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Washington, DC (LR ambasados
info) – Europos dienos proga Wa-
shington, DC tradiciškai surengta
Europos Sąjungos valstybių amba-
sadų atvirų durų diena „EU Open
House”, kurios metu JAV sostinės ir
jos apylinkių gyventojai galėjo susi-
pažinti su Lietuva. Šiais metais ge-
gužės 12 d. į Lietuvos ambasadą atė-
jusiems svečiams pristatė liepos 1 d.
Boston mieste vyksiančią Šiaurės
Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventę. Daugiau nei 2,000 ambasadą
aplankiusių svečių sužinojo apie
gražią lietuvių tautinių šokių šven-
tės tradiciją, stebėjo Washington lie-
tuvių repeticiją Boston šokių šventei
bei galėjo patys išbandyti lietuviško
šokio smagumą. Pasak Lietuvos am-
basadorius JAV Žygimanto Pavilio-
nio, ši šventė dar kartą parodo, jog
lietuviams, kad ir kur jie gyventų,
kad ir kuriai kartai priklausytų, lie-
tuviškas šokis ir ryšys su Tėvyne,
tėvų ar senelių gimtine yra labai
svarbus. „Tūkstantmetė Lietuvos
istorija įkvepia Amerikos lietuvius

tęsti tradicijas – puoselėti bendruo-
meniškumą, didžiuotis tautos pra-
eitimi, su viltimi ir tikėjimu žvelgti į
ateitį, telktis bendram darbui Lietu-
vos labui”, – sakė Ž. Pavilionis. Links-
ma programa sulaukė didelio amba-
sados svečių susidomėjimo. Apie tau-

tinių lietuvių šokių šventę pasakojo
specialiai iš Boston atvykę šventės
organizacinio komiteto nariai. Šie-
met liepos 1 d. per šokių šventę be-
veik 2,000 šokėjų suksis Boston uni-
versiteto Agganis arenoje. Dar keli
tūkstančiai susirinks į tribūnas.
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JAV sostinėje pristatyta lietuvių tautinių šokių šventė

Washington apylinkės šokėjai.                                                          Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švie timo 
tarybos rašinių/meno kon kur sas –

4 psl. Čikaga, Kaunas (ELTA/,,Drau-
go” info) – Romas Kalanta – mūsų
gyva legenda, tokia pat kaip Margi-
rio Pilėnai ar Žalgiris, kaip pokario
partizanai ir Sausio 13-osios aukos,
kaip Medininkų muitininkai ir dau-
gybė žmonių, kurie ant laisvės auku-
ro padėjo savo likimą, sveikatą ar net
gyvybę, sakė Seimo pirmininkė Ire-
na Degutienė, dalyvavusi gegužės 14
d. Kaune vykusiuose renginiuose,
skirtuose Romo Kalantos aukos ir
jaunimo pasipriešinimo 40-mečio su-
kakčiai. 19-metis R. Kalanta protes-
tuodamas prieš TSRS valdžią suside-
gino 1972 m. gegužės 14 d. Po renginio
Seimo pirmininkė lankėsi Romainių
kapinėse, kur  pagerbė Lietuvos lais-
vės didvyrio atminimą. 

Gegužės 13 d. R. Kalantos auka
buvo pagerbta ir Čikagoje, Šv.
Kazimiero kapinėse, prie R. Kalantai
atminti 1979 m. pastatyto paminklo.
Kalbėjusieji prisiminė R. Kalantos
auką ir jos prasmę šiomis dienomis.

Kompozicijas 1970 m. pavasario po-
grindžio nuotaikų motyvais atliko
Vyto B, Rimantas Pažemeckas, Ar-

tūras Jasenauskas su smuikininke
Rasa Stankevičiene, Artūras Blažu-
kas, Sigitas Unguraitis ir kiti. 

Ukrainai – apsisprendimo metas 
Kijevas (President.lt) – Kijeve

įvyko dvišalis Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės ir
Ukrainos prezidento Viktor Januko-
vyč susitikimas. Charkove preziden-
tė susitiko su šios srities gubernato-
riumi Michail Dobkin ir ligoninėje
aplankė buvusią Ukrainos premjerę
Julija Tymošenko. Prezidentės teigi-
mu, dėl vilkinamų pertvarkų, ypač
žmogaus teisių srityje, Ukrainos eu-
ropinė ateitis darosi vis labiau miglo-
ta. Todėl tolesniam bendradarbiavi-
mui ir tarpusavio pasitikėjimui būti-
ni nedviprasmiški ir greiti Ukrainos

sprendimai. Pirmiausia – teisinė per-
tvarka, atsisakant posovietinių rep-
resinės teisės liekanų. 

Ukrainos valdžios sprendimas
perkelti J. Tymošenko į ligoninę ir
leisti ją apžiūrėti Vokietijos medi-
kams, pasak prezidentės, yra geras
ženklas. Tačiau tai – tik pirmas apsi-
sprendimo eiti europietišku vertybių
keliu žingsnis. Lietuvos vadovės tei-
gimu, pagarba žmogaus teisėms, įsta-
tymo viršenybė ir demokratinės ver-
tybės yra pagrindinė Ukrainos euro-
pinės integracijos sąlyga.

Ukrainos europinė ateitis bus

vertinama pagal tai, kaip užtikrina-
ma J. Tymošenko teisė į reikalingą
medicininę pagalbą, elgiamasi su
kitais įkalintais opozicijos vadovais,
gerbiamos žmogaus teisės, vykdomos
vidaus pertvarkos. 

Pasitikėjimui tarp Ukrainos ir
Europos Sąjungos gyvybiškai svar-
būs skaidrūs, laisvi ir demokratiniai
rinkimai į Aukščiausią Radą šį rude-
nį. Ukrainos eurointegracijos gali-
mybes prezidentė aptarė su Ukrainos
prezidentu V. Janukovyč.

Romo Kalantos auka buvo pagerbta ir Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse. 
Inos Stankevičienės nuotr.
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Lietuvoje� ir� lietuviškuose� telki-
niuose� JAV�gegužės�14�d.�buvo�mini-
ma� Pilietinio� pasipriešinimo� diena� –
prieš� 40�metų,� protestuodamas� prieš
sovietinę-socialistinę� santvarką,� Kau-
no�muzikinio�teatro�sodelyje�susidegi-
no�Romas�Kalanta.�Jau�kitą�dieną�kilo
jaunimo� neramumai,� R.� Kalantos� lai-
dotuvių�dieną�peraugę� į�eitynes�Lais-
vės�alėja.�Tada�šie�įvykiai�netikėtai�su-
drebino� ne� tik� Kauną,� Lietuvą,� bet� ir
visą� tuometinę�Sovietų�Sąjungą.�Gar-
so� apie� šį� įvykį� banga� atūžė� ir� šiapus
Atlanto.� Gyvas� ugnies� deglas� anuo-
met,� sovietmečiu,� ištisai� kartai,� o� ir
daugeliui�su�Lietuvos�okupacija�nesu-
sitaikiusių� žmonių� tapo� ženklu,� švie-
sos�blyksniu�tamsoje,�kuris,�kartą�blyk-
stelėjęs,� vėliau� įsižiebė� Nepriklauso-
mybės� atkūrimo� liepsna.� Gražiai� pa-
minėtas� šio� įvykio� 40-metis� Šv.� Kazi-
miero�kapinėse,�Čikagoje,��prie�Kalan-
tos�paminklo.��Nejučia�susimąstai�–�au-
kų�dėl�Lietuvos�laisvės�iš�tikrųjų�buvo
daug.� Ar� visas� jas� šiandien� deramai
prisimename?

Redaktorė�Laima Apanavičienė

2 2012�GEGUŽėS�15,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Redakcijos žodis Tema: LieTuviai užsienyje

Dalyvauju seminare apie
darbo išnaudojimą Norvegijo-
je. Lektorius sako: „Nors kar-
tais įtariama, jog kokioje nors
įmonėje kas nors blogai, bet jei
darbuotojai nesusivienyja, ne-
sako teisybės darbo inspekcijai, ne-
praneša kur reikia apie darbo kodek-
so pažeidimus (apie viršvalandžius,
mažą algą ir pan.), o darbdavys tei-
singai sutvarko visus popierius, dar-
bo inspekcija neturi pagrindo kiš-
tis.” Niekas, deja, negali užsiimti ti-
riamuoju darbu ir išnaudojimo at-
skleidimu, jei jį slepia ir darbininkai,
ir darbdaviai, tapdami darbo nusi-
kalstamumo dalyviais.

Pagal įstatymus įmonė turi turė-
ti informaciją apie saugumą ir teises
darbe tomis kalbomis, kurių tauty-
bių darbuotojai joje dirba. Gal ir turi
tokią informaciją, bet ar darbuotojai
ją gauna? Ar perskaito? To niekas ne-
patikrins. Norvegijos įstatymai labai
palankūs darbuotojams, bet ar dar-
buotojai reikalauja, kad darbdaviai
įstatymų laikytųsi? Pagal Norvegijos
įstatymus, negavęs algos darbuotojas
turi teisiškai numatytu būdu tą algą
išsireikalauti, teikdamas raštišką
ieškinį darbdaviui. Algos išieškoji-
mas gali užtrukti laiko, ir darbuoto-
jas bijo konflikto su darbdaviu (ypač
jei darbdavys irgi lietuvis). Konflik-
tuoti civilizuotai, kai iškeltas ieški-
nys, kai advokatai dirba savo darbą, o
darbdavys ir darbuotojas susitinka
darbe, žino kad tarp jų – konfliktas,
bet sveikinasi ir netgi vienas kitam
šypsosi (tai vyksta tarp norvegų) lie-
tuviai dar nemoka.

Tarp lietuvių yra kitaip. Jei rei-
kalausi, kas tau teisėtai priklauso, –
tuoj būsi apkaltintas, kad esi toks ir
šioks, išdavikas, tuoj tave smerks ne
tik darbdavys, bet ir kiti darbininkai,
kurie, atvirkščiai nei „sukilėlis”, nu-
siteikę laukti algos ir darbdavio ma-
lonės kiek tik reikės. Ką daryti – klau-
syti darbdavio pažadų, kad „rytoj su-
mokėsiu” ir laukti pinigų, ar imtis
veiksmų jau dabar, rizikuojant, kad
darbdavys išmes iš darbo, kad bus su-
sipykta (o juk dauguma dar ir gyvena
darbdavio parūpintame būste). Dauge-
lis vis dėlto laukia. Nes jei pasiprieši-
na, nusprendžia imtis teisinių veiks-
mų – iškart sulaukia susidorojimo: juos
dažnai išmeta ir iš buto, ir iš darbo.

Tokiems – dirbantiems migran-
tams – apsaugos sistema nesukurta, o
jie patys paprasčiausiai neturi asme-
ninio materialinio pagrindo kovoti
už teisybę. Jie juk nenueis pas mamą
ar tėtį, pas močiutę, senelį ar kitą gi-
minę, o norvegas turi kur prisiglaus-
ti ir laukti kelis mėnesius, kol bus
išieškota alga iš darbdavio ar iš algų
garantijų fondo. Lietuvis sau to leisti
negali, nes dažniausiai Lietuvoje
pinigų laukia jo šeima, nuo jo pajamų
priklausantys išlaikytiniai. Todėl
belieka sutikti su išnaudojimu ir bet
kokiais darbdavio pažadais. Taip lie-
tuviški darbiniai santykiai, nuo ku-
rių bėgta iš  Lietuvos, persikelia į išs-
vajotąją Norvegiją.

Dirbti su darbo išnaudojimo
aukomis sunku. Norvegijos sistema,
biurokratai labai nenoriai suvokia
tokių žmonių mentalitetą.  Jie sako:
„Ką, nemokėjo algos 3 mėnesius, ir
jis dar dirba?!” Jiems nesuprantama,
kad mūsų žmonės traumuoti, turin-
tys išmokto bejėgiškumo kompleksą,
kaip ir bet kuri auka.

Mūsiškiai 20 metų dirbo (tiksliau
– bandė išgyventi) besikuriančioje,
blokadų ir nedarbo krečiamoje Lietu-

vos darbo rinkoje. Jie būdavo ir kios-
kų, ir tugų prekeiviai, ir vokelius ga-
vę įmonių darbuotojai, ir ujami kon-
torų darbuotojai, ir bijantys prarasti
darbo vietą biurokratai. Jie įpratę prie
visokiausių darbdavių suktybių. Jie
įsitikinę, kad teisybės nėra, kad jos
neverta ieškoti ir dėl jos kovoti, nes aš
juk – mažas, nereikšmingas, kas čia
gilinsis į mano problemas. Tai žmo-
nių, manančių, kad jie nėra savo gy-
venimo šeimininkais, elgesys. Viskas
priklauso nuo kitų, viską visada
sprendžia kiti. Tai samdinio, bau-
džiauninko, vergo mentalitetas, kai
teisybė išsakoma tik už darbdavio nu-
garos, o į akis paklūstama ir padlai-
žiaujama. Guodžiamasi, dūsaujama
virtuvėje prie butelio su tokiais pat
vargdienias, bet ir tada atsiranda išda-
vikų. Jie apie nepatenkintųjų kalbeles
praneša darbdaviams. Ir tuoj kurstyto-
jai nubaudžiami, o skundikai už savo
paslaugas gauna menką piniginį atly-
gį ar būna pagiriami.

Vargdieniai dar labiau įbaugina-
mi, ima bijoti net prasižioti, tampa
bebalsiu darbo įrankiu, viduje išgy-

venančiu paminto žmogiškumo dra-
mą. Jų įsitikinimu, geriausia strate-
gija – pasyvus susitaikymas ir kentė-
jimas toliau dirbant, uždirbant men-
kus, bet pinigėlius (nežinau, kodėl
Lietuvoje taip paplitęs šis meilus pa-
vadinimas), ir kiekvieną minutę dre-
bant. Užguitas žmogus... Siela verkia
tokį matant.

Neseniai norvegų dienraščio
„Aftenposten” priede pasirodė straip-
snis „Sunkios naktys. Apie ką jie sva-
joja už savo užmerktų akių?” – pokal-
bis su norvegų benamiais. Ten buvo
šių žmonių veidai užmerktomis aki-
mis ir žodžiai. 53 metų Charlie sakė:
„Čia mano pats didžiausias miega-
masis kokį tik kas nors kada turėjo, o
dangus – mano stogas. Aš laisvas!
Mes šioje šalyje taip gerai gyvename,
o žmonės vis skundžiasi. Šiandien
gavau penkis duonos kepalus, ku-
riais norėjau su kuo nors pasidalinti.
Tik paukščiams jų reikėjo, ir jie pa-
dėkojo man. Žinai, kiekvienam rei-
kėtų patirti, ką reiškia nieko netu-
rėti, tik tada įvertintum ką turi.” Ki-
tų pasisakymai taip pat priverčia
susimąstyti. Jie yra poetai, jie svajo-
ja, jie stebi gyvenimą, jie kitokie nei
mes... Juk jie irgi kažkada buvo vai-
kai. Tose išsekusiose povyzose ar be-
dantėse burnose nebūtinai reikia su
pasibjaurėjimu matyti tik gyvenimo
nuolaužas. Norvegijoje nuolat moko-
ma į tokius žmones pažvelgti su su-
pratimu ir meile.

Supranti, kad jie kažkada irgi bu-
vo jauni ir gražūs, turėjo savyje užko-
duotą viltį, meilę, laimę, pasisekimą
– tai skiriama kiekvienam žmogui
gimstant. Nepasisekė. Programa dėl
kažkokių kliūčių nesuveikė. Bet jie
šalia mūsų, gyvena toliau, nuolat pri-

mindami, koks trapus gyveni-
mas, kokia nepastovi laimė,
kaip greitai tu ar tavo artimas
irgi gali nuslįsti į tamsiąją gy-
venimo pusę.

Kasdien matau gatvėse nor-
vegų valkatas, alkoholikus, narkoma-
nus. Jie nesislapsto, jie, išlaikę žmo-
gišką orumą, drąsiai vaikšto iškelta
galva, nebijodami nei savęs, nei ap-
linkos. Yra tokie, kokie yra – šiek tiek
kitokie visuomenės nariai. Visuome-
nė supranta jų kančią ir gerbia jų
sunkų gyvenimo kelią. Bent jau nie-
kas parodomai ir atvirai nesmerkia,
neuja, jų gyvenimas jau savaime yra
kančia, kuriai vertėtų nusilenkti.
Norvegijoje jų pavadinimas – „silp-
nieji visuomenės nariai”, tai žmonės,
kuriais privalo rūpintis ir valstybė,
ir kiti, laimingesnieji, patogiau susit-
varkę gyvenimus.

