius ža-
da skirti pomėgiams – žvejybai, gry-
bavimui, buvimui su šeima. 

V. Noreikos sukurtiems operų
vaidmenims (jų yra net 46) Lietuvos
ir užsienio šalių teatrų uždangos kilo
900 kartų. 238 operų spektakliai buvo
sudainuoti 49-iuose užsienio šalių te-
atruose Europos, Azijos, Pietų ir
Šiaurės Amerikos, Australijos žemy-
nuose. V. Noreika, būdamas garsus
vokalo pedagogas, darbavosi ne tik
Lietuvoje, bet ir Venesueloje, Estijo-
je, tačiau ilgiausiai – nuo 1976 m. dės-
tė Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje. Prof. V. Noreika yra pelnęs
aukštus Lietuvos ir kitų šalių apdo-
vanojimus.

Vilnius (ELTA) – Dėl senkančių
išteklių Omanas bent jau kol kas ne-
žada suskystintų gamtinių dujų
(SGD) į Lietuvą eksporto, sakė Lietu-
voje viešėjusios Omano delegacijos
Užsienio reikalų ministerijos gene-
ralinis sekretorius Sayyid Badr bin
Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Lietuva dėl dujų tiekimo į pla-
nuojamą statyti SGD terminalą de-
rasi su Kataru. Galimybę suskystin-
tas dujas tiekti į Klaipėdos suskystin-
tų gamtinių dujų terminalą svarsto
ir Norvegijos naftos ir dujų bendrovė

,,Statoil”. Planuojama, kad SGD ter-
minalas turi būti įrengtas ir pradėtas
naudoti iki 2014 m. gruodžio.

Skaičiuojama, kad SGD pirmais
metais galėtų importuoti iki 1 mlrd.
kubinių metrų dujų per metus. Įren-
gus SGD terminalą Lietuva turės ki-
tą gamtinių dujų tiekimo šaltinį, ku-
ris užtikrins tiekimo saugumą ir pa-
tikimumą. ,,Klaipėdos nafta” yra at-
likusi poveikio aplinkai vertinimą,
parengusi ir patvirtinusi terminalo
plėtros planą. 

Dėl dingusių Paštuvos bažnyčios paveikslų 
ketinama kreiptis į Interpolą

Washington, DC (BNS) – NATO
narės nerimauja dėl milijardų dole-
rių vertės ginklų pardavimų Rusijai,
galinčių destabilizuoti saugumo pa-
dėtį. Taip teigiama JAV Kongreso pa-
rengtoje ataskaitoje. Kongreso tyri-
mų tarnybos parengtame dokumente
pateikiamos detalės apie Prancūzijos
Rusijai parduotus 4 „Mistral” tipo
karinius laivus, kuriuos tarnyba api-
būdina kaip „pirmą NATO narės
puolamosios karinės galios pardavi-
mą Rusijai”.

Pardavimai, kurie prasidėjo 2011
m. birželį pasirašyta Rusijos ir Pran-
cūzijos sutartimi, „atskleidė įtampą
organizacijos viduje dėl NATO san-
tykių su Rusija” bei privertė sune-
rimti Baltijos ir kitas NATO nares,
kad „Mistral” laivai gali būti  Balti-
jos jūroje.

JAV prezidento Barack Obama
administracija priešinosi šiam san-
doriui, teigiama ataskaitoje, nes „tai
galėjo pasiųsti klaidingą žinutę ne
tik Rusijai, bet ir kai kurioms Cent-
rinės ir Rytų Europos sąjunginin-
kėms”. Tačiau Washington tvirtai
prieš pardavimą nepasisakė, nes pir-
menybė buvo teikiama ryšių su
Maskva gerinimui, ataskaita cituoja
žinovus. B. Obama administracija
2009 m. JAV ir Rusijos santykiuose
pradėjo „perkrovimą” ir pasisakė už
tai, kad „ši politika apimtų ir NATO
bei Rusijos santykius”, teigiama ty-
rime.

Tarnyba 31 puslapių ataskaitą
pateikė respublikonų senatoriaus Ri-
chard Lugar prašymu, kuris išreiškė
susirūpinimą, kad ginklai gali būti
panaudoti prieš JAV sąjungininkus,
ir kad tokia prekyba vieną dieną gali
įtraukti ir Kiniją.

„Mistral”, antras pagal dydį lai-
vas Prancūzijos kariniame laivyne,
gali pervežti iki 16 sraigtasparnių, 4
desantinius lėktuvus, 13 kovinių tan-
kų, šimtus karių, be to, ten gali būti
įrengta 69 lovų ligoninė. Už du pir-
muosius laivus Rusija mokės 1,47
mlrd. dol., o valstybei priklausanti
gynybos įmonė DCNS teigia pirmą
laivą Rusijai pristatysianti 2014 m.,
teigia JAV Kongreso tarnyba.

Vokietijos gynybos bendrovė
„Rheinmetall” praėjusį lapkritį su
Rusijos gynybos ministerija pasirašė
sutartį dėl 131 mln. dol. kainuosian-
čio karinio mokymų centro statybos
Rusijos Volgos regione. Šį centrą
„Rheinmetall” apibūdina kaip „pa-
žangiausią tokio tipo sistemą pasau-
lyje”, pažymima ataskaitoje. Italija
susitarė su Rusijos gynybos ministe-
rija dėl dešimčių lengvųjų šarvuotų
automobilių, kuriuos gamina antri-
nė „Fiat” įmonė, pardavimo.

Nepaisant kai kurių NATO šalių
narių nerimo, kad tokia prekyba ga-
lėtų destabilizuoti padėtį regione,
analitikai ir diplomatai atremia, kad
pardavimai neatspindi rimtos kari-
nės Rusijos keliamos grėsmės.

