
Kaunas (ELTA) – Pirmajam atkurtojo Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) rektoriui, Atkuriamojo Se-
nato nariui prof. Algirdui Avižieniui bus įteiktas vienas
garbingiausių apdovanojimų pasaulyje – Eckert-Mauchly
prizas, kurį įsteigė Kompiuterinės įrangos asociacija
(ACM). Lietuvis mokslininkas taip įvertintas už svarų
indėlį į klaidoms atsparių kompiuterių architektūrą ir
kompiuterių aritmetiką: jo koncepciniai brėžiniai padėjo
sukurti save pasitaisantį kompiuterį STAR (Self  Testing
And Repairing), kuris buvo pritaikytas NASA erdvėlai-
viuose. Apdovanojimas, kurį kompiuterių architektai va-
dina savo ,,Nobeliu”, VDU garbės profesoriui A. Avižie-
niui bus įteiktas birželio 12 d. Portland mieste.

Prof. A. Avižienio apibrėžta gedimams atsparios
kompiuterijos sąvoka remiasi unikaliomis jo idėjomis
apie tai, kaip sukurti save pasitaisančius kompiuterius,
kurie eikvotų mažai energijos ir ilgai tarnautų. Tarp kitų
jo nuopelnų ACM įvardija mokslininko sukurtas atsargi-
nes skaičių sistemas, kurios tapo esmine skaitmeninės
aritmetikos dalimi, bei inicijuotas pirmąsias magistro
studijas JAV, skirtas kompiuterių algoritmams ir proce-
soriams. Apdovanojimo skyrėjai nepamiršo ir didžiulio
laureato indėlio jo gimtajame Kaune atkurtame Vytauto
Didžiojo universitete.

Eckert-Mauchly apdovanojimą remia kompiuterinės
įrangos asociacija ACM ir tarptautinė kompiuterių ben-
drija IEEE (Institute of  Electrical and Electronics En-
gineers). Jis įsteigtas 1979 m., siekiant 5,000 dol. premija

pagerbti įnašus į kompiuterių bei skaitmeninių sistemų
architektūrą. Apdovanojimas pavadintas John Presper
Eckert ir John William Mauchly garbei – šie du moks-
lininkai bendradarbiavo 1947 m. kuriant pirmąjį bendro-
sios paskirties kompiuterį ENIAC.
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Čikaga paminėjo Pal. Matulaičio 25 metų
beatifikacijos sukaktį

Šių metų gegužės 27 dieną Čikagos ir jos apylinkių
lietuviai tikintieji rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčią, kur buvo aukojamos šventos Mišios, mi-
nint Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25-erių metų beati-
fikacijos metines. 

Mišiose, nešini savo vėliavomis, gausiai dalyvavo
JAV lietuviškų organizacijų nariai (Lietuvos šaulių
sąjunga, Lietuvos vyčiai, ateitininkai, skautai ir kt.), taip
pat ,,Knights of  Columbus”, Čikagos miesto policijos,
Brighton Park, Cicero ir Lemont tikintieji. 

Mišias aukojo Čikagos arkivyskupas kardinolas
Francis George, OMI, koncelebravo vyskupas Andrew

Wypych, Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph
Roesch, marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos vice-
provincijolas kun. Tomas Miliauskas, MIC, kun. Anthony
B. Pisso, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos admi-
nistratorius kun. Jaunius Kelpšas, diakonas Vitas Paš-
kauskas ir kiti kviestiniai kunigai.

Mišių metu giedojo jungtinis lietuvių choras, solo
giedojo Giedrė Sokas, vargonais grojo Ričardas Sokas. 

Po Mišių visi dalyviai buvo kviečiami į iškilmingą
vakarienę ,,Beverly Country Club”. 

Daugiau apie iškilmes skaitykite šio numerio 5 pus-
lapyje. 

Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis.                                            Jono Kuprio nuotr.

Apdovanojimas VDU garbės profesoriui A. Avižieniui bus įteiktas
birželio 12 d. Portland mieste.                     Aušros Gibežienės nuotr.