Kitaip su Lietuvos silpnaisiais.
Jei žmogus yra menkesnio išsilavini-
mo, drovesnis, jei jis iš neturtingos
šeimos, jei ne toks gražus ar kitaip
netobulas, jei nėra įžūlus ir nemoka
apsiginti, jis tuoj pat tampa išnaudo-
jimo ir patyčių objektu. Jiems jau
darželyje, mokykloje stiprieji tranko
per galvą, jie išmokyti paklusti, nu-
sižeminti, nusilenkti, būti nuolat try-
piami. Nes niekas niekada jų ne-
gins – nei žmonės, nei valdžia. Jie vi-

saip išvadinami lietuviškoje spaudo-
je, jų gyvenimas gėdos paženklintas,
belieka džiaugtis, kad nemuša.

Todėl užsienis dažnam tampa
didžiausiu išsigelbėjimu, nes ten nie-
kas atvirai jų neniekina ir dar menką
pinigėlį kartais leidžia uždirbti. O jei
neuždirba, prašau, duosime paval-
gyti sriubos benamių vargšų valgyk-
loje ir net pernakvoti kur nors šva-
riame patale. Niekas nevarstys smer-
kiančiu žvilgsniu, niekas nieko ne-
klaus ir nemokys gyventi. Nes tu esi
žmogus. Todėl ar reikia stebėtis, kad
nustekenti lietuviai puikiai jaučiasi
užsienyje. Štai todėl ir sakoma „už-
sienyje pasijutau žmogumi”.

Psichologai žino, kad aukos kom-
pleksus įgijusių gydymas ilgas ir
sudėtingas. Jei vaikas buvo mušamas
tėvų, vėliau iš jų atimtas ir atiduotas
rūpestingiems įtėviams, prireiks dvi-
gubai ir daugiau metų, kol jis emo-
ciškai „išsipūliuos” nuo anksčiau
patirto smurto – fizinio ar psichinio.
Vaikas bus „sunkus” daug metų. Tas
pats ir su moterimi, kuri gyveno su
smurtautoju. Ji kartais visą gyveni-
mą išlaiko aukos kompleksą. 

Ar yra Lietuvoje pakankamai
šviesių jėgų, kurios sugebėtų pama-
tyti, globoti ir „atmylėti” (taip kažka-
da rašė Vytautas V. Landsbergis) mū-
sų užguitus nevilties piliečius? Juk
prie mūsų į Europą eksportuojamų
nusikaltėlių, modelių, išnaudojamų
juodadarbių dabar prisidėjo ir lietu-
viški benamiai. Belieka tikėtis, kad
Europa labiau juos mylės ir nauja įmo-
tė bus geresnė, nei tikroji motina...

Daina Bogdanienė – Norvegijos
Lietuvių Bendruomenės valdybos pir-
mininkė.

Delfi.lt

Nevilties piliečiai
DAINA BOGDANIENĖ

Lietuviai 20 metų dirbo besikuriančioje, blokadų ir nedarbo krečiamo-
je Lietuvos darbo rinkoje. (...) Jie įpratę prie visokiausių darbdavių sukty-
bių. Jie įsitikinę, kad teisybės nėra, kad jos neverta ieškoti ir dėl jos kovoti,
nes aš juk – mažas, nereikšmingas, kas čia gilinsis į mano problemas. Tai
žmonių, manančių, kad jie nėra savo gyvenimo šeimininkais, elgesys. Tai
samdinio, baudžiauninko, vergo mentalitetas, kai teisybė išsakoma tik už
darbdavio nugaros, o į akis paklūstama ir padlaižiaujama. 
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Prieš porą mėnesių buvo pažymėtos 22-osios
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo meti-
nės. Tiek metų praėjo nuo tos dienos, kai mū-

sų šalis išsivadavo iš Sovietų Sąjungos priklauso-
mybės ir tapo laisva. Visame Lietuvos kovos už ne-
priklausomybę kelyje Jungtinės Valstijos stipriai
rėmė Lietuvos žmones. Iki šiol tebesitęsia ilga mū-
sų dviejų tautų bendradarbiavimo ir draugystės
istorija, dirbant kartu, siekiant skatinti laisvės ir
demokratijos idealus visame pasaulyje.

Šiandien glaudus ryšys tarp Jungtinių Valsti-
jų ir Lietuvos peržengė tarptautinės diplomatijos
rėmus. Per pastaruosius kelerius metus Lietuva,
tapusi visateise Europos Sąjungos ir NATO nare,
stengėsi rasti nišą svetingoje Amerikos verslo ap-
linkoje, taip pat suteikė galimybę plėstis ir augti
JAV bendrovėms, taip suartindama mus tarptau-
tiniame versle.

Viena po kitos Amerikos įmonės, siekiančios
eksportuoti ir investuoti į Europos rinką, Lietuvo-
je rado antruosius namus. Kai kurios iš 500 gar-
siausių JAV bendrovių – ,,Coca Cola”, ,,IBM”, ,,Wes-
tern Union”, ,,Computer Sciences Corporation” ir
,,Moog” – buvo šiltai priimtos Lietuvoje, jų sėk-
minga veikla mūsų šalyje leido šioms bendrovėms
plėstis visame regione ir Europoje.

Lietuva ir toliau rodo didelį ekonominį atspa-
rumą, tuo tarpu visa Europa kovoja su skolų krize.
Iš tiesų, remiantis dabartiniais ekonominiais ro-
dikliais, Lietuvos ekonomika auga greičiau nei Eu-
ropos Sąjungos. Kaip demokratijos čempionės, jos
politinis klimatas yra vienas stabiliausių iš visų
buvusių sovietinio bloko šalių, pasižymintis  stip-
ria teisėtvarkos ir rinkimų sistema bei laisva, sąži-
ninga ir atvira bendruomene. Pastaraisiais metais
Lietuva ėmė pirmauti regiono politiniame gyveni-
me, perėmusi pirmininkavimą Demokratijų ben-
drijai bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai (ESBO), ji ir toliau yra besivystančių
demokratijų globėja buvusiose Sovietų Sąjungos
šalyse.

Taip pat yra svarbu stipri politinė sistema,

suderinta su pažangia švietimo ir darbo sistema.
Lietuva yra tarp šalių, pirmaujančių pasaulyje pa-
gal aukštos kvalifikacijos darbo jėgą – 92 proc. ša-
lies gyventojų turi vidurinių išsilavinimą (pirma
vieta Europos Sąjungoje), ir pirmauja žemyne pa-
gal mokančių kelias kalbas skaičių (daugiau nei 90
proc.). Lietuva gali pasigirti išvystyta infrastruk-
tūra, viena didžiausių interneto skvarba Europoje
ir vienu sparčiausių pasaulyje interneto ryšiu.

Be to, Lietuva siekia užmegzti stipresnius ver-
slo santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Šių me-
tų sausį viešoji įstaiga ,,Investuok Lietuvoje” įkūrė
nuolatinę prekybos atstovybę California valstijoje,
siekiant padėti Jungtinių Valstijų bendrovėms
lengviau patekti į Europos rinką. ,,Investuok Lie-
tuvoje” deda pastangas ne tik siekdama atverti sa-
vo rinką JAV bendrovėms, bet ir nori padėti Lietu-
vos įmonėms patekti į JAV rinką.

Jungtinės Valstijos siekia vystyti dvišalius
verslo ir investicijų ryšius su Lietuva. 2011 m. JAV
Prekybos departamentas į Lietuvą atsiuntė preky-
bos misiją, siekiant paskatinti JAV eksportuotojus
atvykti į Lietuvos rinką, bendradarbiauti su  Lie-
tuvos įmonėmis, eksportuoti savo produkciją į tre-
čiąsias šalis. Prekyba misija – dalis JAV Nacionali-
nės eksporto programos, kuri buvo pradėta 2010
metais, siekiant per 5 metus padvigubinti JAV eks-
portą.

Lietuva ir Jungtinės  Valstijos ir toliau kartu
plėtos tiek  verslo, tiek  diplomatijos ryšius. Vien
tik  per pastaruosius šešis mėnesius į Jungtines

Valstijas iš Lietuvos buvo atvykę ekonomikos,
transporto, švietimo ir mokslo  ministrai, Vilniaus
meras, o Lietuvoje lankėsi JAV Atstovų rūmų dele-
gacija, valstybės sekretorė Hillary Clinton, gruo-
džio mėnesį  atvykusi į ESBO ministrų susitikimą,
Lietuvoje per praėjusius metus apsilankė antrą
kartą.

Mes giriame JAV ir Lietuvos pastangas toliau
plėtoti mūsų šalių istorinį bendradarbiavimą, stip-
rinti verslo ir investicinius ryšius, ir įsipareigoja-
me toliau skatinti bendradarbiavimą tarp Ameri-
kos bendrovių bei jų partnerių Lietuvoje.

Anne E. Derse – JAV ambasadorė Lietuvoje;
Žygimantis Pavilionis – Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV.

Iš anglų kalbos vertė 
Loreta Timukienė

Darbe turimą ir Lietuvoje UAB
„Medicina visiems” išleistą
kasdien nu plėšiamą kalendo-

rių bevartyda mas pasigedau Motinos
ir Tėvo dienų. Tačiau, savo nuosta-
bai, iš ten sužinojau, kad gegužės 15
d. yra Tarptautinė šeimos diena.
Tuoj pat skubėjau apie šią man dar
ne  girdėtą dieną ką nors daugiau  su -
žinoti.

Pirmiausia internetinėje svetai-
nėje Draugauki.me radau gražų Gin-
tauto sveikinimą, ku rį noriu čia paci-
tuoti: „Sveikinu (…) su šia gražia bei
svarbia švente. Juk šeima tai mūsų
tvirtybė! Skirki me šį šventinį vakarą
šeimai: atsitrau  kime nuo kompiute-
rių, išjunki me televizorius, tebūnie
tai ramus bei jaukus artimųjų pasi-
sėdėjimas. Pa drąsinkime sūnų, kuris
šįmet lai kys egzaminus, arčiau pri-
glauskime žmoną, nuolat kurenančią
mūsų šei mos ugnelę, paskambinki-
me broliui, su kuriuo jau seniai kal-
bėjote.” 

Pasirodo, kad gegužės 15-oji Šei-
mos diena paskelbta Jungtinių Tautų
organizacijos sprendimu. Ji minima
nuo 1994 metų. Kiekvienais metais ši
die na yra puiki proga prisiminti šei-
mos svarbą. Viename ,,Vatikano radi-
jo”  pra  nešime minimi kard. Ennio
Anto nelli ir arkivysk. Antonio Maria
Veglio, primenantys, jog Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos 16 straip-
snyje tei giama, kad šeima yra natū-
ra li ir pag rindinė visuomenės grupė
ir ji turi teisę būti visuomenės ir val-
stybės sau  goma. Ir Tarptau tinis eko -
nominių, socialinių ir kultū rinių
teisių paktas pripažįsta, kad „šeimai,
kuri yra natūrali ir pagrindinė vi-
suo menės ląstelė, turi būti teikiama
kuo didesnė apsauga ir pagalba.” Va-
tikano pareiškime taip pat rašoma,
kad šeima turi ypatingą vaidme nį,
nulemiantį visuomenės narių lai mę
ir santarvę, ekonominį augimą ir so-

cialinę integraciją. Juk šeimoje per -
 duodamos ir saugomos vertybės, ku-
rios užtikrina kultūrinę tapa tybę bei
istorinį tęstinumą.  

Artėjant šiai dienai Lina Palta -
na  vičiūtė internete kviečia visus pa -
mąs tyti, ką mums reiškia žodis „šei -
 ma”. Vienam tai gali būti įprasti šei -
mos nariai – mama, tėtis, vaikai. Ki -
to se šeimose kartu gyvena seneliai ar
kiti giminės. Tai simbolizuoja vieną
bend rą šeimos struktūrą. Šeima vai -
kui teikia apsaugą, savo pavyzdžiu
moko ir tobulina jaunąją asmenybę.
„Tačiau ką daryti tiems, kurie neturi
tos ‘įprastos’ šeimos? Vaikams, gyve -
nantiems vaikų globos namuose, šei -
ma tampa visai kitokie žmonės, kurie
neretai nesugeba atstoti vaikui moti-
nos ir tėvo vaidmens.” Toliau autorė
rašo, kad tokie vaikai yra pri versti
savo gyvenimiškos patirties sem tis
patys, daryti klaidas ir iš jų mokytis.
„Kartais tokie vaikai pasie kia labai
didelių aukštumų, tampa di džiais
žmonėmis, iš kurių kiekvienas gali
imti pavyzdį. Tačiau tai būna ne visa-
da. Pasijutę savarankiškais, jau ni
žmonės išklysta iš gerojo kelio ir jų
gyvenimas nugrimzta žemyn.” Jos
ma nymu, gal geriausias tokių sunku -
mų sprendimas yra vaikų įvaikini-
mas. Tokiu atveju vaikas turi mamą
ir tėtį, turi namus ir jį supančią ap -
linką. Ji primena, kad iš globos namų
paimtas vaikas reikalauja daug dė -
me sio, priežiūros, meilės ir rūpesčio.
Vaiką įvaikinę tėvai yra pasiruošę

jam  suteikti viską, kas jam yra reika -
linga, tačiau būna ir išimčių.

Šįmet gegužės 14–15 dienomis
Rum šiškėse, Lietuvos liaudies bui -
ties muziejuje, Tarptautinės šeimos
dienos proga vyko didžiausias Lietu -
voje visai šeimai skirtas renginys –
„Čia visa Lietuva”. Delfi.lt ži  niomis,
antrus metus rengiamas festivalis
pakvietė visus kartu puose lėti gra-
žiausias tautos tradicijas ir stiprinti
tarpusavio ryšį. Festivalis su  būrė
Lietuvos gyventojus ir sve čius, leido
iš arčiau pažinti tautinį pavel dą, siū-
lydamas gausybę pramogų Festivalis
suteikė išskirtinę galimybę turtingai,
linksmai ir išmintingai pra leisti lai-
ką. Renginio metu tiek su augusieji,
tiek vaikai galėjo įvairio mis formo-
mis skirtingose Lietuvos liau dies
buities muziejaus vietose susipa žinti
su lietuvių liaudies kul tūra, tradici-
jomis bei papročiais. Visi atvy kę tu-
rėjo progą lankyti parodas, dai  nuoti,
šokti, prisiminti nuotaikin gus žaidi-
mus, amatininkų mugėse įsigyti lie-
tuviškų gaminių, o ūkinin kų turguje
– sveikų lietuviškų produktų.

Gegužės 13 d. festivalį „Čia visa
Lietuva” pradėjo ir susirinkusius dai -
nuoti kvietė LTV etnografinės vaka-
ro nės „Duokim garo” koncerto da ly -
viai.  Gegužės 14–15 d. „stovėti vieto-
je neleido tautinio meno ansamblis
‘Ne mu nas’, valstybinis dainų ir šo-
kių ansamblis ‘Lietuva’, folkloro an-
samblis ‘Goštauta’, įvairios kapelos,
vai kų erdvėje savo geriausiųjų dainų

programą pristatė pripažinimą pel-
nęs kolektyvas ‘Tele bim-bam’, vaiki -
nų grupė ‘Kvinta’, įvairūs vaikų ko -
lektyvai.” 

Festivalyje buvo gausu varžybų,
aistras kaitino žoliapjovių lenktynės,
Lietuvos galiūnų, grilio ir medkir čių
čempionai. Praėjusiais metais  šia me
festivalyje vykęs atviras medkirčių
čempionatas sutraukė labai daug su-
sidomėjusių ir dalyvių. Medkirčių
čempionato tylą skrodžiantys motori-
niai pjūklai kvietė visus, besidomin-
čius me džio kirtimu, šakų genėjimu,
stiebų pjaustymu.

Festivalio lankytojus džiugino
eisena, kurios metu renginio da ly -
viai žygiavo iš Dzūkijos į Miestelį.
Veikė „Fotoskrydžio” paroda, pirčių
kie mas, dėmesį traukė kinologų pa-
rodomosios pratybos su šunimis, že -
mai tukų veislės arklių pasirodymai.
O mažiausiems šeimų nariams festi-
valis atvėrė duris į pasakų erdves –
aitvarų ir milžiniškų muilo burbulų
pievas, zoologijos parkelį, skautų sto -
vyklavietes bei kitas jiems pritaiky-
tas ir džiaugsmą keliančias Lietuvos
liaudies muziejaus kerteles. Buvo ir
cir ko artistai, parengę programas su
gyvūnėliais, Kauno Kazio Binkio
teat ras pakvietė šokti ir  dainuoti.

Fesivalyje buvo atidarytas ilgai
lauktas namelių ant ratų sezonas.
„Atvykusieji su nameliu ant ratų ne
tik turėjo galimybę paįvairinti kas-
die nybę, bet ir nakvoti muziejaus te-
ritorijoje – visą savaitgalį negalvo-
jant apie kelionę namo, turiningai
leisti laisvalaikį su šeima.”