Vilnius (BNS) – Seime kitą sa-
vaitę posėdžiaus Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) ko-
misija. Ji aptars lietuvių bendruo-
menių išeivijoje poreikius ir proble-
mas, Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje, išsaugo-
jimą, emigracijos iš Lietuvos priežas-
tis ir tendencijas, kitus klausimus. Ap-
tariant verslo skatinimo Lietuvoje
klausimą komisijos posėdyje prane-
šimą skaitys JAV ambasadorė Anne
Elizabeth Derse. Baigdama darbą ko-

misija planuoja savo nagrinėjamais
klausimais patvirtinti rezoliucijas.

Seimo ir PLB komisija buvo su-
daryta 2008 m., jos numatyta paskir-
tis – skatinti Lietuvoje ir užsienio
valstybėse gyvenančių lietuvių bend-
radarbiavimą, rūpintis abipuse pa-
galba ir parama, keistis mokslo, kul-
tūros ir kita informacija, Seimui ir
kitoms valstybės institucijoms teikti
pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti
valstybingumą ir demokratinių tra-
dicijų puoselėjimą.

Kaunas (BNS) – Kaune prasidė-
jo renginiai, skirti atminti prieš 40
metų už Lietuvos laisvę susideginu-
sio Romo Kalantos auką – prezidento
Valdo Adamkaus bibliotekoje-muzie-

juje vykusios diskusijos dalyviai da-
lijosi prisiminimais, atidaryta hipiš-
kas to meto jaunimo nuotaikas per-
teikianti paroda.

Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytojas Linas Saldukas prisiminė,
kad 1972 m. įvykiai buvo viena iš ne-
daugelio į užsienį apie Lietuvą pate-
kusių žinių, sulaukusi pasaulio ži-
niasklaidos dėmesio. 

R. Kalanta, protestuodamas
prieš sovietinę okupaciją, susidegino
Kauno muzikinio teatro sodelyje 1972
m. gegužės 14 d. Po jo laidotuvių jau-
nimas Kaune surengė protesto de-
monstraciją. Antisovietiniai nera-
mumai Kaune tuo metu buvo vieni
gausiausių Sovietų Sąjungos mastu.
Valdžia prieš manifestantus, be mili-
cijos, metė ir desantininkų bei sau-
gumiečių būrius. Žinia apie Lietuvo-
je kilusius neramumus, nepaisant
Komunistų partijos ir KGB bandymų
ją nuslopinti, plačiai pasklido Vaka-
ruose ir tarp sovietinių disidentų.

Protesto demonstracija Kaune 1972 m.



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠiRDieS iR KRAUjAGYSliŲ liGOS

ChiRURGAi

ViDAUS liGOS 

benDRA PRAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMunDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRybAuSkAS, MD
SuSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GeRKlĖS liGOS 

StUbURO iR SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AngELŲ SLAugOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

ASTA T. MIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAugOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARbą

SIŪLOME DARbuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAugOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com



EugEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMunĖ MACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 5 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: RAŠTVEDYBA.

www.draugas.org

,,Surašymas” Nr. 4 teisingus atsakymus mums atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savuckas, Nashua, NH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Regina Kazlauskas, Lemont, IL

Primename, kad atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545
W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir
faksu: 773-585-8284. 

Kandidatai iš Elizabeth
apylinkės

Rimantas  Bitėnas

Gimė Vokietijoje, DP stovykloje.
Su tėvais ir broliais atvyko į Ameri-
ką 1949 m. ir apsigyveno Elizabeth,
NJ.  Baigė Šv. Petro ir Povilo parapi-

jos pradžios mo-
kyklą. Fair-
leigh Dickin-
son University
įsigijo biologi-
j o s - c h e m i j o s
bakalauro laip-
snį bei švieti-
mo ir švietimo

administravimo magistro laipsnį
Kean University, NJ. Nuo mažens
priklauso Elizabeth Lietuvių Bend-
ruomenei. Nuo 1975 m. dirba  JAV LB
Elizabeth  apylinkės valdyboje. Nuo
1979 m. yra išrenkamas į JAV LB Ta-
rybą. Dirbo mokytoju ir švietimo ad-
ministratoriumi, mokyklos direkto-
riumi, dabar pensininkas. Su žmona
Dalia gyvena Watchung,  NJ ir akty-
viai  dalyvauja Elizabeth  apylinkės
veikloje. Šiuo metu –  apylinkės  vice-
pirmininkas  ir iždininkas.  

Žilvinas Bublis

Gimė 1967 m. gruodžio 26 d. Kau-
ne. 1987 m. baigė Kauno politechni-
kumą. 1987–1989 m. tarnavo pasienio
tarnyboje. Nuo 1991 m. dirbo darbų

vykdytoju Kau-
ne, Jelgavoje,
Kaliningrade.
1996 m. atvyko
į JAV ir iš kar-
to įsitraukė į
lietuvišką veik-
lą, buvo išrink-
tas į naujai at-

vykusių lietuvių bendruomenės „Vers-
mė” valdybą. 2001 m. atvykęs gyventi
į New Jersey, tapo Elizabeth apylin-
kės valdybos nariu. Tais pačiais me-
tais buvo išrinktas New Jersey lietu-
vių sporto klubo prezidentu, juo yra
ir dabar. 2006 m. išrinktas į JAV LB
Tarybą, 2009 m. antrą kartą perrink-
tas į JAV LB Tarybos narius ir iš-
rinktas į Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės Seimą. Nuo 2005 m. yra  Šiau-
rės Amerikos fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos centro valdybos na-
rys, JAV Rytų pakrantės sporto va-
dovas.

Danguolė Didžbalienė

Gimė Lietuvoje, Tauragės  mies-
te. Su tėveliu atvyko į  Jungtines
Valstijas 1949 m. ir apsigyveno Ne-
wark, NJ. Baigė Kean University

Union mieste,
kur įgijo peda-
gogės profesiją.
Įsitraukė į Ne-
wark Lietuvių
Bendruomenės
veiklą  ir  12  me-
tų buvo  šios
Bendruomenės

pirmininke. Tiek pat metų buvo JAV
LB Tarybos nare. Dainavo Newark, o
dabar – Elizabeth  lietuvių parapijos
chore. Kurį laiką buvo Elizabeth litu-

anistinės V. Kudirkos mokyklos vedė-
ja, dabar joje dėsto tikybą.  Dalyvauja
organizuojant  labdaros siuntas  ir
paramą Lietuvos studentams. Šiuo
metu yra Elizabeth apylinkės  valdy-
bos narė.

Kandidatai iš Centrinio NJ
apylinkės

Vida Lanytė Anton

Gimė Vilniuje, vaikystę  ir jau-
nystę praleido Elizabeth, NJ. Baigė
Monmouth University, kur įgijo
bakalauro diplomą (Elementary

Education) ir
magistro dip-
lomą  (Reading
Specialization,
A d m i n i s t r a -
tion ir Super-
vision). Dau-
gelį metų dirbo
Howell, NJ mo-

kyklose mokytoja. Gyvena Howell,
NJ. Nuo vaikystės tėvai įskiepijo
meilę Lietuvai, jos žmonėms ir lietu-
vybei. Iš savo tėvo, buvusio neprik-
lausomos Lietuvos karininko, pavel-
dėjo stiprų patriotizmo jausmą. Nuo
mažų dienų buvo įtraukta į  aktyvią
lietuviškų organizacijų veiklą, šešta-
dieniais lankė Elizabeth lietuvišką
mokyklą, aktyviai dalyvavo lietuvių
skautų būrelio veikloje. Lietuvai su-
sigrąžinus nepriklausomybę, įsitrau-
kė į AIL (Americans for Independent
Lithuania) organizacijos veiklą Kear-
ny, NJ. Tuo pat metu pradėjo ben-
dradarbiauti su Alytaus kūdikių
namais ir iki šiol padeda organizuoti
labdaros siuntas Lietuvos mažiu-
kams. Priklauso A.P.P.L.E (American
Professional Partnership for Lithua-
nian Education) organizacijai, yra
jos valdybos narė. Jau 16 metų  kartu
su savo kolegomis iš JAV švietimo
sistemos skaito paskaitas mokyto-
jams Lietuvoje. Aktyviai  dalyvavo
Amerikos lietuvių sporto veikloje.
Kartu su Pranu Gvildžiu įkūrė NJ
Lietuvių sporto klubą Elizabeth. Bu-
vo pirmosios NJ lietuvių krepšinio
komandos ,,Liepsna” organizatorė ir
klubo pirmininkė. Daug metų ben-
dradarbiauja ir padeda Lietuvos
krepšininkams. Artūras Karnišovas,
Vidos šeimoje praleidęs 5 metus, ją
vadina ,,Amerikos mama”, Rimas
Kaukėnas, Giedrius Aidietis ir dau-
gelis kitų krepšininkų Vidą vadina
,,teta”. Šiuo metu yra JAV LB Centri-
nio NJ apylinkės valdybos narė.

Rasa Miliūtė

Gimė  ir užaugo  Alytuje, mokėsi
Alytaus 5-oje  vidurinėje  mokykloje
(dabar ,,Dainavos”). Baigė Kauno P.
Mažylio medicinos mokyklą, Vil-

niaus techni-
kos universite-
te (dabar VGTU)
verslo vadybos
bakalaurų stu-
dijas. Dirbo me-
dicinos seseri-
mi  Kaune,  ad-
ministracinį ir

vadovaujantį darbą Alytuje, vady-
bininke ,,Lietuvos avialinijose” Vil-

Kandidatai į JAV LB XX Tarybą
Pietryčių apygarda I rajonas

I rinkiminį rajoną sudaro Elizabeth ir Centrinio NJ apylinkės.
Galima balsuoti tik už 3 iš 6 kandidatų. Balsuoti kviečiami visi lietu-

viai arba mišrių šeimų nariai, vyresni nei 18 metų.
Rinkimai Centriniame NJ vyks gegužės 13 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p.

Estų namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy, Jackson, NJ 08527).

niuje. Dalyvavo saviveikloje: grojo
kanklėmis  Alytaus dainų ir šokių
ansambliuose ,,Dziemedėlis” ir ,,Dai-
nava”. JAV gyvena 8 metus, dirba
slauge. Yra viena iš iniciatyvinės
grupės narių, subūrusių Centrinio
NJ Lietuvių Bendruomenę ir tau-
tinių šokių grupę. Šiuo metu – JAV
LB Centrinio New Jersey  apylinkės
pirmininkė. Rašo informacinius
straipsnius apie Bendruomenės veik-
lą į lietuvišką spaudą. 

Saulius Ūdra

Gimė Vilniuje 1960 m. gegužę.
Baigė Klaipėdos 14-tą vidurinę mo-
kyklą (dabar – Ąžuolyno gimnazija).

Tarnavo sovietų armijoje, baigė  Vil-
niaus Gedimino technikos universi-
tetą, įgijo inžinieriaus-ekonomisto
kvalifikaciją. Lietuvoje dirbo valsty-

binį darbą, ak-
tyviai dalyvavo
žurnalistinėje
ir kultūrinėje
veikloje. Dai-
navo chore ,,Ga-
bija”. Jungtinė-
se Valstijose gy-
vena daugiau

nei 10 metų, dirba statybinį darbą.
Yra  JAV LB Centrinio NJ apylinkės
valdybos narys.  Aktyviai dalyvauja
įvairiuose renginiuose, tautinių šo-
kių  kolektyvo ,,Viesulas” narys.