Festivalį organizuojančios gru pės
direktorius Arūnas Eitutis  perteikė
įdomią ir visapusišką programą.
Gaila, kad dauguma mūsų, gyve-
nančių šioje Atlanto pusėje, tik min-
timis ten nukeliavo. Tačiau kur be-
būtume, vieni kitus pasveikinkime
su Tarptau tine šeimos diena!

Su Tarptautine 
šeimos diena!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

JAV ir Lietuvos 
bendradarbiavimo

vystymas
ANNE E. DERSE 

ŽYGIMANTIS PAVILIONIS 

PRASTI REIKALAI

Skaitydamas ilgamečio Amerikos lietuvių
tarybos (ALT) pir mininko Sauliaus Kuprio, Lietu-
vos Respublikos ge ne ralinio konsulato Čikagoje ir
Šiau rės Amerikos lietuvių studentų są jun gos kvie-
timą į š. m. Vasario 16-osios minėjimą, prisiminiau
visus ALT’o buvusius pirmininkus, ypač ilgametį
organizacijos pirmininką a. a. Leonardą Šimutį.

Šimučiui buvo daug lengviau pir mininkauti,
nes jis turėjo bendražygių ir bendraminčių: „Nau-
jienų” re daktorių a. a. Pijų  Grigaitį ir „Sanda ros”
redaktorių a. a. Mykolą Vaidylą ir ypač gausų būrį
pirmosios ban  gos rėmėjų.

Iš DP bangos ALT’as vietoj dė kingumo turėjo
daugiau bėdos nei naudos.

Petras Pagojus
Detroit, MI

LaiŠKai 



nių vertinimo komisija nusprendė,
kad šioje amžiaus grupėje labiausiai
išsiskyrė Boston lituanistinės mo -
kyk los devintokės Elytės Auštraitės
ženklai (1 vieta). 2 vieta atiteko de-
vintokei Eglei Urbonaitei (LA Šv. Ka-
zi miero lituanistinė mokykla), o 3
vie ta skirta 10 klasės mokinės Kris-
tinos Narkevičiūtės sukurtam šokių
šventės ženklui. 

* * *
Šių metų rašinių konkursas pa -

žymėjo Maironio 150-ąsias gimimo
metines. Konkurse dalyvavo 328 mo -
kiniai iš 14 JAV lituanistinių mokyk-
lų. Lietuviškų mokyklų mokiniai tu -
rėjo progos susipažinti ar prisiminti
žymiuosius didžiojo Lietuvos poeto
eilėraščius. Rašinių vertinimo komi -
siją sudarė: Mirga Girniuvienė,
Irena Šebedienė, Jolanta Dubauskai-
tė, Ra sa Morkevičiūtė, Asta Balandy-
tė ir Bi rutė Šležienė.

2–3 klasių grupėje mokiniai buvo
paprašyti perskaityti Maironio eilė -
raštį ,,Trakų pilis” ir parašyti, ką
jiems šis eilėraštis pasako. Džiau -
giamės, kad sulaukėmė tiek įdomių
rašinėlių. Šioje grupėje daugiausia
dėmesio sulaukė ir 1 vietą laimėjo
ant raklasės Lauros Aleksonytės iš
Čikagos lituanistinės mokyklos ra -
šinys. ,,Džiaugiuosi, kad ta pilis dar
nesugriuvo. Noriu, kad jinai niekada
nesugriūtų”, – rašo Laura. 2 vieta ati -

teko trečiokei Kamilei Kuklerytei iš
New York Maironio lituanistinės mo -
kyklos, o trečioji vieta skirta Boston
lituanistinės mokyklos trečiokui
Gab rieliui Bazikui.

4–6 klasių mokiniai gavo šiek
tiek sudėtingesnę užduotį. Mokiniai
turėjo parašyti, kokią Lietuvą jie įsi-
vaizduoja ir ką jie jaučia skaitydami
eilėraštį ,,Kur bėga Šešupė”. Šioje
gru pėje labiausiai pasižymėjo Gedi -
mino lituanistinės mokyklos 6-os
klasės mokinės Vilmos Risnko raši -
nys. ,,Jaučiuosi laiminga, kad protė -
viai sukūrė Lietuvą ir niekam nelei-
do jos išnaikinti”, – dalinasi savo
jaus  mais Vilma. 2 vieta buvo skirta
tos pačios mokyklos šeštokei Beatri -
čei Bastytei. 5 klasės mokinys Ei-
man tas Mačys iš V. Krėvės lituanis-
tinės mokyklos užėmė 3 vietą.

Nemažai darbų gavome iš septin-
tokų ir aštuntokų. Šioje amžiaus gru -
pėje moksleiviai skaitė Maironio
,,Lie tuva brangi” ir savo rašiniuose
diskutavo apie šio eilėraščio patrio-
tinius motyvus. Rašinių komisijos
nuo mone, daugiausia dėmesio sulau -
kė ir 1 vietos nusipelnė K. Donelaičio
mokyklos septintokės Ugnės Radze -
vičiūtės rašinys. 2 vieta skirta Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos aštuntokei Kristinai Mc -
Ken na, o 3 vieta atiteko Stasiui Oren -
tui iš Detroit ,,Žiburio” mokyklos.

Nukelta į 5 psl.
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Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švie timo tarybos 
rašinių/meno kon kur sas

TeLKiniai

Šių metų piešinių konkurso te-
ma – artėjanti Lietuvių tauti-
nių šokių šventė Boston mieste.

JAV LB Švie timo taryba sulaukė apie
600 piešinių iš 16 JAV lituanistinių
mokyklų. Ver tinimo komisiją suda-
rė: Marija Goš tau tienė, Danguolė
Kuolienė, David Skirkey, Dalia Shi-
las, Žibuolė Pliop lie nė ir Sigitas Ver-
šelis. 

Jaunesniųjų konkurso dalyvių
(darželio – 1 klasė) buvo paprašyta
sukurti koliažą „Suk, suk ratelį”.
Vai kučiai naudojo spalvotą popierių
ir klijus. Kiek smagių ir linksmų dar-
belių sulaukėme! Komisijos sprendi-
mu labiausiai išsiskyrė Miko Tsodi-
kov (Dr. V. Kudirkos lituanistinė mo-
kykla, 1 kl.) koliažas. Jam ir buvo
skirta 1 vieta. 2 vietą laimėjo darželio
klasės mokinė Ramunė Philippone iš
E. Ger vicko lituanistinės mokyklos.
3 vieta atiteko Detroit „Žiburio” mo-
kyklos pirmaklasei Brigitai Šums-
kaitei.

2 ir 3 klasės mokiniai piešė šokių
šventę tokią, kokią jie įsivaizduoja. 1
vie ta atiteko 3 klasės mokinei Vyjai
Bernard, o 2 vietą užėmė antrokė
Ode ta Abouzeid (abi iš Boston litu-
anistinės mokyklos). Antros klasės
mo kinė Jennifer Wroblicky iš Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos užėmė 3 vietą.

Daug įdomių darbų buvo gauta iš
4, 5 ir 6 klasių mokinių, kurie buvo
paprašyti sukurti artėjančios šokių
šventės jubiliejinį pašto ženklą.
Moks leiviai galėjo rinktis, kokia
prie mone atliks savo darbą: flomaste -
riais, pastelėmis ar kreidelėmis. Šio-
je grupėje aukščiausio įvertinimo (1
vieta) nusipelnė 6 klasės mokinio
Lu ko Budrio (A. Kazickienės litua-
nisti nė mokykla)  sukurtas pašto žen-
klas. 2 vietą užėmė Indianapolis li-
tuanis tinės mokyklos mokinė Arija
Simo naitis (5 kl.), o 3 vietą – penk-
tokas Gintaras Baipšys iš Los Ange-
les Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos.

7 ir 8 klasių grupėje mokiniai
kūrė reklaminį šokių šventės plaka -
tą. Vienas iš reikalavimų buvo įterp-
ti privalomą informaciją – t. y.
plakatas turėjo skelbti artėjančios
šokių šventės vietą bei laiką. Kaip ir
ankstesnėje grupėje, mokiniai galėjo
rinktis prie mones, kuriomis atliks
šią už duotį. Šioje grupėje pasižymėjo
8 klasės mokinė Kotryna Zalanskaitė
iš Lemont Maironio lituanistinės mo -
kyklos (1 vieta) bei du aštuntokai iš
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanis-
tinės mokyklos: Gintas Kazlaus kas (2
vieta) ir Lukas Ragus (3 vieta).

Turbūt daugiausia diskusijų su -
laukė 9 ir 10 mokinių darbai, kuriuo -
se pavaizduoti 2012 metų šokių šven-
tės ženklai. Po ilgų svarstymų pieši -

EGLĖ ŠLEŽIENĖ

Iš Cicero lietuvių padangės

Ilgus metus Cicero lietuvius ti kin -
čiuosius aptarnavusiam dvasiš-
kiui kun. dr. Kęstučiui Trimakui

padarius vėžio operaciją, Cicero
lietuviai liko be savo kunigo. Tačiau
sekmadieniais lietuviš kos pamaldos
vyksta, nes šv. Mišias laikyti atva-
žiuoja kun. Antanas Gra žulis iš Tėvų
jėzuitų vienuolyno prie Čikagos jau-

nimo centro. Nors kun. Trimakas
gydosi namie, jis negali kal bėti ir
nežinoma, kada kunigas ir vėl galės
eiti savo pareigas. Tuo tarpu nuola-
tinio kunigo Cicero nebuvimas dide -
lių problemų nekelia. Po pamaldų vis
dar vyksta sekmadieniniai susibūri-
mai dideliame kambaryje, oficialiai
vadinamame kavine. 

Gegužės 6 d. po pamaldų čia su -
sirinko daugiau nei įprasta tautie-
čių. Viena iš priežasčių gal buvo ta,
kad tą sekmadienį kavinės vadovė
Mėta Ga balienė šventė savo 75-ąjį
gimtadienį. Jubiliatė ta proga su-
laukė daug gėlių, sveikinimų ir net
specialiai jai su kurtų dainų, kurias
atliko kvartetas ir trio. 

Tą dieną vyko rinkimai į JAV LB
tarybą. Tarp kandidatų buvo ir žmo -
nių iš Cicero apylinkės. Apie rinki -
mus kalbėjo ilgametė Tarybos narė,
kitas pareigas JAV LB ėjusi Marija
Remienė, kuri dabar yra JAV LB
Cicero apylinkės pirmininkė. 

Tautiečių susiėjime gražiais žo -
džiais buvo pasveikintas Aidas Kra -
pi kas, neseniai Roosevelt University
gavęs magistro laipsnį. Jei yra reika -
las, jis nevengia patalkinti ir savo
tautiečiams. 

Programos metu linksmą nutiki -
mą papasakojo pirmą kartą į kavinę
atėjęs Mindaugas Breslauskas, kuris
paįvairino programą ir pralinksmi-
no susirinkusiuosius. 

Taip pat buvo sužinota, kad pas-
toracinio darbo į Čikagą dirbti yra
atsiunčiamas kunigas iš Lietuvos.

EDVARDAS ŠULAITIS

Deja, jo pavardės ir kada jis čia pa -
sirodys, sužinoti nepavyko. 

Mirė ilgametė cicerietė

Tarp ciceriečių yra nemažai ser-
gančių mūsų tautiečių, kurių pavar -
dės būna skelbiamos lietuviškų pa -
maldų metu. Dabar šis sąrašas vienu
asmeniu sumažėjo, nes balandžio 24
dieną amžinybėn iškeliavo skauti -
ninkė Larisa Družiliauskaitė-Jankū -
nienė. Balandžio 27 d. ji buvo palaido-
ta Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. 

Larisa gimė 1932 m. sausio 19 d.

Lietuvoje. Ji paliko sergantį vyrą
Aleksandrą Jankūną, sūnų Vytautą,
anūkus Mindaugą, Marių ir Ugnę.
Mirusioji buvo pašarvota „Suburban
Funeral” laidojimo koplyčioje, Ci-
cero. Laidotuvių dienos rytą jos pa-
laikai buvo atlydėti į Šv. Antano para-
pijos bažnyčią. Po čia laikytų šv. Mi-
šių Jankūnienė palydėta į Šv. Kazi-
miero kapines. 

Šv. Antano bažnyčioje ir kavinėje
jau nebepamatysime a. a. Larisos,
ku ri visada buvo linksma ir draugiš-
ka. Nuoširdi užuojauta jos artimie -
siems. 

Audronė Bernatavičienė Cicero lietuvių
kavinėje renka balsavimo lapelius į JAV
LB Tarybą.

Cicero lietuvių sekmadieninės kavinės
programos vedėja Jonė Bo binienė.

Gegužės 6 d. savo amžiaus gar bingos
sukakties proga buvo pagerbta Cicero
lietuvių sekmadieninės ka vinės vado-
vė, veikli tautietė Mėta Ga balienė.



Jurgutis aktyviai dalyvavo lietuviš -
koje veikloje,  buvo aktyvus Detroit
Lietuvių Bendruomenės na rys. Dar
studijuodamas vadovavo Detroit lie -
tuvių studentų skyriui, Akademi kų
skautų  korporacijai, ėjo tuntininko
pareigas ,,Baltijos” tunte, buvo ak ty -
vus Dievo Apvaizdos parapijos komi -
teto pirmininkas. Jurgu tis buvo dide -
lis meno gerbėjas ir mecenatas.

2001 m. tapęs LR garbės konsulu
Michigan valstijoje, rūpinosi Tėvy-
nės atgimimu, sėkminga šalies eko-
nomine  raida, lietuvių likimu pasau-
lio platybėse. Kon sulas ne kartą lan-
kėsi Lietuvoje, do mėjosi galimybė-
mis investuoti į ša lies ūkį. Jurgutis
įdėjo daug darbo, energijos ir pas-
tangų, kad Lietuva būtų priimta į
NATO ir Europos Są jungą. Jis sten-
gėsi užmegzti bendra darbiavimo ry-
šius tarp Lietuvos ir JAV įmonių pra -
 monės srityje.

Valdas Piestys, pakvietęs daly -
vius pasidalinti mintimis, papa sa-
kojo ir linksmų, ir rimtų istorijų iš
savo ben  dravimo su a. a. Jurgučiu.
Adas Bo rakauskas prisiminė a. a.
Jurgį buvus šiltą žmogų, tikrą šei-
mos na rį. Prisiminė savo pirmą Pa -
dėkos dienos šventę pas Jurgučius.
Stalas buvo  nukrautas gausiais val-
giais. Jurgu čio paklaustas, ko jis

norėtų išgerti, at sa kė, kad Lietuvoje
geria degtinę. Jur gis pasiūlė jam
paskanauti kitų gėrimų. Šį vakarą
Adas dar turėjo vie ną Jurgučio pado -
va notą gėrimą ir už jo šviesų atmini-
mą pakėlė taurelę!

Andrius Butkūnas ir jo šeima
ben drauja su Jurgučių šeima dau-
giau nei 50 metų. Butkūnas ir a. a.
Jurgutis buvo bendraminčiai, gra -
 žiai sugyveno ir draugavo. Juozas
Mikaila prisiminė a. a. Jur gutį kaip
gerą bičiulį. Nepaisant retų kaprizų,
gerai ir gražiai bendravo.

Šių eilučių autorė prisiminė ger-
biamą garbės konsulą kaip švelnų,
ramaus būdo, humanišką ir gero hu -
mo ro nestokojusį žmogų. Jis lanky-
davosi Šv. Antano parapijoje, daly-
vau davo įvairiuose renginiuose. Jur -
gu tis gražiai bendravo su tuometiniu
klebonu kun. Alfonsu Babonu. Kai
rei kėdavo paskaitininko įvairioms
šventėms ar progoms, a. a. Jurgutis
vi suomet mielai sutikdavo pakalbėti
ar paskaityti paskaitą. Garbės kon-
sulas visada pakalbindavo parapi-
jiečius, pasidalindavo su jais įvai-
riomis min timis. Jam buvo brangi
Lietuva, jis karštai mylėjo savo gim-
tąją šalį ir jos žmones. Bet kokį pro-
jektą at likdavo su meile, su šypsena.
Abu su žmona Danguole nuolat rėmė
Lietuvos vyčių organizacijos bu vusio
padalinio „Pagalba Lietu vai” (Aid to
Lithuania, Inc.) veiklą.        

Šeimos vardu Piestys padėkojo
vi siems už dalyvavimą Mišiose, apsi-
lankymą kapinėse ir bendravimą pie -
tų metu. 

Dievo Apvaizdos parapijos kultū -
ros salėje buvo rodomos nuotraukos
iš a. a. Jurgučio asmeninio, šei mos ir
profesinio gyvenimo, kuriose jis, ge-
rai nusiteikęs, besišypsantis,  įam-
žintas su sa vo šeimos na riais, skau-
tais ir draugais.

Jau penkeri metai, kai šalia mū -
sų nėra Jurgučio. Tačiau ir šiandien
jo žmona dailininkė Jurgutienė, duk -
ra ir žentas Asta ir Valdas Piesčiai,
sū nus Paulius su žmona Vilija, gyve -
nan tys San Francisco, CA, jų šeimos,
giminės JAV ir Lietuvoje bei visi Jur -
gutį pažinojusieji jo liūdi. Pasiilgs-
tame Jo švelnių žodžių, ge ros širdies,
meile spindinčių akių ir šypsenos.
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Visos mūsų mintys, mūsų viltys
Prie gimtosios žemės ir namų,
Ten sušalę grįžtame sušilti
Iš visų pasviečių svetimų.

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės 

dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.

Bernardas Brazdžionis

Nors stipriai lijo lietus, pirma-
dienį, balandžio 30 d.,  žmonės
rinkosi į Dievo Apvaizdos lie-

tuvių parapiją Sout hfield, MI, kur
buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos
a. a. Lietuvos garbės konsulo Jurgio
Jurgučio penkerių metų mirties su -
kakčiai paminėti. Lietuvos Respub -
likos garbės konsulas Michi gan vals -
tijoje Jurgis Jurgutis amžinai užme r-
kė akis 2007 m. balandžio 30 d. Henry
Ford ligoninėje, Detroit, MI.

Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas buvo svečias iš Lietuvos, Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis. Mišias
kartu aukojo parapijos klebo nas kun.
Gintaras Antanas Joni kas. Dvasiš-
kiams patarnavo Juozas Oren tas.
Savo pamoksle vysk. Bar tulis pri si-
minė a. a. garbės konsulą Jurgutį
kaip giliai tikintį, mielą, pa lankų,
malonų ir nuoširdų žmogų. Vysku-
pas  šiltai kalbėjo apie Jurgučio apsi-
lankymus Lietu voje. Jurgutis ke-
liauda vo į Žemaitiją aplankyti Telšių
vyskupijos vyskupo Vaičiaus, vėliau,
važiuodamas per Šiaulius, sustodavo
aplankyti ir vysk. Bartulį. Vyskupas
pasidžiaugė, galėdamas būti Michi -
gan valstijoje ir šią dieną aukoti Mi -
šias už a. a. Jurgutį.

Žodį taręs klebonas kun. Jo nikas
prisipažino, kad nors jis nepa žinojo
a. a. Jur gučio, tačiau gir dėjo jį buvus
nuostabia asmenybe. 

Mišių metu, kuriose dalyvavo
arti šimto žmo nių, giedojo ir vargo-
navo Rita Giedraitienė. Su ja kartu
giedojo Regina Puškorienė. Šv. Raštą

ir visuo tines maldas skaitė a. a. Jur-
gučio žentas Valdas Piestys. Šv. Mišių
auka baigta giesme „Par veski, Vieš-
patie.” 

Po Mišių a.a. Jurgučio šeima,
dvasiškiai, parapijiečiai, drau  gai ir
pažįstami dešimtimis automobilių
nuvažiavo į Šv. Ka po ka pines (Holy
Schepulchre), kur buvo kalbamos
maldos prie a. a. Jur gu čio, kitų Jur-
gučių ir Šeputų šei mų narių miru-
siųjų kapų. Kun. Jonikas skaitė evan-
geliją. Velionio duk ra As ta Piestienė,
nuoširdžiai kal bėjusi apie savo tė-
velį, prisiminė, kaip jis rėmė ją įvai-
riuose projektuo se ir svajonėse. Uoš-
vį gražiu žodžiu prisiminė ir a.a. Jur-
gučio žentas Valdas Piestys. Po to bu-
vo sugie do ta „Marija, Mari ja” ir
„Viešpaties angelas.” 

Pietums Dievo Apvaizdos parapi-
jos kultū ros centro svetainėje susi -
rin ko arti 70 žmonių. Velionio žmona
dailininkė Danguolė Jurgutienė pa -
dė kojo gerbiamam svečiui iš Lietu -
vos vysk. Bartuliui už šv. Mišių auką.
Buvo pastebėta, kad vyskupas Det -
roit telkinyje lankosi ir bendrauja su
Jurgučių šeima lygiai tą pačią dieną,
kaip ir prieš pen kerius metus. Jur-
gutienė taip pat padėkojo vysk. Bar-
tuliui ir Šiaulių vyskupijai, kad į
Detroit miestą atsiuntė jauną, ener-
gingą ir gra žų balsą turintį kunigą,
šios parapijos kleboną kun. Jo niką.

Jurgutienė pakvietė vysk. Bar tu -
lį sukalbėti maldą prieš vaišes. Po
ska nių ir gausių parapijos šeimi nin -
kės Reginos Greenhalgh paga mintų
pietų LR garbės konsulas Det roit Al -
gis Zaparackas papasakojo apie a. a.
Jurgučio nueitą gyvenimo kelią. 

Jurgutis gimė 1936 m. kovo 23 d.
mokytojų šeimoje Varniuo se. Artė-
jant Raudonajai armijai ir antrajai
sovietų okupacijai, Jurgučių šei ma
pasitraukė į Vokietiją. Karui bai gian -
tis atsidūrė Regensburg, Ba va rijoje, o
1949 m., kaip ir daugelis lie tuvių, at-
vyko į Ameriką.

Apsigyveno Detroit mieste. Sėk -
mingai baigęs McKenzie gimnaziją,
1954 m. Jurgutis įstojo į Wayne State
University. Deja, studijas teko nu -
traukti: prasidėjo karas su Ko rėja –
šaukė pareiga prieglobstį davusiai
šaliai. Po dvejų tarnybos kariuome-
nėje metų atkaklus jaunuolis grįžo į
Way ne State  University ir 1958 m. jį
bai gė. Įgijęs pramoninės inžinerijos
va dy bininko diplomą, Jurgutis dirbo
,,Spartan Design”, vėliau – ,,Re min g-
ton” bendrovėje. 

1968 m., jau būdamas šeimos gal-
va, įgijo ekonomikos magistro laip s -
nį. 1961 m. įsidarbinęs ,,Ford” ben-
drovėje, dirbo joje iki pat išėjimo į
pensiją 1995 m. Patirtis, įžvalgumas,
ta lentas ir gabumai atvė rė kelius va -
dovaujančioms pareigoms. Įvairių
sky  rių vadovu jis dirbo ne tik JAV,
bet ir Anglijoje, Prancūzijoje, Bel  gi -
joje, Meksikoje. 1991 m. Jur  gutis bu-
vo paskirtas ,,Ford” bendrovės Bro w-
nstown fabriko ,,Parts and Dist ri-
bution  Center” direktoriumi.

A. a. Jurgutis didžiavosi savo šei -
ma – žmona dailininke Danguole Še -
putaite-Jurgutiene, su kuria susitiko
1958 m. Dainavos stovykloje, Man -
ches ter, MI. Susituokę 1959 m. jie už -
augino Darių, Paulių ir Astą. 

Skaudi  penkiolikamečio  sūnaus
Da riaus netektis paskatino šeimą
įkurti a. a. Dariaus fondą. Šis Fondas
remia lietuvius studentus, Varnių
ku nigų seminariją, Šiaulių ir Telšių
vyskupijas. Nors ir labai užsiėmęs,

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Detroit,�MI

A. a. LR garbės konsulą J. Jurgutį prisimenant

Jurgis Jurgutis.           Asm. albumo nuotr.

Danguolė Jurgutienė ir vyskupas Eugeni-
jus Bartulis prie J. Jurgučio kapo. 

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Atkelta iš 4 psl.
Pačių vyriausiųjų rašinių kon -

kur so dalyvių – devintokų ir dešim-
tokų – laukė tikras kūrybinis išban -
dymas. Moksleiviai buvo paprašyti
sukurti patriotinį eilėraštį, kuriame
būtų paminėtos 2 istorinės Lietuvos
asmenybės arba 2 istorinės vietos
Lietuvoje, arba 2 Lietuvos istoriniai
įvykiai. Kokie kūrybingi yra mūsų
moksleiviai! Komisija turėjo tikrai
pasukti galvas, kuriam eilėraščiui
ati duoti daugiausia balsų. Po ilgų
dis kusijų 1 vieta atiteko A. Kazickie-
nės lituanistinės mokyklos dešim-
tokei Patricijai Naskauskaitei, kuri
sukū rė eilėraštį ,,Lietuva”. 2 vieta
paskirta Čikagos mokyklos 9 klasės
moki niui Arvydui Jaruliui už jo su-
kurtą eilėraštį ,,Laisvė”. Boston mo-
kyklos devintokė Siga Juozelskytė ir
jos eilėraštis ,,Lietuva yra” laimėjo 3
vietą.   

Kaip ir praėjusiais metais, Švie -
timo taryba vertino ir darbus, para -

šytus anglų kalba. Skatinamoji pre-
mija šiais metais atiteko Boston litu-
anistinės mokyklos 6 klasės mokinei
Kristai Čepkauskaitei. 

Labai džiaugiamės visais kon -
kur sų darbais bei didžiuojamės, kad
JAV lituanistinėse mokyklose moko -
si tiek daug kūrybingų vaikų. Nuo -
širdžiai sveikiname konkursų nuga -
lėtojus ir linkime jiems puoselėti sa -
vo kūrybiškumą! 

Švietimo tarybos vardu norėčiau
padėkoti visiems konkursų komisi-
jos nariams už jų laiką ir atsidavimą
litua nistiniam švietimui. Ačiū Jums!

JAV LB Švietmo tarybos kon-
kurse laimėjusius darbus paskelb-
sime artimiausiuose ‚,Drau go”
numeriuose, skyrelyje ,,‘Draugo’
lie tuviukai”.

Eglė Šležienė – JAV LB Švietimo
tarybos narė, 2012 metų rašinių/me no
konkurso koordinatorė.

Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švie timo
tarybos rašinių/meno kon kur sas
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M. Briedžio muzikos darbų svetainė
Bardas ir filosofas Mindaugas

Briedis kviečia visus nuoširdžiai iro -
niškai kūrybai dėmesingus žmones
už eiti į naują muzikos svetainę
http://brie dis music.com, kurioje
galima parsisiųsti net šešis šio auto-
riaus albumus. Muzika čia skleidžia -
si nuo akustinės poezijos baladžių iki
leng vojo roko elementų, o poetinės
temos – nuo slamentacijos iki saty-
ros.

M. Briedis viliasi, kad toks kūry-
bos platinimas ne tik prisidės prie
šviesesnio Lietuvoje kuriančių žmo -
nių įvaizdžio, bet ir leis rusenti jo kū-
rybos ugnelei, net ir nesant daž niems
koncertams: „Dėl objektyvių ir sub-
jektyvių aplinkybių viešai pasirodau
mažai (paskutiniai koncertai įvyko
Čikagoje praėjusių metų spalio mė-
nesį), todėl labai miela, kad muzika
gali gyventi ir man tūnant anapus
lietuviškos scenos. Kita vertus, atėjo
laikas pagerbti klausytoją kokybišku
garsu, kurį užtikrino nepaprastai ta-
lentingas ir darbštus garso režisie-
rius Kazys Riškus). Be to – per visus
tuos šviesios kančios metus prisi-
kaupė tiek medžiagos, kad užteko
šešiems albumams sykiu.

Tikiu, kad kiekvienas ‘įsivai -
kins’ savo albumą iš tikrai spal vin -
gos paletės. Pirmas albumas ‘Žmo -
nės. Garsai’ mena trio ‘Bes tia riumas’

laikus – tai gitaros, kontraboso ir
akor deono dermė. Jau girdėtas ‘Lai-
kas ir Maistas’ savyje apjungė akus-
tikos ir bard-roko elementus. ‘Akusti-
koje’ atiduota duoklė dai noms, ku-
rioms nereikia didelių mu zikinių
palydėtuvių, jas ‘aprengia’ tik neže-
miškas Katažynos Žemoitin smuikas.
Ketvirtasis albumas, tai studijoje sut-
varkytų geriausių trijų 2011 metų
koncertų (Kotrynos baž nyčioje, Pia-
no.lt salėje, bei Užupio scenoje) aki-
mirkų rinkinys. Albu mas ‘We’ll Play
it by Ear’ skirtas Čikagos koncertų
programai atsi minti, todėl sudarytas
iš angliškų dainų, kurių dalis yra jau
skambėjusios lietuviškai, o dalis –
visai naujos. Vienas šio albumo mu-
zikinių  džiaugsmų – talentingos kla-
sikinės pia nistės Aušrinės Garsonai-
tės darbas.

Pats išskirčiau paskutinį albumą
‘Perlaidojimas’, kuris kol kas labiau-
siai priartėja prie muzikinių manęs
pratęsimų bei, ačiū Dievui, atspindi
nuo bravūros tolstančią poetinės kal-
bos paiešką. Albume svarbų vaidme -
nį atlieka gitaristas iš Čikagos Victor
Sanders.”

Rugsėjį planuojamas baigti sep -
tintasis M. Briedžio albumas, kuria-
mas kartu su elektroninės muzikos
atstovais.

Bernardinai.lt

Mindaugas Briedis (gitara) koncerto Chopin Theatre, Čikagoje metu 2011 m.
Asmeninio albumo nuotr.

Enciklopedija Lietuvai ir pasau -
liui – tai visuotinių žinių apie Lie tu -
vą ir lietuvius kaupykla lietuvių kal -
ba, kuria nemokamai gali naudotis
kiekvienas. Taip skelbiama balan džio
24 d. nauju adresu www.lietuvai.lt
pradėjusios veikti enciklopedijos
įvade. Jau dabar šis žinynas api ma
daugiau, kaip 150,000 straips nių, o tai
daugiau, negu bet kurioje lie tuviškai
spausdintoje enciklopedijoje.

Mintis sukurti naują atvirojo ko -
do ,,Viki” technologija pagrįstą
žinyną kilo keliems ,,Vikipedijos”,
garsėjan čios kaip didžiausia pasau -
lio enciklopedija, lietuviškosios da -
lies senbu viams. Pasak programuo-
tojo V. Povi laičio, ,,Vikipedi joje”, kur
sprendimai priimami bendruomenės
balsavimu, naujovės sunkiai skinasi
kelią, o juk technologijos atnaujina -
mos kone kasdien. Be to, kai reda -
guoti straips nius gali bet kas, di -
džiau siu administratorių rūpesčiu
tampa kova su vandalizmu.

Enciklopedija Lietuvai ir pasau -
liui leis straipsnius rašyti tik tikruo-
ju vardu per elektroninį paštą užsi re -
gistravusiam dalyviui, bet skaityto-
jas naujus straipsnius arba žymias jų
redakcijas galės skaityti, tik kai juos
peržiūrės tos tematikos redaktorius.
Be to, kaip sako vienas iš enciklope-
dijos sumanytojų R. Lazdynas, kiek -
vienas straipsnyje panaudojamas tei -
ginys ar teorija turi būti pagrįsti pa -
tikimais spausdintais ar elektroninė-
je erdvėje skelbtais šaltiniais. Taip
bus siekiama užtikrinti enciklopedi-
jos, kaip žinių šaltinio patikimumą.

Enciklopedija Lietuvai ir pasau -

liui siekia vienoje vietoje sujungti in -
formaciją, skelbtą spausdintose ir
vir tualiose enciklopedijose, specia -
lizuotuose žinynuose, mokslo dar -
buo se, žodynuose, bibliotekų ir mu -
ziejų saugyklose, kuri gali būti skel-
biama pagal Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įs -
tatymą ar pagal autorinių teisių li -
cencijas. Enciklopedijos forma ir ga -
li mybė taikyti vidines nuorodas su -
teiktų visiškai kitas galimybes skel-
biant lietuvių liaudies pasakas, dai -
nas, šokius ir kitą kultūros paveldą,
leistų atverti jį plačiosioms masėms.
Atskiroje Enciklopedijos svetainėje
autoriai galėtų skelbti ir savo moks -
linius darbus, todėl įsijungti į Encik -
lopedijos veiklą kviečiama akademi -
nė bendruomenė. 

Pirmąjį prieglobstį bandomajam
enciklopedijos variantui suteikė JAV
lietuviai, tačiau netrukus buvo nus-
pręsta, kad už lietuviškos informaci-
jos saugojimą atsakomybė ir pareiga
tenka Lietuvai. Į Enciklopedijos
rengimą įsijungus Lietuvos kompiu-
terininkų sąjungai, Vilniaus univer-
siteto Matematikos ir informatikos
institutui, Enciklopedijos medžiaga
bus saugoma Lietuvoje esančiuose
ser veriuose. 