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net
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Jei kartais važiuotumėte Penn -
syl vania I-81 greitkeliu, apie 50
mylių į pietus nuo I-80 rastu-

mėte kelią P-54. Pasuktumėte į va-
karus ir po septynių mylių atsiras-
tumėte nežinau kokio dy džio, o gal
jau besibaigiančiame iš nykti mieste-
lyje, pavadintu Mahanoy  City. Pava-
dinimas skamba indėniš kai, bet ten
gal rastumėte daugiau lie tuviškos is-
torijos negu ten senovėje gyvenusių
indėnų genčių ženklų. Mat ten 1888
m. liepos 27 d. pirmą kartą sau lės
šviesą išvydo „smagiausias lietu-
viszkas laikrasztis Saulė”. Bent taip
save reklamuoja visu vidiniu pirmo-
jo viršelio puslapiu 1926 metų  „Sau-
lės kalendorius”, kuris ir yra kal tas
dėl šio mano rašinio. Beje, „Drau gas”
irgi prasidėjo Pennsylva nia,
21 metais vėliau, Wilkes Bar-
re miestelyje, kuris yra apie
100 mylių į šiaurę nuo Maha-
noy City. Tik skirtumas toks,
kad „Saulė” „užgeso” 1959 m.
birželio 26 d. su paskutiniu nu -
meriu, o „Draugas” dar ir dabar
stip riai laikosi, nuo 1912 metų per-
sikėlęs į Čikagą.

Šių eilučių skaitytojas gal trau -
kys pečiais iš nuostabos, kodėl žmo-
gus, gyvenantis už daugiau nei tūk-
stantį mylių nuo Mahanoy City, PA,
su si domėjo šia, gal jau baigiančia iš-
nykti angliakasių gyvenviete? Pir -
miausia prisipažinsiu, kad prieš ke-
letą dienų net nežinojau, jog tokia
vietovė iš vi so egzistuoja šiame pa-
saulyje. Ti kiuo si, jog skaitytojas ma-
ne supras, jei kartais trumpam „nu-
važiuosiu nuo kelio, prašausiu pro
šalį ar ne tą gaidą paliesiu”. Juk
errare huma num est – klysti yra žmo-
niška. Bet grįžkime prie klausimo,
kodėl rašau.

O buvo taip. Gal prieš porą sa -
vaičių, dar esant nesezoniškai šiltam
orui, nebesurasdamas, ką veikti kie -
me, nusileidau į savo laisvalaikio
(recreation) kambarį, kur kibau prie
darbo, tikrindamas iki lubų prikrau -
tas knygų lentynas bei už jų esantį
siaurą sandėliuką su daugybe dėžių,
prikrautų senais drabužiais, vaikų
žais lais, sena korespondencija, žur-
na lais, knygomis ir daugybe niek nie -
kių, kurie kada nors „susigadys” –
mažiausiai trijų kartų palikimas.
Prasidėjo labai sunkiai priimami
sprendimai, ką su visu tuo „turtu”
daryti. Ką pasilaikyti, ką atiduoti
labdarai, ką palikti vaikams ar
vaikai čiams, ką siųst į sąvartynus,
ką gal perleisti lietuviškiems archy-
vams ir pan. Neminėsiu, kuo viskas
baigėsi. Tik pasakysiu, kad betušti-
nant vieną dėžę su lietuviška spauda,
kaip antai „Pasaulio lietuviu”, „Eg-
lute”, „Skau tų aidu”, „Skautybė ber-
niukams”, „Skautybė mergaitėms”,
„Lietuvių dienomis”, „Evangelijos
šviesa”, „Ka riu”, „Gairėmis”, „Litua-
nus” ir kitkuo, akys užkliuvo už
anksčiau jau minėto 1926 metų „Sau-
lės kalendoriaus”. Tik jo nepavydėti-
na išvaizda išgelbėjo jį nuo šiukšlių
dėžės. Minkš to popieriaus viršelis
nemažai aptrupėjęs, atsiklijavęs nuo
40-ies lapų sąsiuvinio kamieno, kurs
irgi trupa nuo mažiausio palietimo.
Visas sąsiuvinys yra apgraužtas
knygų va balų, kitaip dar vadinamų
knygų utė lių. Visiškai neprisimenu,
kada ir iš kur kalendorius galėjo at-
sirasti ma no knygų lentynose ar dė-
žėje. Viena buvo aišku – jis negalėjo

būti adre suotas man, nes gimiau be-
veik dveji metai po šio kalendoriaus
pasirodymo. Spėju, kad tai galėjo
įvykti gal prieš tris dešimtis metų,
kai užsidarė Šv. Antano parapijinė
mokykla Oma ha, vedama seselių ka-
zimieriečių iš Čikagos. Gal aš tą są-
siuvinį „pasisko linau” beruošdamas
vieną užsidariusios mokyklos klasę
skautų būklui?

Pavartęs kalendoriaus nuolatos
betrupančius parudavusius lapus,
pa sijutau lyg kažką labai nepaprasto
su radęs – nelyginant Negyvosios
jūros ritinius (scrolls) išgelbėjęs nuo
amžino išnykimo. O kas, jei šis „Sau-
lės kalendorius dėl 1926–38-as me-
tas” yra vienintelis,

išlikęs nesunaikintas lai ko dulkių ar
popieriaus graužikų? Jei taip ir
nebūtų, tai bent šis egzempliorius
yra įrodymas, kaip toli nuo Ma hanoy
City „Saulės laikrasztis” buvo skaito-
mas ir kad ne tik Pennsylvania
anglių kasėjai lietuviai jį skaitė, bet
ir prerijų miesto skerdyklų Omaha
lietuviai mokėjo skaityti ir negailėjo
už prenumeratą „Amerike ant viso
meto tris doleris” mokėti ir dar ka -
lendorių gauti dykai. Ir tai už dvi lai -
das laikraščio per savaitę, kurį reda-
gavo ir leido legendinis Šv. Jurgio pa -
rapijos bažnyčios „vargamistra” Do -
mininkas Tomas Bačkauskas (Bocz -
kowski), vargonavęs už keturių kilo-
metrų į vakarus nuo Mahanoy City
esančiame Shenandoah miestely, ku -
ris buvo laikomas Pennsylvania lie -
tuvių sostine, o ten gyvenančius lie -
tuvius aplinkiniuose miesteliuose
gy venantys tautiečiai praminė „se-
nadoriais”. Čia pateiktus faktus man
iš interneto sumedžiojo man dukra
Alma, surinkusi per 20 puslapių me -
džiagos apie „History of  St. George
Parish in Shenandoah, PA”. Tuose
puslapiuose kartais minimas ir Ma-
hanoy City. Ten dar minima, ver čiu
iš anglų kalbos, kad Šv. Kazimie ro
bažnyčios vargonininkas Dominin kas
T. Bocz kowski, gimęs Lenkijoje, gyve-
nęs Mahanoy  City, įkūrė spaustuvę ir
pradėjo leisti savaitinį lietuvišką