Enciklopedija Lietuvai ir pasau -
liui pagrindinį dėmesį skirs sava no-
riškumui, kuris bus ne pasyviai ste-
bimas, bet tai skatinama ir organi-
zuojama: ieškomi įvairių sričių spe-
cialistai, vykdomas metodinis pla   -
navimas ir veiklos organizavimas. 

Rimantas Lazdynas
lazdynas@splius.lt

Pradėjo veikti nauja
lietuviška enciklopedija: www.lietuvai.lt

Lietuviška muzika pianolai
Lietuviška muzika pianolai yra

ypatingas lietuvių muzikinės kul -
tūros paveldas. Ir tuo pačiu tai vi siš -
kai netyrinėta sritis, galima sakyti
užsilikusi mūsų istorijos „baltoji
dėmė”. Informacija ir archyvinė me -
džiaga šiuo klausimu yra labai ne -
tolygi, išsklaidyta ir nesusisteminta,
netyrinėta ir neįvertinta. Apskritai
nėra aišku, kiek ir ko dar turime.
Tačiau ir tai, kas retsykiais patenka į
muzikologų rankas, leidžia teigti,
kad šios perforuoto popieriaus juos-
telės įamžino nepakartojamą JAV
lietuvių bendruomenės muziki nio
gyvenimo tarpsnį, kurį galima tir ti
tiesiogiai – pagal autentišką garsinę
medžiagą. 

Kaip žinia, XX a. pradžioje tar-
pusavyje varžėsi trys skirtingos gar -
so įrašymo technologijos: Thomas
Edison išrasti vaško voleliai, Emile
Berlinerio gramofono plokštelės ir
plačiai paplitusios pianolos, kurių
naudojimas buvo labai paprastas, o
at kuriamo garso kokybė tuo metu
ste bino klausytojus. Gal neatsitikti-
nai šių popieriaus ritinėlių išleista
dešimtys milijonų. Tarp jų yra ir per
300 ,,lietuviškų”, kuriuose įrašyta
lietuviška muzika. Dalis yra saugo-
ma lituanistikos archyvuose JAV, kai
kas turi privačiose kolekcijose, bet
nemažai yra tokių, apie kuriuos
žinome tik iš leidyklų katalogų. 

Ar jie beišliko? Kas juose buvo
įgrota? Kas ir kada juos įrašė? Tai
ypač svarbūs klausimai. Radus į juos
atsakymą, daug geriau suprasime ir
mūsų pačių kultūrinę praeitį, kuo
džiaugėsi ir kuo gyveno mūsų tau-
tiečiai, atvykę į svajonių šalį...

Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 7

val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi ca go,
IL 60629) vyks susitikimas su Da riu -
mi Kučinsku, pianistu, pedagogu,
muzikologu, humanitarinių mokslų
daktaru. Jis skaitys paskaitą ,,Lie -
tuviška muzika pianolai”.

Kauno technologijos universiteto
dr. Darius Kučinskas Gimė 1966 m.
Ukmergėje. 1993 m. baigė Lietuvos mu-
zikos akademijos B. Vainiūnaitės for-
tepijono klasę. Nuo 2002 m. humani-
tarinių mokslų daktaras.

1990–1998 m. Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus vyresny-
sis mokslo darbuotojas. 2002–2005 m.
dėstė Lietuvos muzikos akademijos
Kauno fakultete. Nuo 2003 dėsto Kau -
no technologijos universitete, nuo 2003
m. Garso ir vaizdo menų technologijų
katedros vedėjas. Nuo 2010 Kauno
technologijos universitete eina profe-
soriaus pareigas. Nagrinėja muzikos
tekstologijos klausimus. 

Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus info

Prof. Darius Kučinskas.

Lietuvaitė šoks ,,Kennedy Center”

Jono Kuprio nuotr. 

Hamline University (St. Paul, MN)  modernaus šokių
ansamblis pakviestas šokti ,,Kennedy Center” (2700 F
St. Northwest  Washington, DC 20566), kur š. m. gegu-
žės 24–27 dienomis vyks Nacionalinis kolegijų šokių
festivalis (National College Dance Festival). Modernaus
šokio ansamblyje šoka Amerikos lietuvaitė Julytė Pet-
kutė (antra iš dešinės ant kėdės). Jų šokis ,,Dramblys
kambaryje” (,,Elephant in the Room”) laimėjo North-
Central Conference čempionatą. Šokis žaismingas ir
sunkus techniškai. Julytė su savo grupe  šoks gegužės
26 d. 2 val. p. p. ir 7:30 val. v. Bilietus galima įsigyti inter-
netu www.kennedy-center.org/tickets/
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A. Merkel pripažino savo partijos pralaimėjimą 

Maskva (BNS) – Aukštas parei-
gas einantis Rusijos diplomatas daly-
vaus gegužės 20 ir 21 d. Čikagoje vyk-
siančiame NATO susitikime. Į susiti-
kimą greičiausiai vyks prezidento
pasiuntinys Afganistane Zamir Ka-
bulov, kuris taip pat vadovauja už-
sienio reikalų ministerijos Afganis-
tano reikalų padaliniui. Šią informa-
ciją paskelbė leidinys ,,Kommersant”.

Rusija NATO vadovo Anders
Fogh Rasmussen kvietimą dalyvauti
susitikime priėmė nenoriai. Pagrin-
dinė susitikimo tema bus padėtis Af-
ganistane ir NATO planai dėl Euro-
pos priešraketinės gynybos.

Neseniai NATO ir Rusijos santy-
kiai pablogėjo dėl nesutarimų, susi-
jusių su priešraketiniu skydu. Ko-
mentuodamas kvietimą dalyvauti su-
sitikime Čikagoje, Rusijos užsienio

reikalų ministras Sergej Lavrov sa-
kė, kad organizacija atmetė Rusijos
prašymą leisti jai dalyvauti tarptau-
tiniuose susitikimuose dėl Afganis-
tano, kurie vyksta Briuselyje ir ku-
riuose dalyvauja NATO narių ir vals-
tybių, kurių kariai prisidėjo prie
Saugumo palaikymo pajėgų Afganis-
tane, atstovai. S. Lavrov užsiminė,
kad Rusija dalyvaus NATO susitiki-
me Čikagoje, jei organizacija sutiks
juos pakviesti ir į kitus susitikimus
dėl Afganistano.

Prieš susitikimą Čikagoje, gegu-
žės 18 ir 19 d., vyks Didžiojo aštuone-
to viršūnių susitikimas, kuriame da-
lyvaus ministras pirmininkas Dmit-
rij Medvedev. V. Putin susitikime da-
lyvauti negalės, nes turės baigti su-
daryti vyriausybę.

Pagerbtas Tautų teisuolės atminimas Rusija dalyvaus NATO susitikime Čikagoje

Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga (ES) dar kartą sugriežtino ap-
ribojimus Sirijos prezidento Bashar
al Assad Vyriausybei. Bendrijos ša-
lių užsienio reikalų ministrai Briu-
selyje nusprendė į ES ,,juodąjį sąra-
šą” įtraukti dar tris asmenis ir dvi
bendroves. Asmenims uždrausta įva-
žiuoti į ES šalis, įšaldomas čia esan-
tis jų turtas. Bendrovės negalės vyk-
dyti sandorių su ES.

Jau iki šiol sąraše asmenų, ku-
riems draudžiama lankytis ES, buvo
126 žmonės. Dabar sąrašas pailgėjo
iki 128 asmenų. Vienu atveju atitin-
kamas draudimas buvo panaikintas.
Sąrašas bendrovių ir organizacijų,
kurios negali vykdyti sandorių su
ES, išplėstas iki 43. Anot ES diploma-
tų, priimto sprendimo tikslas yra su-
duoti smūgį svarbiems B. al Assad
režimo finansavimo šaltiniams.

EHU paminėjo veiklos 20-metį

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorei Hillary Clinton
,,Forbes Woman” žurnalo kasmet su-
daromame galingiausių pasaulio ma-
mų sąraše šiemet atiteko pirma vie-
ta. Nors daugelis apie H. Clinton pir-

miausia galvoja kaip apie aktyvią
amerikiečių politikę, ji dar yra ir ma-
ma savo dukrai Chelsea, kuria labai
rūpinasi.

,,Forbes Woman” žurnalo tink-
lalapyje skelbiama, kad buvo išana-
lizuotas kasmetis šimto įtakingiau-
sių moterų sąrašas, atsižvelgiant į jų
turtą, sprendimų priėmimo galią ir
daromą įtaką. Antra vieta galingiau-
sių mamų sąraše atiteko vieną dukte-
rį ir vaikaitį turinčiai Brazilijos pre-
zidentei Dilma Rousseff, trečia sąra-
še įrašyta ,,PepsiCo” valdybos pirmi-
ninkė ir vadovė Indra Nooyi, augi-
nanti dvi atžalas.

Atidaryta paroda apie litvakų 
sinagogas Baltarusijoje

Lietuvė vadovaus ET Europos socialinės 
sanglaudos komitetui

Berlynas (BNS) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel pripažino,
kad jos Krikščionių demokratų parti-
ja patyrė skaudų pralaimėjimą per
savivaldos rinkimus daugiausia gy-
ventojų turinčioje žemėje. Tačiau A.
Merkel teigė, kad rinkimų Šiaurės
Reino-Vestfalijos žemėje rezultatai
neturės įtakos jos politikai dėl Euro-
pos skolų krizės. 

Šioje žemėje į valdžią grįš social-
demokratai ir Žaliųjų partija, o para-

ma A. Merkel partijai smuko nuo 35
iki 26 proc. Kanclerė pripažino esanti
rami dėl kitais metais vyksiančių vi-
suotinių rinkimų. Žinovų teigimu,
dauguma rinkėjų yra nepatenkinti
A. Merkel griežta taupymo politika.
Kalbėdama po rinkimų rezultatų pa-
skelbimo A. Merkel gynė savo nuos-
tatą dėl taupymo priemonių, tvirtin-
dama, kad ,,tarp griežtos biudžeto po-
litikos ir augimo susipriešinimo nė-
ra”. 

Rusija žada imtis atsakomųjų veiksmų

Potsdamas (ELTA) – Potsdame
ggeužės 14 d. atidaryta fotografijų pa-
roda ,,Baltarusijos sinagogos – nyks-
tančio kultūros paveldo vaizdai”.
Brandenburgo ir Prūsijos istorijos
namuose ją atidarė užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavičius.

Paroda yra nuo 2006 m. įgyvendi-
namo ilgalaikio kultūrinio projekto
rezultatas. Nuotraukose įamžinti ma-
žuose Baltarusijos miesteliuose išli-
kusių, tačiau sparčiai nykstančių lit-
vakų sinagogų vaizdai. XVII–XIX a.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės

teritorijoje statytas sinagogas bend-
rų ekspedicijų metu tyrinėjo Vil-
niaus dailės akademijos ir Baltaru-
sijos valstybinio universiteto studen-
tai, Vilniaus žydų kultūros ir infor-
macijos centro suburti bendram dar-
bui ir tikslui.

Projektą nuo 2006 m. finansuoja
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
iš Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programos.
Jis sėkmingai tęsiamas ir šiais me-
tais – jau buriama nauja studentų
ekspedicija. H. Clinton suteiktas galingiausios 

pasaulio mamos vardas

ES griežtina apribojimus Sirijai

New York (LR generalinio kon-
sulato New York info) – Lietuvos ge-
neralinis konsulas New York V. Sara-
pinas gegužės 9 d. Kosciuškos fonde
New York surengtame Europos hu-
manitarinio universiteto (EHU) 20-
mečio minėjimo renginyje linkėjo,
kad šis universitetas toliau išliktų
mokslo centru, traukiančiu studen-
tus, dėstytojus, intelektualus, puose-
lėjančiu ir skleidžiančiu demokrati-
nes vertybes. Lietuvos generalinis
konsulatas New York yra vienas iš
šio renginio rėmėjų.    

Renginio dalyvius sveikino EHU
rektorius Anatolij Michailov, vice-

rektorius Darius Udrys, universiteto
valdybos vicepirmininkas Dan Da-
vidson. Universiteto studentai dalijo-
si įspūdžiais apie akademinę laisvę,
studijas EHU, apie tai, kaip ši švieti-
mo institucija pakeitė jų mąstymą ir
padrąsino būti veikliais piliečiais.
Šie studentai – aktyvūs rinkimų ste-
bėtojai, žiniasklaidos atstovai, filmų
kūrėjai.     

EHU buvo įkurtas Baltarusijoje
1992 m., tačiau 2005 m. dėl šalies va-
dovybės spaudimo buvo perkeltas į
Vilnių. Šiuo metu universitete mo-
kosi 1,800 studentų, kurių dauguma
yra Baltarusijos piliečiai.

Sočis (BNS) – Rusija, anot gyny-
bos ministro Anatolij Serdiukov, gali
panaudoti ,,Iskander” tipo taktines
raketas amerikiečių priešraketinės
gynybos sistemai Europoje sunai-
kinti. ,,Per tarptautinę konferenciją
Maskvoje mes dar kartą atkreipėme
dėmesį į tai, kad priešraketinės gy-
nybos skydas Europoje kelia mums
tam tiktą susirūpinimą”, – pareiškė
ministras,  atsakydamas į žurnalisto
klausimą, kaip Rusija reaguos į sis-
temos įkurdinimą Europoje. Po to pa-

klaustas, ar bus reikalingos naujos
priemonės JAV skydui įveikti, A. Ser-
diukov teigė, kad tai galima atlikti ir
su jau turima ginkluote.

Maskva reikalauja teisiškai įpa-
reigojančio užtikrinimo, kad JAV
priešraketinės gynybos sistema Eu-
ropoje nėra nukreipta prieš Rusiją.
Kadangi į šį reikalavimą neatsakyta,
Rusija pagrasino įkurdinti ,,Iskan-
der” raketas Kaliningrado srityje  ir
kitomis priemonėmis.

Vilnius (ELTA) – Praėjusią sa-
vaitę Prancūzijoje, Strasbūre, vyku-
siame Europos Tarybos (ET) Europos
socialinės sanglaudos komiteto posė-
dyje šio Komiteto valdybos pirmi-
ninke pirmą kartą išrinkta Lietuvos
atstovė – Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Tarptautinių reikalų
departamento direktorė Rita Skre-
biškienė. 

Tai svarbus įvykis Lietuvai, ka-
dangi pirmininkaujant Komitetui at-
siranda galimybė įtvirtinti pirmi-
ninkaujančios šalies įvaizdį Komi-

teto, ET veikloje, taip pat dalyvaujant
kitų tarptautinių organizacijų ir ins-
titucijų renginiuose. Lietuva turės
didesnes galimybes daryti įtaką Eu-
ropos socialinės sanglaudos politikos
srityje ruošiamiems sprendimams ir
nuostatoms. 

Artimiausiu metu vienas svar-
biausių Europos socialinės sanglau-
dos komiteto darbų – pasirengimas
2012 m. spalio mėn. Stambule (Turki-
ja) vyksiančiai antrajai ET ministrų,
atsakingų už socialinę sanglaudą,
konferencijai. 

New York (LR generalinio kon-
sulato  New York info ir nuotr.) – Lie-
tuvos generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas gegužės 10 d.
dalyvavo Izraelio generalinio konsu-
lato New York ir Amerikos Jad Va-
šem bendrijos (The American Socie-
ty of  Yad Vashem) organizuotame
renginyje, kurio metu Lietuvos pilie-
tei Bronei Budreikaitei (po mirties)
ir dar aštuoniems asmenims už žydų

gelbėjimą įteikti Pasaulio tautų tei-
suolio apdovanojimai. 

Pasak V. Sarapino, Lietuva ir
ypač  jos sostinė Vilnius dar nuo XVII
amžiaus garsėjo čia gyvenančiais žy-
dų tautybės žmonėmis. Antrojo pa-
saulinio karo išvakarėse šalies sosti-
nėje gyveno apie 60,000 žydų, kurie
tuo metu sudarė 28 proc. miesto gy-
ventojų. Jame veikė 110 sinagogų ir
10 ješivų. Generalinio konsulo teigi-
mu, iki Vilnius buvo įžymus žydų
dvasinis ir kultūros centras, vadina-
mas „Lietuvos Jeruzale”.

Iškilmių metu prisiminimais
taip pat dalijosi Holokaustą išgyve-
nusi Rosian Zerner, kurią B. Budrei-
kaitė išgelbėjo ir slėpė, kai jai tebuvo
šešeri metai. Renginyje dalyvavo Iz-
raelio, Nyderlandų bei Vokietijos ge-
neralinių konsulatų New York vado-
vai. Šių valstybių atstovams taip pat
buvo suteikti Pasaulio tautų teisuo-
lio vardai. Iškilmių metu koncertavo
pianistas Elad Kabilio, ištraukas iš
savo knygos „Išminties šimtmetis”
(„A Century of  Wisdom”) skaitė ra-
šytoja Caroline Stoessinger.