Lengvas pasiskaitymas apie „Saulę” ir dar kai ką
JONAS ŠARKA laikraštį 1888 metais, pavadintą

„Sau lė” su tikslu neišardyt bažnyčios
[Šv. Kazimiero b.] ir patenkinti norus
len kiškai kalbančių lietuvių. Mat,
atrodo, kad dėl Šv. Kazimiero baž-
nyčios vyko gana karšti ginčai, ar tą
bažny čią laikyti lietuviška, ar lenkiš-
ka. Lai mėjo lenkiškai kalbantys lie -
tu viai, ir vyskupijoje buvo užre-
gistruota kaip lenkų  tautinė bažny-
čia. Joje toliau paliko vargonauti šio
rašinio herojus Domininkas Tomas
B. Ir mums, lietuviams, prieš jį rei-
kėtų lenk ti galvas, kad jis nors savo
laik raštį „Saulė” paliko lietuvišku,
kuris net per 71-us metus kelią švietė

tūkstančiams mūsų tautiečių
Amerikoje ir gal daugelį jų su-
laikė nuo sulen kėjimo ar ki-
tokio nutautėjimo. Mano vyr.
brolis Vincas, atvažiavęs į šį
kraš tą 1949 m., trumpai gy-
veno ir dirbo Belleville, IL,
netoli  St. Louis, pasakojo,
kad jo šeimininkas gau-
davo „Saulę”. O ten būta
ir gal dar yra anglies
kasyklų.

O dabar dar pa-
skaitykime, ką bosto-
niškė „Liet. Enciklo-
pedija” gali pridėti
apie „Saulę”.

...vienas iš il-
giausiai išsilaikiu -
sių lietuvių laik-
raščių. Leido ir
redagavo Domi-
ninkas Tomas
B a č k a u s k a s
(Boczk owski,
1 8 4 6 – 1 9 0 9 ) .
Laikėsi se nos
rašybos, dau-
giau mėgo
įvairumus,
sensacijas,
lengvus pa-

siskaitymus. Jau
1908 turėjo 9000 prenumerato-

rių. Beveik visą laikraštį prirašydavo
pats redaktorius. Jam mirus redaga-
vo jo sūnus V. L. Boczkowski. Kurį
laiką redakcijoje talkino kunigas J.
Bagdonas. S. yra išleidusi daugiau
kaip 200 knygų, daugiausia paties  D.
T. Bačkausko ir jo sūnaus iš verstų,
sudarytų, kaip: Tūkstantis naktų ir
viena, Trys puikios istorijos, Iszgul-
dymas sapnų, Vaidelota, Sziu pi nys,
Kuczos Žemaites, A-Be-Cela, Grau-
dus Verksmai, Stacijos ir eilė kitų pa-
siskaitymų ir religinių kny gelių.

Pirštai knieti pacituoti ir pos-
melį iš paties 1926 metų „Saulės ka -
lendoriaus” su tikslu skaitytoją nors
šiek tiek supažindinti su to laiko ra -
šyba. Pavyzdį paimsiu iš kovo mėn.
„Perspėjimo Ateities”: Jeigu esi gy -
mias szitam menesi, tai busi mals-
ziaus budo ir visame teisingas, bet
nerviszkas ir nuolatineje baimeje,
pats nežinai ko. Nelaimingi tavo me-
tai yra 15, 35 ir 55. Esu gimęs tą mė-
nesį ir su viskuo sutinku, išsky rus
vieną dalyką. Būdamas 35-ių „apsi-
pacziavau” su žmona Marta ir vis dar
laimingai kartu gyvename 48 metus.
Gal todėl, kad laikomės: „Ge rų Pata-
rimų del jaunavedziu”, pas kelb tų
kalendoriuje. Štai keletas, skirtų vy-
rui:

Jeigu su jaja apsipacziuoji, my -
lekie jaja.  Po susipacziavimui su jaja,
studijuokie jaja... Jeigu už daug kal -
ba, klausykie josios... Jeigu tau pa -
daro gero, pabucziuokie jaja. Jeigu

jiji yra užvydus, iszgydyk jaja... Jeigu
pietus atszale, suvalgyk, be ne jaja...
Duokie jai suprasti, kaip jaja pažinsti
ir supranti, bet niekados neduokie jiai
suprasti, jog jiji ne yra „bosu”. O mo-
teriai svarbiausias patarimas yra:
Duokie jam suprasti kaip tu jin pažin-
sti, bet niekados neduokie jam su-
prasti kad tu esi „bosu”.

Tai dar ne viskas. Turbūt nega -
lėčiau sau atleisti, su skaitytoju ne -
pasidalinęs vienu tikru atsitikimu,
nutikusiu prieš Antrojo pasaulinio
karo pabaigą. Pamaniau, kad vienas
įvykis yra artimas čia mano aprašo-
mai temai, tad leiskite pabaigti to
nuotykio atpasakojimu.

Buvo likusios gal tik viena ar dvi
dienos iki Vokietijos kapituliacijos.
Tuo metu aš ir sesuo Janina dirbome
vienkiemyje pas bavarą ūkininką ne
per toliausiai nuo Bambergo. Gražų
pavasario rytą man tvarte šeriant gy -
vulius, pro duris pastebėjau dvi ne -
mažas kariškas mašinas, besustojan -
čias vieškelyje, ant kalniuko. Staiga
iš vienos tų mašinų iššoko pustuzinis
dar niekuomet man nematytų šal-
muotų kareivių. Nusigandau, nes
pradžioje jie man priminė prieš ket -
vertą metų matytus raudonarmie -
čius. Tik išėjęs į kiemą apsidžiau-
giau, ant tų karo mašinų pamatęs ne
raudonas, bet baltas penkiakampes
žvaigždes. Keli iš tų karių pamažu,
tartum fazanų medžiotojai, gana
aukšta žole apaugusiu kimsynu ar-
tėjo prie kiemo, kurio vidury stovė-
damas išsižiojęs stebėjau tą neįpras-
tą vaizdą. Arčiausiai prie manęs
buvęs kareivis staiga sušuko: „Haen-
de hoch.” Aš tą komandą labai gerai
supratau. Arčiau priėjęs klausia:
„Soldat?” O aš jam „Nicht soldat. Lit-
venian. Lit-ve-nian” – atsakiau vie -
ninteliu anglišku žodžiu, kurį tuo -
met prisiminiau. O tas yankis, vieno-
je rankoje laikydamas savo M-1 šau-
tuvą, o kita mane kratydamas, prisis-
tatė esąs „polski, polack from Penn -
sylvania”. Pagalvojęs dar paklausė
gana aiškia lietuviška tarme „Kaip
tau?”, o nutoldamas pridėjo – „Eik
namo, žydas pagaus.” Aš jam at sa -
kiau vienu žodžiu: „Gerai.” Ir jau
jam belipant atgal į tą karišką ma-
šiną (troop carrier) pajutau, kad
mano rankos dar rodė į dangų.

Iki šios dienos vis dar negaliu
nutarti, ar tas pirmasis mane iš hit-
lerinės Vokietijos pančių išgelbėjęs
GI buvo lenkas ar lietuvis. Gal jis
pats to nežinojo. Negalėjo būti Char -
les Bronson, nes jis tuo metu kariuo -
menėje tarnavo kulkosvaidininku
viename iš  B-29 bombonešių. Kaž -
kodėl žodis „Pennsylvania” taip ilgai
išliko mano atmintyje. Gal todėl, kad
jis rimuojasi su Lithuania. O gal to -
dėl, kad mūsų kaimynas Juozas Pur -
tikas, kažkur Pennsylvania išdirbęs
14 metų, didžiosios depresjos laikais
grįžęs į Lietuvą, nusipirko nemažą
dvarą šalia mano tėvo žemės, vedė,
susilaukė dviejų sūnelių, iš mano
tėtės mokėsi ūkininkauti. 1941 m.
bir želio 14 d. bolševikai jį su visa šei-
myna nemokamai gyvuliniu trauki-
niu išgabeno į Sibirą, kad niekuomet
nesugrįžtų. Tiesą, aš galbūt iš jo
buvau išmokęs žodį „Lituania”. Jis
daž nai vartodavo ir žodžius „Sure” ir
„Ok”, bet, deja, juos buvau pamiršęs
tą rytą susitikdamas su Amerikos ka -
reiviu bavaro Hoffmano ūkio kie-
me.
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PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAIMID
FunERAL HOME

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

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

Darbštusis muzikas ir  chorvedys J. Sodaitis su savo choru Danijoje, 1946 metai. 

Nedovanotina būtų nepaminėti
daug lietuvių kultūrai nusi-
pelniusio muziko Juozo So-

daičio dviejų svarbių sukakčių. Šį
pavasarį, kovo 18 d., minėjome jo 25
metų mirties sukaktį, o visai nese-
niai, balandžio 9-ąją, kitą, dar garbin-
gesnę – 100 metų gi  mimo sukaktį. 

Enciklopedinio pobūdžio lei di -
niuose Sodaitis pristatomas tik kaip
vargonininkas ir chorvedys, tačiau
jo veikla buvo kur kas platesnė – jis
surinko ir užrašė apie 200 lietuviškų
liaudies melodijų su tekstais (už šį
darbą gavo Lietuvių tautosakos ar-
chyvo II premiją).

Gyvendamas Čikagoje, 1984–1995
m. Sodaitis aktyviai talkino čia vei -
kiančiam J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno
muzikologijos archyvui. Be jo įnašo
neapsiėjo ir Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejaus Muzikos skyrius, ku -
riam Sodaitis vadovavo. Šis žymus
lie tuvis priklausė ir Šiaurės Ameri-
kos lietuvių muzikos sąjungai, kur
buvo jaučiama jo rūpestinga ranka. 

Apkeliavo pusę pasaulio

Musninkuose, Alytaus apskrity-
je, gimęs Sodaitis daug kur gyveno,
kol 1962 metais neįsikūrė Čika goje.
1932 m. Kaune baigęs Šv. Cecilijos
muzikos ir chorvedybos kursus, jis
var gonavo įvairiose parapijose, il -
giau siai (1938–1944 m.) – Birštone. 

Artėjant rusams, Juozas pasi -
traukė iš Lietuvos ir gyveno Vokie -
tijoje. Pasibaigus karui, jis glaudėsi
pabėgėlių stovyklose Danijoje. Šios
šalies Nymindegabo mieste Sodaitis
subūrė lietuvių chorą, su kuriuo daž-
nai koncertuodavo, o dvi dainas įrašė
į plokštelę (jos buvo leidžiamos per
vietinę radijo stotį). 1945 m. pabaigo-
je chore dainavo 35 dainininkai. Sto -
vyklos Lietuvių pabėgėlių komitetas
choro vadovui parašė padėkos laišką,
kurį pradėjo tokiais žodžiais: „Jūs sa -
vo sunkiu ir nenuilstamu darbu su -
ruošėte mums, gyvenantiems šioje
Da nijos smėlėtoje pakrantėje, aps-
čiai pramogų. Suruoštieji koncertai
ar ki ti parengimai būdavo lyg kokia
šventė s u dainomis, tautiniais šo -
kiais, mu zika, vaidyba. Tarpusavyje
veikda mi sudarėte kolektyvą, kuris
sutei kė mums džiaugsmo ir pasi-
gėrėjimo (...)”.