H. Clinton su dukra Chelsea. EPA nuotr.



Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip
ir aš jus mylėjau. Pasilikite ma-

no meilėje! Jei laikysitės mano įsa-
kymų, pasiliksite mano meilėje, kaip
aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir
pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kal-
bėjau, kad jumyse būtų manasis
džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui
nieko netrūktų. Tai mano įsakymas,
kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš
jus mylėjau. Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs
būsite mano draugai, jei darysite, ką
jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų
tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia
jo šeimininkas. Jus aš draugais va-
dinu, nes jums viską paskelbiau, ką
buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs
mane išsirinkote, bet aš jus išsirin-
kau ir paskyriau, kad eitumėte, duo-
tumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, –
kad ko tik prašytumėte Tėvą mano
vardu, jis visa jums duotų. Aš jums
tai įsakau: vienam kitą mylėti!” (Jn
15, 9–17)

Šeštąjį Velykų sekmadienį Evan-
gelijos tekste Jėzus atskleidžia ben-
drystės su savo mokiniais pagrindą:
„Jus aš draugais vadinu.” Tai 2013
metų Lietuvos jaunimo dienų, vyk-
siančių Kaune, tema. Mūsų Viešpats
Jėzus šiuos žodžius ištarė savo moki-
niams per Paskutinę vakarienę atsi-
sveikindamas (Jn 13, 33 – 16, 33). Se-
najame Testamente ir Mozė (Įst 34, 5),
ir Jozuė (Joz 24, 29), ir Dovydas (Ps
89, 21) vadinami tarnais, tik Abrao-
mas vadintas Dievo draugu arba bi-
čiuliu (2 Kr 20, 7; Iz 41, 8; Jok 2, 23). O
Jėzus sako: „Jau nebevadinu jūsų tar-
nais, nes tarnas nežino, ką veikia jo
šeimininkas. Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau, ką buvau
iš savo Tėvo girdėjęs.” Originalo tek-
ste graikiškas žodis „doulos” gali
reikšti ne tik „tarną”, bet ir „vergą”.

Šalia romėnų imperatoriaus rū-
mų, kaip ir prie Rytų karalių rūmų,
radosi paprotys, kuris padeda geriau
suprasti šią Jėzaus ištarą. Tarp dvar-
ponių buvo ypatinga grupė žmonių,
kuriuos vadindavo karaliaus arba
imperatoriaus draugais. Jiems buvo
suteiktas priėjimas prie karaliaus
bet kuriuo laiku; jie galėdavo užeiti
pas jį net į jo miegamąjį dienos pra-
džioje. Jis pirmiausia kalbėdavosi su
jais, o tik po to su savo ministrais ir
kariuomenės vadais, valdininkais ir
valstybės veikėjais. Karaliaus drau-
gai buvo tie, kurie palaikė artimą,
neatsiejamą bendrystę su juo.

Jėzus mus kviečia būti jo drau-
gais: „Jūs būsite mano draugai, jei
darysite, ką jums įsakau.” Vadinasi,
mums jau nebereikia su vargu ir iš
tolo žvelgti į Dievą. Nesame vergai,
kurie neturėjo teisės įžengti pas savo
valdovą. Taip pat nesame minia, kuri
matė karalių iš tolo ir prabėgomis,
kai vykdavo visuotiniai, iškilmingi
renginiai. Viešpats Jėzus – tikras
Dievas ir tikras žmogus – mums do-
vanojo šią Dievo artumą, kad Dievas
daugiau nebebūtų mums Tolimasis
ir Svetimasis, bet mūsų artimas
Draugas. „Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau, ką buvau
iš savo Tėvo girdėjęs.”

Jėzus atskleidžia Dievo slėpinius
– savo santykį su Tėvu – mokiniams.
Būtent tai ir yra jo mokinių laisvės

šaltinis. Tai, kas skiria draugą nuo
vergo, yra visiška laisvė puoselėjant
santykį. Mokinys stovi priešais Vieš-
patį kaip laisvas asmuo – ne sukaus-
tytas baimės ar nerimo, bet pasiti-
kintis ir laisvas. Tai – malonė ir sy-
kiu meilės misijos užduotis, kurią
esame kviečiami įvykdyti visur ir vi-
sada, t. y. vieniems su kitais elgtis
kaip su draugais, o ne kaip su tarnais.

Tarnas tik įvykdo įsakymus, jis
nežino savo šeimininko tikrųjų min-
čių. Kaip dažnai jaučiamės – ir pag-
rįstai, – jog esame tik nenaudingi tar-
nai (Lk 17, 10). Ir nepaisydamas to,
Viešpats vadina mus draugais, pada-
ro mus savo draugais, dovanoja savo
draugystę. Tarp draugų nėra paslap-
čių: Kristus pasako mums viską, ką
išgirsta iš Tėvo; jis dovanoja mums
visą savo pasitikėjimą, o su pasitikė-
jimu – ir savo pažinimą. Jis atsklei-
džia savo veidą, širdį, parodo švelnu-
mą, karštą meilę ligi pat kryžiaus
mirties: „Nėra didesnės meilės, kaip
gyvybę už draugus atiduoti” (Jn 15,
13); „Aš – gerasis ganytojas. Geras ga-
nytojas už avis guldo gyvybę. Tėvas
myli mane, nes aš guldau savo gyvy-
bę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas
neatima jos iš manęs, bet aš pats ją
laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją
atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti;
tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo
Tėvo” (Jn 10, 11. 17–18).

Išties Jėzaus visas gyvenimas ir
mirtis yra draugystės veiksmas. Pri-
siminkime Lozoriaus prikėlimą iš
numirusių (Jn 11, 1–44). Lozorius bu-
vo Jėzaus draugas: „Mūsų bičiulis
Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pa-
žadinti” (Jn 11, 11). Mes regime, kaip
Jėzų nuliūdino Lozoriaus mirtis (Jn
11, 33. 38). Kai mirtis, ši neprigimtinė
žmogaus pabaiga, paliečia jo draugą,
Jėzus susigraudina, susijaudina ir jį
prikelia. Viešpačiui Jėzui mes visi
esame „Lozorius.” Jo draugai yra tie,
kuriuos jis prikels ir kuriems suteiks
savo prisikėlimo ir pergalės prieš
mirtį galia savo šlovę. Tad Jėzaus
draugų mirtis nėra jų draugystės su
Jėzumi mirtis ar pabaiga. Nes kaip
sako šv. Aelredas iš Rivo († 1167):
„Draugystė, kuri gali pasibaigti, nie-
kada nebuvo tikra draugystė.”

„Idem velle, idem nolle” (lot. „no-
rėti tų pačių dalykų ir nenorėti tų pa-
čių dalykų”) sakydavo senovės romė-
nai. Draugystė yra mąstymo bendrys-
tė ir troškimo bendrystė. Viešpats Jė-
zus mums sako tą patį: „Aš pažįstų
savąsias, ir manosios pažįsta mane”
(Jn 10, 14). Gerasis ganytojas, Jėzus,
kviečia savuosius vardais (Jn 10, 3).
Jis žino mano vardą. Aš nesu kokia
nors anoniminė būtis visatos begaly-
bėje. Jis mane pažįsta asmeniškai. O
ar aš jį pažįstu? Draugystė, kurią jis
man teikia, gali būti prasminga tik ta-
da, kai aš taip pat jo ieškau, norėda-
mas geriau pažinti Šventajame Rašte,
sakramentuose, maldoje, šventųjų
bendravime, kitame žmoguje. Drau-
gystė nėra vien tik pažinimas, bet taip
pat norų, troškimų bendrystė.

Vadinasi, mano valia turėtų pa-
sukti link „taip” jo valiai. Tikroje drau-
gystėje su Jėzumi, vis labiau jį my-
lint, mano valia susijungia su jo va-
lia, jo valia tampa mano valia, ir bū-
tent taip aš iš tiesų tampu savimi, pa-
tiriu tikrąją laisvę, atpirkimo džiaugs-
mą. „Man gyvenimas – tai Kristus, o
mirtis – tik laimėjimas” (Fil 1, 21).
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6 Velykų sekmadienis

Ne tarnai, bet draugai

ŠvenTaDienis

BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

sveiKaTa

Tikslių duomenų, kaip dažnai
žmones kamuoja miego sutri-
kimai, nėra, tačiau įvairioje

literatūroje teigiama, kad šiuos požy-
mius gali jausti net iki 40 proc. žmo-
nių. Nemiga diagnozuojama, kai
žmogus mėnesį miega tik po 4 valan-
das per naktį. Įvairius miego sutriki-
mus gali sukelti tiek rimtos ligos,
tiek neteisingas požiūris į miego
higieną, intensyvus sportas ar nieko
neveikimas.

Vyresnio amžiaus žmonėms 
atsibusti 3–5 kartus per naktį yra

normalu

Miego sutrikimų dažnis neprik-
lauso nuo amžiaus. Dažnai teigiama,
kad vyresni žmonės miega prasčiau,
nes kelis kartus per naktį atsibunda.
Anot pašnekovės, pensinio amžiaus
žmonėms prabusti 3–5 kartus per
naktį yra normalu.

Jeigu žmogus vakare užmiega
gerai, bet po valandos ar dviejų nu-
bunda ir kokias dvi valandas nebeuž-
miega, ir tas pats kartojasi kiekvieną
naktį, tai jau vadinama miego palai-
kymo sutrikimu. Tuomet pirmiausia
reikia išsiaiškinti žmogaus poilsio ir
aktyvumo režimą – gal jis per daug
snūduriuoja dieną. O jei iš tiesų žmo-
gus miega mažiau nei keturias valan-
das per parą, prabudęs ilgai neužmie-
ga ir tai trunka mėnesį, tuomet jam
rašoma diagnozę „nemiga” ir jis gy-
domas.

Nemiga – tai ne tik senų žmonių
liga. Jaunų žmonių nemigos priežas-
tis dažnai labai proziška – jie patys
sujaukia darbo ir poilsio režimą gul-
dami paryčiais. Taip pat miegas gali
sutrikti, jei žmogus įpratęs prieš mie-
gą sočiai pavalgyti, taip pat jei nuolat
jaučiasi alkanas, jeigu kambaryje
yra per šilta arba per šalta, per grei-
tai išjungiama ryški šviesa (tamsinti
apšvietimą reikėtų palaipsniui) arba
pro langus šviečia žiburiai.

Kai kuriems žmonėms nemigą
sukelia vakariniai apsilankymai
sporto klube. Mat norint užmigti turi
būti pakankamai žema kūno tempe-
ratūra, o intensyvus sportas ją kelia.
Kad tuo įsitikintume, galime patik-
rinti savo pulsą prieš miegą – jei šir-
dies dūžiai dažni, vadinasi, kūno
temperatūra dar nespėjo nukristi,
medžiagų apykaita nesulėtėjo.

Nemigą taip pat gali sukelti įvai-
rios ligos – kvėpavimo netolygumai,
pakitimai kvėpavimo takuose, lėti-
nės slogos, gerklės patologijos ir pan.
Smegenys tokiu atveju negauna pa-
kankamai deguonies, žmogus ima
sapnuoti košmarus ir nubunda. Mat
kai nubundama, takai atsiveria. Tai-
gi žmogus nubudinėja, kad galėtų
kvėpuoti.

Dieną sveika nusnūsti 10–15 min.,
bet ne 2 val.

Būtinos 8 valandos, kad išsimie-
gotume, yra mitas. Kiek reikia žmo-
gui miegoti, nėra nustatyta. Pagrin-
dinis kriterijus – ar žmogus ryte jau-
čiasi pailsėjęs. Vienam reikia 8 va-
landų, kitam – 10, o trečiam – tik 6.
Tai priklauso nuo genetikos bei kitų
organizmo savybių, todėl tas, kuriam

reikia 8 valandų, niekada negalės
miegoti tik 6 valandas.

Netiesa, kad vyresniems žmo-
nėms reikia mažiau miego. Tiesa ta,
kad jie keletą kartų pamiega dieną.
Yra pensininkų, kurie gulasi 8-tą ar
9-tą valandą vakaro, o nubunda 5-tą
ir stebisi. Taigi svarbiausias kriteri-
jus, vertinant, ar užtenka miego, yra
mūsų savijauta. Labai sveika dieną
nusnūsti 10–15 min., tačiau jeigu
žmonės to nesugeba ir užmiega porai
valandų, to daryti nereikėtų.

Jei žmogus atsigulė normaliu
metu, miegojo ilgai, bet atsibudo ne-
pailsėjęs, neturi energijos, jam nesi-
nori dirbti, niekas nedomina, tai jau
depresijos požymiai. Kartais žmogus
jaučiasi taip, tarsi ir miegojo, ir ne-
miegojo. Tam gali turėti įtakos pra-
sidedanti liga, kažkokie aplinkos veiks-
niai, neišspręsti uždaviniai, dėl ku-
rių mintys tęsia savo vidinį darbą.

Jei tai nutinka retai, dėl to ne-
reikėtų rūpintis. Tačiau jei tai karto-
jasi, akivaizdu, kad žmogus nemoka
atsiriboti nuo darbo, jis pervargęs.
Beje, prastai miega nebūtinai tik tie
žmonės, kurie persitempę. Labai daž-
nai blogai miega ir tie, kurie kaip tik
nieko neveikia.

Taip pat prastai miega knarkian-
tys žmonės. Knarkimo priežasčių
gali būti daug – tiek mechaninės kvė-
pavimo takų problemos, tiek spazmai
dėl sąmonės duodamų komandų.
Knarkimą būtina gydyti ir todėl, kad
80 proc. knarkiančių žmonių kamuo-
ja įvairūs sutrikimai: rytiniai galvos
skausmai, kraujo tirštėjimas, atmin-
ties prastėjimas ir pan.

Prie vaistų priprantama

Taigi nemigos bei kitų miego
sutrikimų priežastys gali būti labai
įvairios. Bet kuriuo atveju miego trū-
kumas labai vargina: blogėja ne tik
bendravimo įgūdžiai, gali išsivystyti
depresija, bet ir padidėja potraukis
alkoholiui bei pripratimas prie jo, ga-
li išsivystyti širdies ir kraujagyslių
sistemos ligos, imuninės sistemos,
hormonų apykaitos pokyčiai, pa-
sunkėti vidaus ir neurologinės ligos.

Nemigą patiriantys žmonės daž-
nai griebiasi lengviausios išeities –
migdomųjų, tačiau specialistai įspė-
ja, kad nemigos gydymas yra sudė-
tingas. Be to, jei, pavyzdžiui, nemie-
gate dėl sąnarių skausmų, nepasiju-
site geriau tik nuo miegą gerinančių
vaistų. Taigi būtina pašalinti nemigą
sukeliančią priežastį, ne tik simpto-
mą. Todėl taikomas sudėtinis gydy-
mas – miego įpročių ir higienos pa-
keitimas, pvz., lovoje praleisto laiko
trumpinimas, psichoterapija, šviesos
terapija, tam tikros mineralinės ir
augalinės medžiagos.

Vaistus gali paskirti tik gydyto-
jas, nustatęs nemigos priežastį. Tei-
giama, kad prie naujos kartos migdo-
mųjų, šalinančių nemigos daromą ža-
lą sveikatai, taip nepriprantama kaip
prie ankstesniųjų, jie nesukelia mie-
guistumo, raumenų silpnumo, tačiau
ir juos primygtinai nurodoma gerti
tik gydytojui nurodžius, o vėliausiai
po 4 savaičių gydytojas sprendžia, ar
pacientui reikia juos gerti toliau.
Taigi bet kokia saviveikla draudžia-
ma.

Delfi.lt

Kai�kamuoja�nemiga,�
arba�kaip�gerai�išsimiegoti
INGA SAUKIENĖ
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SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 28

Aptarėme ir iki šiol paslaptimi
išlaikytą informaciją apie Algirdo
Brazausko sveikatos būklę. Jam nus-
tatytas vėžys. Prisipažinau A. Pociui,
kad man tai jau ne naujiena – buvau
girdėjęs, bet niekam neprasitariau.
Rei kia išsaugoti šią paslaptį, nes mū -
sų politinė kultūra tokia, kad net ligą
kai kas gali savanaudiškai pa nau doti
savo politiniams tikslams. Jeigu A.
Bra  zausko sveikata imtų smar kiai
blogėti, neramu, kad tai neatsilieptų
jo sprendimams. Neturė tų taip atsi-
tikti. Nežinau tikslios jo li gos diagno -
zės, bet tikiu, kad jo svei katos būklė
netaps kritinė.