Išvažiavo į Australiją, 
vėliau – į Kanadą

Tačiau Danija Sodaičiui neatro -
dė tinkama vieta ilgesniam įsikūri -

mui. Kai atsirado galimybė vykti į
Australiją, jis ja pasinaudojo ir 1950
m. iškeliavo į šį kengūrų kraštą. Bet
ten negalėjo apsiprasti su tenykš -
tėmis sąlygomis, tad vėl teko ieškoti
naujos vietos gyventi. Taip Juozas
nu sprendė keliauti į kitą pasaulio
galą – Kanadą ir 1954 m. apsigyveno
Winnipeg. 

Apsistojęs Winnipeg, Juozas ta-
po tos vietovės lietuvių parapijos
vargonininku, vėl subūrė lietuvių
chorą, su kuriuo dalyvavo pamaldo-
se, minė ji muose. 1956 m. jis patraukė
arčiau JAV ir apsigyveno Windsor,
netoli De troit, kur irgi vadovavo lie-
tuvių chorui. 

1962-iej metai Sodaičiui  buvo
lemtingi – jis nutarė baigti savo kla-
jones ir įsikurti Amerikos lietuvių
sostinėje Čikagoje. Čia prasidėjo jo
didžioji muzikinė veikla: pradžioje
vargonavo Dievo Apvaizdos bažny-
čioje, o Brid ge  port apylinkėje vado-
vavo bu vusios lituanistinės mokyk-
los moki nių chorui. 1985–1995 m. dir-
bo vargo nininku Brighton Park para-
pijoje. 

Sodaičio našlė Bronislava sutei -
kė ir daugiau įdomių žinių apie šį
darbš tų muziką, savo veikla labai
pra turtinusį lietuvių muzikinį gyve-
ni mą įvairiuose pasaulio kraštuose.
Deja, dėl vietos stokos visko suminėti
neįmanoma. 

Ir šiandien Sodaičio našlė di -
džiuo jasi savo vyro pasiekimais. Ji
pasidžiaugė ir tuo, kad Lietuvoje lei-
džiamame, Vaclovo Juodpusio reda -
guo jamame 2012 m. „Muzikos kalen-
doriuje” Sodaičiui buvo skirtas visas
puslapis. Jame išspausdinta ir žy -
miam muzikui skirto paminklo, pas-
tatyto Šv. Kazimiero kapinėse, nuo-
trauka. Iš Sodaičio žmonos gavome
istori nių fotografijų, kuriose atsi-
spindi lietuvių pabėgėlių gyvenimas
Dani joje tuoj po Antrojo pasaulinio
karo. Vienoje iš nuotraukų, kurią čia
skelbiame, matome muziką Sodaitį ir
jo chorą Nymindegabo pabėgėlių sto -
vyk loje. Dėkojame Sodaičio žmonai
Bro nis lavai už suteiktą informaciją.

Muziko J. Sodaičio sukaktis prisimenant
EDVARDAS ŠULAITIS A † A

MYLIMAI MAMAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mokytoją BIRUTĘ
MATUKONIENĘ.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojai ir tėvų komitetas

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, – netekome tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.

J. Marcinkevičius

Mylimam tėveliui

A † A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame vyr.
re daktorę DALIĄ CIDZIKAITĘ ir dalinamės jos
skaus mu, linkėdami stiprybės jai ir visiems artimie -
siems.

„Draugo” darbuotojai ir leidėjai

IEŠkO DARbO

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

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

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

* Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių prie-
žiūros darbo. Geros rekomendacijos. Tel. 773-759-
8677.

* Moteris, turinti didelią patirtį,  ieško pagyvenusių

žmonių priežiūros  darbo nuo 12 val. p. p. iki 6 val.
v. Tel. 773-776-6785.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

ĮVAIRŪS SkELbIMAI

* Jauna pora ieško išsinuomoti vieno kambario
butą Brighton Park rajone netoli California ir 47 St.
su 2 automobilių garažu. Tel. 773-387-7232.

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

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su gy-
venimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 312-714-5198.

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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ČIKAGOJe 
IR

APYLINKėSe

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

� Rinkimai į JAV LB XX Tarybą paštu
vyks iki gegužės 15 d. Kad jūsų balsas
būtų užskaitytas, gavę balsavimo la -
pelius, pažymėkite „X” šalia pasirinkto
kandidato pavardės. Lapelį įdėkite į ne -
už adresuotą voką, jį užklijuokite (ant jo
nieko nerašykite) ir voką su įdėtu bal-
savimo lapeliu įdėkite į Rinkimų ko -
misijos voką. Ant šio vo ko būtina
užrašyti savo atgalinį adre są. Nesant
atgalinio adreso jūsų balsas nebus
užskaitytas. Jeigu norite balsuoti paštu
Brighton Park Rinki mų komisijos
adresu, malonėkite skambinti Salomėjai
Daulienei tel. 773-847-4855.

� Gegužės JAV LB Marquette Park ir
ar timųjų vietovių apylinkės valdyba
kvie čia į metinį ataskaitinį susirinkimą
ge gužės 20 d. po 10:30 val. r. šv. Mišių.
Susirinkimas vyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje (6812 S. Wa -
sh tenaw Ave., Chicago, IL). Svar stysime
tolimesnės veiklos gaires, finansinius
klausimus, bus renkami nauji nariai į
Valdybą ir Revizijos komisiją.   

� Jaunimo centro Moterų klubas ge gu -
žės 20 d. po 10:30 val. r.  šv. Mišių Tė -
vų jėzuitų koplyčioje kviečia visus už -
sukti į Jaunimo centro kavinę paskanau-
ti mielinių blynų. 

� Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 7 val.
v. Bal zeko lietuvių kultūros mu ziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chi ca go, IL) vyks
susitikimas su Da riu mi Kučinsku, pia -
nistu, pedagogu, muzikologu, humanita -
rinių mokslų daktaru. Jis skaitys pas -
kaitą ,,Lie tuviška muzika pianolai”. Tel.
pasiteiravimui 773-582-6500. Mo kes -
tis – 5 dol. 