2005 metų rugpjūčio 4 diena,
Vilnius. Seniai svarstau, kaip reikė -
tų pertvarkyti Prezidentūros Ryšių
su visuomene skyrių. Dirba be ini -
cia tyvos, neefektyviai, neregėti veik-
los rezultatų. Pasikviečiau Ritą
Gruma daitę ir tarėmės, ką daryti,
kad darbas pagerėtų.

Netikėtai atsirito R. Pakso apkal -
tos aidai. Praėjusią savaitę Pilietybės
komisija man rekomendavo išimties
tvarka suteikti Lietuvos pilietybę
dviem asmenims: Lietuvos kariuo -
menės vertėju Afganistane dir ban -
čiam afganistaniečiui ir JAV lietu-
vei, kuri jau 11 metų užsiima labdara
mū sų šaliai. Ketinau atsižvelgti į re-
ko mendaciją ir patenkinti šių žmo-
nių prašymus. Tačiau paaiškėjo, kad
apie tai sužinoję paksistai (o gal kaž-
kas juos ir sąmoningai informavo)
rengia si Seime sukelti politinį skan-
dalą, lyginti šiuos atvejus su R. Pakso
su teikta pilietybe savo finansiniam
rė mėjui J. Borisovui.

Pasitaręs su savo teisės patarė-
jais, išsikviečiau vidaus reikalų mi -
nis trą G. Furmanavičių. Išklausęs jo
samprotavimus, nusprendžiau dek-
re tų dėl pilietybės suteikimo nepa-
sira šyti. Mat išimties tvarka ją gali-
ma su teikti tik už nuopelnus Lietu-
vai, o kas uždraus priekabių ieškan-
tiems po litikams abejoti, ar pakanka-
mai nu sipelnęs pilietybę gavęs as-
muo? Žinodamas, kaip griežia dantį
paksistai, neabejoju, kad būsiu užsi-
puolamas kiekvienu atveju, kai kam
nors ją suteiksiu išimties tvarka.
Todėl Pi lietybės komisijos paprašiau
daugiau man neteikti tokių rekomen-
dacijų.

2005 metų rugpjūčio 6 diena,
Ariogala. Stengiuosi visuomet pa -
svei  kinti kiekvienais metais į sąs-
krydį nuostabaus grožio Dubysos slė-
nyje susirenkančius politinius kali-
nius ir tremtinius. Čia suvažiuodavo
dešimt tūkstančių patriotizmu spin-
duliuojan čių žmonių, bet kasmet jų
gretos vis retėja. Šiemet susirinko
apie 4–5 tūkstančius dalyvių. Lyg ty-
čia lijo, bet nuotaika buvo šventinė.
Linkėjau jiems skleisti kitoms kar-
toms savo idealizmą.

2005 metų rugpjūčio 7 diena,
Vil nius. Dalį dienos praleidau prie
televizoriaus, nes stebėjau Helsin ky -
je vykstančias pasaulio lengvosios at -
letikos pirmenybes. Virgilijus Alek -
na čempionas! Nusviedžia diską 70
metrų 17 centimetrų, laimi aukso
me dalį ir dar pagerina pirmenybių
re kor dą. Gaila, kad vos kelių taškų
iki bronzos pristigo ketvirtą vietą
iško vojusiai septynkovininkei Aust -

rai Skujytei.
Mėginau paskambinti į Helsinkį

Vir  gilijui Aleknai, bet nepavyko pra -
simušti pro sveikintojų virtinę.

2005 metų rugpjūčio 8 diena,
Vil nius. Visi dienraščiai pirmuo -
siuo se puslapiuose skelbia apie Vir -
gi lijaus Aleknos pergalę. Pasitaręs
su štabu, nutariau jį ir A. Skujytę tie-
siai iš oro uosto pakviesti į Preziden-
tūrą.

Paskambinau A. Brazauskui ir
pa  siūliau Baltojoje salėje drauge pas -
veikinti sportininkus, o jei jie jau su -
planavo tokias iškilmes Vyriausybės
rūmuose, galiu ir aš atvažiuoti pas
juos. Premjeras sutiko atvykti į Pre -
zidentūrą su savo komanda. Jis
įteiks V. Aleknai piniginę premiją, o
aš skulp tūrą.

Sulaukiau ir netikėto Stenlio
Bal  zeko, dabar viešinčio Vilniuje,
skambučio. Jo muziejus jau ne vieną
dešimtmetį renka Metų žmogų. Šie -
met šis garbingas apdovanojimas su -
teiktas Almai!

2005 metų rugpjūčio 10 diena,
Kaunas–Marvelė. Sovietiniais lai -
kais daugiau nei dešimt metų staty-
tas „Lietuvos” viešbutis Vilniuje pa -
šaipiai buvo vadinamas amžiaus sta -
tyba. Šiandien kalbėdami apie Kau-
no vandens valymo įrenginius gali-
me sakyti, kad tai dviejų amžių staty-
ba.

Prisimenu, kaip dar aštuntojo
de šimtmečio pabaigoje atvykęs į Lie-
tu vą apsilankiau Marvelėje, buvusio
žirgyno teritorijoje. Svarstėme, ar tai
tinkama vieta nutekamųjų vandenų
valymo įmonei statyti. Marvelė – to -
lokai nuo Kauno, mažai apgyvendin-
ta, todėl buvo nutarta, kad būtent čia
ir reikia statyti.

Prabėgo daug metų. Prieš šeše -
rius metus pagaliau pradėjo veikti
mechaninio vandens valymo įrengi-
mai, pašalinantys 70 proc. Neries ir
Nemuno teršalų. Per šios įmonės ati -
darymą linkėjau, kad kuo greičiau
būčiau pakviestas ir į biologinio va -
ly mo koplekso atidarymo iškilmes, o
tuomet į Kuršių marias Nemunas te -
kėtų jau 95 proc. išvalytas. Tačiau pa -
aiškėjo, kad tai nereali svajonė. Per
šešerius metus nieko nepadaryta.

Atvykau nusiteikęs gerokai pa -
pur tyti visus už aplinkosaugą atsa -
kin gus biurokratus. Pakviečiau ap -
lin kos viceministrą, Kauno viceme -
rą, Finansų ministerijos atstovų,
„Kau  no vandenų” vadovus ir kitų
valdininkų. ES aplinkosaugos pro-
jektams per trejus metus skyrė 1 mi-
lijar dą 340 milijonų litų. Panaudota
vos 7 proc. visų lėšų. Neįsivaizduoju,
kaip pavyks paskirstyti likusius pi-
nigus, jei biurokratai net mano aki-
vaizdoje tik tuščiai ginčijosi ir vertė
kaltę vie nas kitam. Po pusantros va-
landos to kių diskusijų pasakiau, kad
jeigu šis projektas tučtuojau nebus
pradėtas įgyvendinti, lėks jų galvos.
Pažadėjau paskirti savo atstovą, ku-
ris kas antrą savaitę tikrins, kas pa-
daryta, ir informuos mane. Stabdan-
čius projektą biu rokratus reikalau-
siu atleisti iš darbo. Pasaulyje dar
neregėta, kad pre zidentas turėtų im-
tis vandens va lymo įrenginių staty-
bos!

Bus daugiau.

Įvertindami mūsų partizanų bei ryšininkų pasiaukojimą kovojant dėl
Lie tuvos lais vės, jų sunkiam gyvenimui palengvinti

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI:

$400 Kastytis A. Jucas, MD, Chicago, IL.
$200 Irena Raulinaitis, Glendale, CA (viso $500); Yvonne Skyrus, Plea-

santon, CA; Aldona Šmulkštienė, Chicago, IL (viso $3,350); Marija
Vygantas, Great Neck, NY.

$175 Beverly Shores Lietuvių klubas per Romą Dambrauskienę, Beverly
Shores, IN.

$150 Genė Kikilas, Kenosha, WI (viso $900).
$100 Raminta Jacobs, La Grange, IL (viso $1,300); Aldona ir Vytautas

Maurutis, Kirtland, OH (viso $1,700); Wanda Petkus, Saint Peters-
burg Beach, FL (viso $1,050); Vincas Urbaitis, Cleveland, OH (viso
$2,520).

$50 Rimas Kalvaitis, Contoocook, NH (viso $150); Lucy Kikilas, Kenosha,
WI (viso $700); Richard ir Jolita Klementavičius, Gulf  Breeze, FL (vi-
so $500);  Vaclovas ir Margarita Momkai, Chicago, IL (viso $720);
Vytautas Urbonas, Valparaiso, IN (viso $400).

$30 Stasė ir Algis Damijonaičiai, Elgin, IL (viso $430); Algimantas ir Te-
resė Gečiai, Huntington Valley, PA (viso $200); Renata ir Česlovas Ži-
lionis, Palos Heights, IL (viso $323).

$25 Gražina Kenter, Danbury, CT (viso $975); Algimantas ir Rugilė Slap-
kauskas, Glen Ellyn, IL (viso $350);  Algis Vydas, Holden, ME (viso
$205).

$15 Jurgis Likanderis, Kankakee, IL (viso $135).
$10 Bronius Skrabulis, Walpole, MA; Dana Slenys, Hinsdale, IL (viso $90);

Elena  Šeštokas, Rahway, NJ (viso $30).
Pagerbdami a. a. VYTENIO ŠILO atminimą, Edmund ir Dalia Re-

miai, St. Petersburg, FL, Lietuvos Partizanų Globos fondui aukojo $75.
A. a. Vytenio Šilo žmonai ir šeimai L.P.G. fondo nuoširdžiausia

užuojauta. Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dė-
koja už atsiųstas aukas mūsų šelpiamiems partizanams bei ryšinin-
kams.

Norintieji prisidėti prie buvusių partizanų šalpos, savo aukas prašo-
me siųsti L.P.G. Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Visos aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių (Tax ID #36-3163350)

Brutenis L. Veitas, gyvenantis Milton, MA, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Antanina Šalčius, gyvenanti Manchester, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums  ačiū.

Adolfas Luza, gyvenantis Cleveland, OH, atsiuntė „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Kristina Martinkus, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Viltis Jatulienė, gyvenanti Woodland Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.
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Iš k.: LR ambasadorė G. Damušytė, Japonijos ambasadorius K. Išikava, Čekijos amba-
sadorius K. Zebrakovsky, buvęs parlamentaras ir žmogaus teisių veikėjas D. Kilgour,
J. Išikava, Kanados Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkė R. Kličienė, B’nai Brith tary-
bos narys teisininkas D. Matas. 

Ambasada�Kanadoje�pristatė�filmą�apie
Japonijos�diplomatą

Lietuvos ambasada Kanadoje ba-
landžio 26 d. Nacionaliniame aviaci-
jos muziejuje Otavoje pristatė doku-
mentinį filmą apie Kaune dirbusį le-
gendinį Japonijos konsulą Chiune
Sugihara, kuris prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui išdavė tūkstan-
čius „gyvybės vizų” iš okupuotos
Lenkijos nuo nacių persekiojimo į
dar nepriklausomą Lietuvą bėgu-
siems žydams.  

Sovietams aneksavus Lietuvą,
Japonijos konsulatas Kaune buvo
uždarytas ir Sugihara su šeima pri-
verstas išvykti iš Lietuvos.

Lietuvos ambasadorės Kanadoje
Gintės Damušytės pranešimą, kad
Lietuvos vyriausybė šiais metais pri-
ėmė istorinį sprendimą per dešimt
metų skirti 128 mln. litų išmoką už
Lietuvos žydų religinių bendruo-
menių nekilnojamąjį turtą, nusavi-
ntą totalitarinių nacių ir sovietų re-
žimų, renginio dalyviai pasveikino

plojimais. Skirtos lėšos galės būti
naudojami finansuoti žydų švietimo,
religinę, mokslinę, kultūrinę, svei-
katos priežiūros ir kitokią visuome-
nei naudingą veiklą.

Renginyje dalyvavęs Japonijos
ambasadorius Kanadoje Kaoru Iši-
kava padėkojo Lietuvos ambasadai
už kilnų renginio sumanymą, kuris
,,įamžina istorinę atmintį ir istorinę
asmenybę”.

Žodį taręs žydų organizacijos
,,B’nai Brith” Kanados skyriaus vyk-
dantysis viceprezidentas Frank Di-
mant prisiminė Vilnių kaip litvakų
kultūros centrą, kuris buvo pagar-
biai vadinamas Lietuvos Jeruzale.

Renginyje dalyvavo politikai,
visuomenės veikėjai, spaudos atsto-
vai, lietuvių ir žydų bendruomenės
nariai iš Otava, Toronto, Vinipeg ir
kitų Kanados miestų. 

LR ambasados Kanadoje info

Jonas Variakojis gimė 1892. 05. 20
Biržų aps. Rinkuškių kaime. 1913 m.
baigė Piarnu (Estija) gimnaziją. Pa-
dirbėjęs „Vilties” redakcijoje, rudenį
įstojo į Peterburg universiteto Teisės
fakultetą. Iš trečio kurso buvo pa-
šauktas į Rusijos kariuomenę. 1917
m. baigė Vladimiro karo mokyklą ir
buvo nusiųstas į Austrijos frontą.

Po Spalio perversmo darbavosi
Voroneže, Vilniuje, Oršoje. 1918 m.
grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos preky-
bos ir pramonės rūmuose Vilniuje.
Prasidėjus bolševikų puolimui,
1918.12.29 įstojo savanoriu į Lietuvos
kariuomenę ir buvo paskirtas Pane-
vėžio srities apsaugos viršininku. 

Jau 1919 m. pradžioje rusų-bolše-
vikų reguliariajai kariuomenei arti-
nantis prie Panevėžio, karininkas
biržietis Jonas Variakojis su pirmai-
siais savanoriais pasitraukė iš mies-
to. 

Traukiantis į Kėdainius, būrį
papildydavo nauji savanoriai. Būrys
Kėdainius pasiekė turėdamas jau
apie 100 savanorių. Kėdainiuose vei-
kiantis vietinės apsaugos būrys susi-
jungė su Panevėžio apsaugos būriu.
Pirmasis jų uždavinys buvo sustab-
dyti priešo veržimąsi Kauno link.
Šiose nelygiose kautynėse žuvo pir-
masis Lietuvos kariuomenės karys
Povilas Lukšys.

J. Variakojo būrys  1919.03.22.
buvo pavadintas Panevėžio atskiruo-
ju batalionu. Batalionas ne tik patiki-
mai gynė pozicijas Vidurio Lietuvos
regione, bet ir išvijo bolševikus iš
Ukmergės, Kėdainių, Šėtos ir Pane-
vėžio. Batalionas dalyvavo visose
kautynėse prieš bolševikus iki Dau-
guvos,  kariavo su lenkais, bermon-
tininkais ir  išaugo į pulką. 

1920 m. sausio 7 d. pulkas buvo
pavadintas 4 pėstininkų Lietuvos

karaliaus Mindaugo pulku. Kovoms
pasibaigus pulkas buvo dislokuotas į
nuolatinę dislokacijos vietą Panevė-
žio rajone, Pajuostyje, kur buvo iki
Lietuvos okupacijos 1940 m.

1921 m. rudenį J. Variakojis pa-
skirtas pėstininkų divizijos, vėliau –
III karo apygardos viršininku. 1924
m. baigė Aukštuosius karininkų kur-
sus Kaune. 1926 m. išėjo iš kariuo-
menės ir apsigyveno Ukmergės ap-
skrityje.

A. Voldemaro ministrų kabinete
nuo 1928.11.22 iki 1929.09.23 buvo
Susisiekimo ministerijos valdyto-
jas. 1929 m. vėl grįžo į kariuomenę.
1929.09.23–1930.06.27 buvo Krašto
apsaugos ministras, atsistatydino dėl
sveikatos. 

Variakojis buvo tikras karinin-
kas. Per visą jo tarnavimo laiką jo
buvę viršininkai savo atestacijose
karininką vertino tik gerai. J. Varia-
kojį vadai vertino kaip gilaus išsi-
lavinimo ir proto karininką, kuris
gerai išmanė karo dalykus, ypač ge-
rai orientavosi labai sunkiose ir
sudėtingose situacijose.

Išėjęs į atsargą pulkininko leite-
nanto laipsniu, apsigyveno savo ūky-
je Šešuolėliuose. Drauge su kitais
įkūrė Zibalų pieno perdirbimo ben-
drovę, buvo jos pirmininkas. Dirbo ir
kitose draugijose. 1944 m. pasitraukė
į Vo-kietiją, 1949 m. emigravo į JAV.
Mirė 1963.10.31 Čikagoje, IL. 

2001 m. birželio 24 d. Panevėžyje
buvo atidengtas paminklas  biržie-
čiui, pulkininkui leitenantui, Pane-
vėžio atskirojo bataliono 1919 m. pir-
majam vadui, buvusiam 1929–1930
metais krašto apsaugos ministrui Jo-
nui Variakojui. 2002 m. gegužės 20 d.
jo gimtinėje Rinkuškiuose buvo pas-
tatytas stogastulpis. Dabar Panevė-
žio centre ant namo Laisvės aikštėje
yra atminimo lenta, liudijanti čia
buvus J. Variakojo štabą.

ANTANAS SEIBUTIS

Pulkininkui Jonui Variakojui – 120

Karininko Jono Nastopkos, žuvusio už Lietuvos Nepriklausomybę 1919. 05. 18. prie
ėriškių, palaikų perlaidojimas Biržų evangelikų kapinėse. Palaikai perkelti iš Kėdainių
evangelikų reformatų bažnyčios 1920. 06. 24. Dešinėje iš kairės matyti  pulkininkas lei-
tenantas  Eduardas Adamkavičius, kapitonas Jonas Variakojis, dr. Jokūbas Mikelėnas.

,,Sėlos“ muziejaus nuotr.

Jonas Mezinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą  ir paaukojo 50 dol. Esame Jums Labai dėkingi už paramą.

Nijolė Nausėdienė, gyvenanti Homer Glen, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Viktor J. Petrušis, gyvenantis Santa Monica, CA, atsiuntė „Drau-
gui” 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus remiate.

Vytautas Markevičius, gyvenantis Merrillville, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 75 dol. Labai Jums ačiū, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.

Trylikametės�lietuvės�knyga�apie�triušiukus
sužavėjo�vokiečius

Trylikametė lietuvės dukra Kat -
rina Oesterwinter, gyvenanti Det -
mold, Vokietijoje, išleido savo pirmą -
ją knygą. Knyga, atspausdinta lietu-
vių ir vokiečių kalbomis, išėjo Lie -
tuvos leidykloje. Anja Jurges vietos
laikraštyje „Lippische Landes-Zei -
tung” rašo, jog dar prieš pasirodyda-
ma, knyga jau buvo panaudota mo-
kyklinių užsiėmimų metu.

„Triušiukas Lu” ir „Kur dingo
Petris?” taip vadinasi du apsakymai
lietuvių-vokiečių kalbomis išleistoje
knygoje, kur jaunoji autorė pasakoja
apie ilgaausių gyvenimą ir nuoty -
kius, perteikiamus jų pačių akimis.

Lietuvoje užaugusi Katrinos ma -
ma Rasa Oesterwinter visuomet iš -
versdavo Katrinos tekstus seneliams.
Jais susidomėjo leidėja Bernadeta
Markevičienė. Dailininkė Daiva
Juod kienė, mamos draugė, nupiešė
iliustracijas. Mokytojai, Rasos Oes -
terwinter buvę kolegos, panaudojo
Katrinos knygelę pamokų metu, per-
skaitydami apsakymus savo moki -
niams. Moksleiviai parašė autorei
daug gražių laiškų.

„Dar būdama dvejų metų Kat -
rina jau ėmė domėtis raidėmis. Labai
anksti pasireiškė jos gebėjimas leng-
vai įsiminti daugiaeilius dainų teks-
tus”, – pastebi jos tėvai.

Geriausia prielaida „nepaprastai
turtingam žodynui, kalbos pojūčiui,
įtaigiam ir vaizdingam rašymui”,
kaip vėliau jaunąją Remmighausen
autorę gyrė Ekenrot fondas, pakvie -
tęs ją aštuoniems savaitgaliams į ra -

šymo kursus Ekenrot, po dalyvavimo
rašinių konkurse „Grüner Lorbee”
(,,Žalioji lauro šakelė”). Katrina daly-
vavo įvairiuose konkursuose. Praė -
jusiais metais ji buvo pakviesta ir į
tarptautinę jaunųjų literatų stovyklą
Austrijoje.

Kornelija Funke yra viena mėgs -
tamiausių Katrinos rašytojų. Vis daž-
niau Katrina skaito detektyvinius
ap sakymus ar mangas – komiksus,
nes ji taip pat „mielai ir piešia”.
Kompiuterinių žaidimų personažai
ar fantastinių filmų herojai įkvepia
ją naujiems apsakymams.

Apie triušiukų Lu ir Petrio nuo-
tykius parašyta ir trečioji dalis.
Trūksta tik iliustracijų.

Šiuo metu Katrina savo ateitį sie -
ja su kitokia nei rašytojos profesija.
Ji norėtų tapti filmų įgarsintoja.

Lrytas.lt 

Trylikametė rašytoja Kat rina Oesterwin-
ter.                       Asmeninio archyvo nuotr.
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www.draugas.org

$5.00
$10.00

$15.00  
$25.00
$30.00  

$43.00  
$50.00  

$75,00
$100.00

$150.00

$200.00

$500.00

$510.00
$5,000.00

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2012 m. balandžio mėn. Lietuvių Fondo

aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo $11,368.00
suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

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

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

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

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

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($170).
Kulikauskas, Jonas, CA ($10); Kuolas, Augis, WA ($330); Razma MD, jr., An-
tanas G., IL ($3,170); Robinson, David ir Lynne, MI ($10); Savickienė, Daiva,
CA ($430).
O'Brein, Karen ir Timothy, MI ($15).
Eldred, Robert ir Joanne, MI, ($25); Levasseur, Susan E. ME  ($25).
Brooks, Erika   D., IN ($200);  Bennett, Barry K. ir  Michelle, IL ($30); Osborn,
Donald ir Marilyn, MI ($30); Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($1,180.86).
Šaulys, Dalia Rūta, IL ($3,700).
Ambrose, Marius, MD ($1,050); Atlantos Amerikos Lietuvių Bendruomenė,
GA ($50); Baltutienė, Danutė, CA ($1,480); Bieliauskas, Mindaugas ir Vida,
IL ($225); Bertulytė-Bray, Ina G. , WA ($1,125); Brooks, Jill R., IL ($50); Dun-
dzila, Antanas, FL ($2,400); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($4,700); Kar-
nius, Albinas ir Angelė, FL ($345); Kiršteinas, Raimundas, NY ($300); Lau-
čius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,090); Lituanistinė mokykla ,,Saulė”, direkt.
Virginija Šileikaitė-Thoresen, GA ($50); Mereckis, Jūratė, IL ($320); Rudai-
tis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,515); Schooner Retirement Community, Schoo-
ner Estates, ME ($50); Sirusas, George Saulius ir Gražina, NJ ($700); Vait-
kus, Vytas ir Aldona, IL ($3,293).
Petroliūnas, Laima ir Thomas, IL ($1,000).
Astras, G. Alberta ir Kuljit Singn, CA ($820); Buivys, Daina, MD ($1,200);
Cox, Magdalynne Lory ir Alex F., PA ($700); Dambrauskas, Romas, LT ($100);
Dismonis, Žydrūnas ir Reda, IL ($100); Jokubka, Dr. Petras Ironis, FL
($1,120); Kamantienė, Gražina, MI ($4,685); Klibaitė, Ugnė, IL ($100); Kuolas,
Almis ir Danguolė, MA ($6,400); Indianapolio Lietuvių Bendruomenė, pirm.
Sigita Nusbaum, IN ($100); Mingėla, Šarūnas S. ir Regina, MI ($225); Pad-
bury, Guy ir Barbara, CA ($600); Reikenis, Richardas, MD ($2,000); Selenis,
Robertas ir Rita, MI ($100); Švipas, Jolanta D., IL ($850); Urbaitis, Vincas ir
Teresė, OH ($600).
Damušytė, Gintė, Kanada ($175); Janušonis, Palmira A., IL ($3,500);
Kondratas, Dr. Ramūnas A., VA ($500).
Brazis, Aldona, IL ($3,275);  Kojelis, Daina E., IL ($1,300); Vydas MD, Saulius
G. ir Melody, MS ($900).
Bulota, Giedrė Mary, CA ($500); Čyvas, kun. Matthew,  FL ($5,800);  Praitis-
Kartanaitė, Dana, NE ($6,000); Šilkaitis, Raimundas ir Rasa, IL ($1,750).
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,970). 
Adamkus, Prezidentas Valdas ir Alma, LT ($7,000).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a.a. Valeria Dube (ME) (aukojo: Le-
vasseur, Susan E., ME; Schooner Retirement Community, Schooner Estates, ME );
a.a.Vytautas Kamantas (MI) (aukojo: Astras, G. Alberta ir Kuljit Singn, CA;  Barzdu-
kas, Arvydas ir Daiva, VA ; Brooks, Jill R., IL ; Eldred, Robert ir Joanne, MI ; O’Brein,
Karen ir Timothy, MI; Kamantienė, Gražina, MI; Karnius, Albinas ir Angelė, FL;
Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL); a.a. kun. Mikulas Krupavičius (CA) (aukojo: Bulota,
Giedrė Mary, CA); a.a. Živilė Reikenis (MD) (aukojo: Reikenis, Richardas, MD); a.a.
dr. Juozas ir Emilija Vydas (MS) (aukojo: Vydas MD, Saulius G. ir Melody, MS); a.a.
Juozas ir Apolonija Žygas (CA) (aukojo: Baltutienė, Danutė, CA).

Nauji LF nariai ir kandidatai: Atlantos Amerikos Lietuvių Bendruomenė, GA;
Romas Dambrauskas, LT;  Žydrūnas ir Reda Dismonis,  IL;  Ugnė Klibaitė, IL;  Jonas
Kulikauskas, CA; Lituanistinė mokykla ,,Saulė”, GA; Indianapolio Lietuvių Bend-
ruomenė, IN.

A † A
ALFREDAS BLYSKIS

Mirė 2012 m. gegužės 11 d. Oak Lawn, IL.
Gimė 1942 m. balandžio 5 d. Vokietijoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Vida Augaitytė; duktė Aurelija Ploutis

su vyru George, anūkas Aleksandras; sūnus Arvydas su žmona
Rūta, anū kai Jonas ir Andrius; brolis Henrikas Blyskis; sesuo
Anelies su vyru Jean Pietr von Rotz su šeima.

Priklausė Lietuvių Operai.
A. a Alfredas bus pašarvotas  ketvirtadienį, gegužės 17 d. nuo

2 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 18 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų, a. a. Alfredas bus palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
kapi nėse.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Tėveliui

A † A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame „Draugo” vyriau -
siąją redaktorę daktarę DALIĄ CIDZIKAITĘ, AABS
konferencijos organizacinio komiteto narę, kolegę ir
draugę, bendražygę ir bičiulę.

Šią sunkią valandą mintimis esame su Tavimi.

AABS 23-iosios konferencijos
organizacinis komitetas Čikagoje

A † A
JUOZAS A. STARĖNAS

Mirė 2012 m. balandžio 25 d., sulaukęs 86 metų, Clearwater
Beach, Florida, Bay Pines Veteran Administration Medical
Cen ter.

Gimė 1925 m. lapkričio 27 d. Puvočių miestelyje, Varėnos
apskrityje, Lietuvoje.

Amerikos kariuomenės veteranas, kur pasiekė kapitono
laipsnį, Korėjos konflikte du kartus buvo sunkiai sužeistas ir
buvo apdovanotas daugeliu medalių, tarp jų „Purple Heart
with Clusters”. Civiliniame gyvenime diplomuotas mechani-
kos srities inžinierius, dirbęs pagal savo profesiją daug metų.
Buvo labai aktyvus dėl Lietuvos išsilaisvinimo, priklausė dau-
geliui organizacijų, tarp jų lietuvių Skautams, lietuvių Ameri-
kos bendruomenėms ir klubams. Mėgo dainuoti ir turėjo gražų
tenoro balsą. Dainuodavo daugiausia kvartetuose, buvo didelis
tapybos mėgėjas ir rašė poeziją.

Prislėgtą didelės netekties ir liūdesio paliko žmoną Mildą
Mackevičiūtę, kurią buvo vedęs Providence, RI, prieš 59 metus,
sūnų Vytautą su žmona Debbie, dukrą Daną su vyru Steven
Hackett ir anūkais Kevin, Sarah ir Emily, proanūkę Lilly; duk-
rą Birutę A. Dragicevich ir anūkais Nicky ir Danny. Anūkas
Danny seka senelio pėdomis ir yra U.S. Army Medical  Corps.
Kartu su šeima liūdi artimi giminės ir draugai Amerikoje ir
Lietuvoje.

Velionis po šventų Mišių buvo išlydėtas iš St. Brendon
Church, Clearwater, Florida su U.S. Military Honor Guard.

Nuliūdusi šeima
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� ,,Seklyčioje” trečiadienį,  gegužės 16
d.,  2 val. p. p. tradicinių popiečių metu
matysime   „Dainų dainelės” konkurso
dalyvių koncerto Lietuvoje vaizdo įra-
šą.  ,,Dainų dainelė” yra vienas seniau-
sių Lietuvoje Respublikinių dainų kon-
kursų, organizuojamas Lietuvos televi-
zijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos.
Pirmasis konkursas įvyko 1974 m. Nuo
tada jis vyksta kas dveji metai. Po
programos – užkandžiai. Tel. 773-476-
2655.

� Gegužės 19 d., šeštadienį, 12 val. p.
p. Gedimino  lituanistinės mokyklos (10
S. Lake St., Mundelein, IL 60060)
mokiniai ir mokytojai kviečia į koncertą
visai šeimai ,,Su meile nuo  Baltijos
kran to”. Vyks kasmetinė mugė, vaišinsi-
mės kavinės ,,Naujoji Rūta” lietuviškais
pa tiekalais. Daugiau informacijos tel.
847-668-1731.

� Popchoras ,,Svajonė” gegužės 20 d. 1
val. p. p. kviečia visus į naujai P. Jankausko
ir A. Šimkuvienės sukurtą miuziklą
,,Daktaras Aiskauda”, kuris bus rodomas
Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje,
Lemont. Tel. pasiteiravimui 630-936-
7745 (Alina). 

� Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
Či kagoje susirinkimas vyks gegužės 20
d. Tėviškės parapijoje (5129  Wolf Rd.
Western Springs, IL 60558). 12:30 val.
p. p. – pietūs; 1:15 val. p. p. – susirin-
kimas. Paskaitininkė doktorantė Kristina
Blockytė skaitys pranešimą tema ,,Šiu -
pinio dienos tradicijos ir papročiai Klai -
pėdos krašte”.

� 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).

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� 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 23 d. 7 val. v.  University of
Washington, Kane Hall salėje Yale Uni -
versity profesorius Timothy Snyder pris-
tatys knygą ,,Bloodlands: Europe bet -
ween Hitler and Stalin”.

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

� Seattle Opera svečiuojasi sopranas
Aušrinė Stundytė iš Vokietijos. Gegužės
30 d. ji atliks  Cio-Cio-San vaidmenį G.
Puccini operoje  ,,Madama Butterfly”. Šį
vaidmenį ji atliko ir gegužės 11 bei 13
dienomis.   

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

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 sa-
vo kūriniais, paslaugomis arba lietuviška produkcija festivalio ,,Lietuvos diena” Da-
ley 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

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje gegužės 6 d. atidaryta Amerikos lietuvių mote-
rų dailininkių asociacijos, švenčiančios savo 40-metį, jungtinė paroda, skirta šiai
sukakčiai paminėti. Parodoje savo darbus rodo 22 dailininkės. 
Nuotraukoje:  40-mečiui skirtą parodą atidarė Asociacijos prezidentė Marija Meš-
kauskaitė.                                                                                                  Jono Kuprio nuotr.

Kviečiame į festivalį ,,Lietuvos diena”

Clarendon Hills-Woodridge miestų Holmes pradžios mokykloje Tėvų-mokytojų
asociacijos tarptautinėje šventėje balandžio 26 d. Holmes mokinukai šoko savo tau-
tinius šokius draugams ir tėveliams.  Tarp šventės dalyvių – antro skyriaus mo kinė, Lie-
tuvos vyčių šokėja Laura Misiūnaitė.  Lietuvos vyčių šokėjos ne tik atliko programą, bet
įtraukė žiūrovus į platų žaidimo ratelį.

Popietės metu buvo galima paskanauti įvairiausių valgių iš aplinkinių etninių res-
toranų. Lietuvos vyčių vadovė Lidija Ringienė ir choreografė Birutė Matu ko nienė kartu
su šokėjų šeimomis džiaugiasi mergaičių dalyvavimu tarptautinėse šventėse ir kviečia
mokyklinio amžiaus šokėjus įsijungti į Lietuvos vyčių ratelį.     Lidijos Ringienės 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

Čikagoje viešėjo klaipėdietė Aldutė Vakarė. Ji čikagiečiams pristatė  savo pirmąją
knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”. Šiuo metu moteris pasinėrusi į naujų knygų ra-
šymą, kurių viena bus skirta vaikams. Artimiausiose vizijose – ir ką tik išleisto kūri-
nio vertimas.
Nuotraukoje: A. Vakarė pasirašo savo knyga čikagiečių Rotary klubo susitikime.

Dalios Cidzikaitės nuotr.