� Gegužės 27 d., 3:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje vyks iškil mingos šv. Mišios,
minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio
25-tąsias beatifikacijos metines. Mišio -

se dalyvaus garbingi sve čiai: Čikagos
arkivyskupas kardinolas Francis George,
OMI, Marijonų vicegenerolas kun. Jo -
seph Roesch, MIC, kun. dr. Tomas Mi -
liauskas ir kiti kunigai. Giedos jungtinis
choras, kurį sudaro meno ansamblis „Dai-
  na va”, Švč. Mer gelės Marijos Gimimo
parapijos, Pal. J. Ma tulaičio misijos, Le -
mont, Ci cero Šv. Antano parapijos ir
Švč. Mergelės Ma rijos Ne kal tojo Prasi-
dėjimo parapijos chorai. Dalyvaus muzi -
kas Ri čar das So kas bei solistė Giedrė
Sokienė. Po Mišių – šventinė va karienė
Beverly Coun try Club (8700 S. Western
Ave., Chicago, IL 60629. Pra džia 5:30
val. p. p., vakarienė – 6:30 val. v. Me -
ni nę programą atliks kom pozi torius ir
dai nų atlikėjas Algirdas Motuza, so listė
Loreta Janulevičiūtė, ansamblis ,,Tu ir
aš”. Pra šome iš anksto užsisakyti stalus
ir nusipirkti bi lie tus. Kaina asmeniui 35
dol. Daugiau informacijos: 773-776-
4600 (Audra).

� Gegužės 20 d. 12 val. p. p. Šv. Petro
ir Povilo parapijos salėje (211 Ripley
Pl., Elizabeth, NJ) vyks šios lietuviškos
pa rapijos vai kų choro ,,Varpelis” (va do -
vė Birutė Mockienė) 10-mečio kon cer -
tas. Kviečia me atvykti į mūsų rengi nį.
Daugiau informacijos tel. 908-918-
0441(Birutė Mockienė).

� Gegužės 20 d. 2 val. p. p. – visuoti-
nis Lietuvių namų (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) narių su -
sirinkimas. Kviečiame dalyvauti narius ir
visus, kuriems rūpi Lietuvių namų
ateitis. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Tęsiant tradiciją pirmąjį birželio mėnesio penktadienį –  birželio 1 d. – LR gene -
ralinis konsulatas Čikagoje centrinėje miesto aikštėje Daley Plaza rengia festivalį
,,Lietuvos diena”. Be vidudienio kultūrinės programos, aikštėje vyks lietuviškos pro-
dukcijos, suvenyrų bei meno dirbinių mugė, bus prekiaujama tradiciniais lietuviš -
kais patiekalais.

Kviečiame verslininkus, rankdarbių kūrėjus, menininkus dalyvauti Lietuvą pris-
tatančiame renginyje Čikagos miesto širdyje. Dėl galimybės pristatyti ir prekiauti
savo kūriniais, paslaugomis arba lietuviška produkcija festivalio ,,Lietuvos diena”
Daley Plaza metu skambinkite LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai Oretai
Eidukytei tel. 312-397-0382, trump. nr. 200 arba rašykite el. paštu adresu
oreta.eidukyte@urm.lt 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

,,Lietuvos diena 2011”.                                 LR generalinio konsulato archyvo nuotr.

NATO viršūnių susitikimo metu LR generalinis 
konsulatas Čikagoje teiks tik neatidėliotinas 

konsulines paslaugas

Pranešame, kad š. m. gegužės 20–21 dienomis Čikagoje vyks NATO vir -
šūnių susitikimas. Nuo gegužės 13 d. iki gegužės 24 d. Čikagos mieste bus ri -
bojamas eismas,  automobilių pasistatymas bei patekimas į Čikagos centrą. 

LR generalinis konsulatas Čikagoje rekomenduoja tomis dienomis susi-
laikyti nuo nebū tinų kelionių į miestą. Gegužės 16–24 dienomis Gene ral inia-
me konsulate bus teikiama tik neatidėliotina konsulinė pagalba (as mens
grįžimo pažymėjimo išdavimas, konsulinės pagalbos teikimas nelaimės atve-
jais). Dėl įprastų konsulinių paslaugų (LR paso keitimo/išdavimo, vizų iš-
davimo, notarinių veiksmų atlikimo, civilinės būklės dokumentų pateikimo/
apskaitymo, konsulinių pažymų išdavimo ir pan.) teikimo, pilie čiams siūlo-
me kreiptis į konsulatą iki gegužės 16 d. arba po gegužės  24 d.   

LR generalinio konsulato Čikagoje info

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

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega-
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: Jo -
no Šimonio 100 m. sukakties proga
Irena Grenier $500, Elsie ir Ernest
Magennis $25; dr. Romualdas ir Gra -
žina Kriaučiūnai $2,300 metinė pa -
rama dviem vaikučiams su negalia ir
studentų paramai; metams paremti
neįgalius vaikučius Rimvydas ir Re -
gina Šliažai $1,080, Dalia Jakienė
$360; Donatas Tijūnėlis $1,000 neį-
galiųjų šeimai. Labai ačiū. „Saulu -

tė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net

Vaidos Puodžiūnaitės Pirmo -
sios šv. Komunijos proga, jos seneliai
Romas ir Danutė Puodžiūnai $50
paaukojo Lietuvos vaikų globos būre-
liui „Saulutė”. „Saulutė” sveikina
Vai dą Puodžiūnaitę (CA) ir dėkoja jos
seneliams už prasmingą auką padėti
vargingai gyvenantiems vaikučiams
Lietuvoje. Ačiū!

Vardas ir pavardė ________________________________________________

Adresas_________________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija ___________  Zip ___________

Tel. (  ____  ) _____________el. pašto adresas _____________________

Prašau atsiųskite _____ CD.   Kiekvienas 50.00 dol. _______  dol.

Pašto išlaidos 5.00 dol.

Iš viso siunčiu _______  dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Visų metų

,,DRAUGAS” 

Dabar galite įsigyti visus 2011 m. ,,Draugo”
numerius su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)