Profesoriui A. Avižieniui – garbingas apdovanojimas



Birželio� 1-oji� –� Tarptautinė� vaikų
gynimo�diena.�Pirmą�kartą�paminėta�ji
buvo�1950�m.�Vaikystė�–�nepakartoja-
mas� žmogaus� gyvenimo� tarpsnis.�Ta-
čiau�ar�visi�vaikai�laimingi,�ar�mes,�su-
augusieji,�sugebame��mažų�žmogučių
svajones� ir�norus�paversti�tikrove?�Ne
paslaptis,�kad,�auklėdami�savo�vaikus,
darome� nemažai� klaidų.�Vis� bėgame,
skubame,�neturime�laiko�ramiai�su�vai-
ku�pasėdėti,�pasikalbėti.�Mano�pačios
ilgametė� darbo� mokykloje� patirtis
parodė,�kad�ne�žaislų�kalnas,�ne�įman-
triausi� kompiuteriniai� žaidimai,� ne
dideli� tėvelių� pinigai� daro� mažąjį
žmogų� laimingu.� Vaikui� reikalingas
svarus� tėvo� žodis,� švelnus� mamos
rankų� prisilietimas,� šiltas� močiutės
apkabinimas,� senelio� išmintis.� Mylė-
kime�vieni�kitus�ir�raskime�laiko�ir�bū-
dų�nuoširdžiai�išreikšti�ir�parodyti�savo
meilę�vaikams�–�tegul�tai�tampa�mūsų
gyvenimo�būdu.�Tuomet� ir� atėję� į� šią
didelę� žemę�mažieji� užaugs� dideliais
žmonėmis.�
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Redakcijos žodis Tema: LieTuvos ir Lenkijos sanTykiai

Varšuvoje veikiančio
Tarptauti nių santy-
kių centro direkto-

riaus pa va duotojas Wojciech
Borodzich nesu tinka su nuo-
mone, kad Lenkija santy kius
su Lietuva išmainė į gerą kai -
my nystę su Rusija. Jo teigimu,
taip tik rai nėra, tačiau lenkai
į Lietuvą žvelgia tik per
lenkų tautinės mažumos su formuotą
prizmę, o Varšuva neturi jokių ryšių
su Lietuvos partijomis, iš skyrus Lie-
tuvos lenkų rinkimų ak ciją.

„Šiek tiek nutuokiant apie Lie -
tuvos istoriją, galima tikėtis, kad esa -
mą  padėtį kai kurie Lietuvos politi -
kai traktuos kaip užkulisinius Len ki -
jos ir Rusijos susitarimus – esą Len -
kija nori išmainyti bendradarbiavi -
mą su Lietuva į gerus santykius su
Ru sija. Tačiau tai netiesa”, – Rytų
Eu ropos studijų centre surengtoje
dis ku sijoje teigė lenkų politologas.

Borodzich taip pat kritiškai įver -
tino Lietuvos prezidentės Dalios Gry -
bauskaitės teiginius apie Lenkiją, iš -
sakytus susitikime su lietuvių išei -
vių organizacijos atstovais Čikagoje.
Tuo met prezidentė teigė mananti, jog
kai kurie lenkų politikai draugu pa -
sirinko Rusiją, o Lietuvai teko atpir -
ki mo ožio vaidmuo. Pasak politologo,
toks vertinimas yra galimas, tačiau
pa reigas einantis prezidentas, jo nuo -
mone, viešai kalbėti šitaip neturėtų.

Borodzich svarstė, kad, žvel-
giant formaliai, Grybauskaitė turi
teisę ver tinti Lenkijos užsienio poli-
tiką ir išsakyti savo nuomonę neofi-
cialiame su sitikime su lietuviais Či-
kagoje. Ma ža to, anot Borodzich, Gry-
baus kai tė prieš Seimo rinkimus gal-
būt no rėjo padėti kuriai nors poli-
tinei jėgai Lietuvoje.

„Tačiau įvertinus, kad Lenkija
tvirtai remia lenkų mažumą Lietuvo -
je, kad pastaruoju metu gerėja Len ki -
jos ir Rusijos santykiai, kad Lenkijos
po žiūris į Lietuvą pasikeitė, taip pat
žinant, kad Lietuvos lenkų rinkimų
akcija pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą su rusų mažumos partija
ir suvokiant, kokį vaidmenį Rusija
vai dina Lietuvos energetikoje, toks
vertinimas atrodo beveik pagrįstas.
Ta čiau aš vis tiek manau, kad parei -
gas einantis prezidentas taip atvirai
kal bėti neturėtų”, – Rytų Europos
studijų centro diskusijoje teigė lenkų
politologas.

Borodzich teigia, kad apskritai
Lietuva ir Lenkija turi mažai bendrų
pro jektų – anot jo, visi Lenkijoje vyk-
stantys projektai, susiję su Lietuva,
yra nukreipti į lenkų mažumą Lietu -
vo je, o ne į lietuvius. Politologo nuo -
mone, abiejų šalių santykius ypač ža -
lo ja faktas, kad bet koks santykių kū -
rimas yra paliktas politikams ir ži-
niasklaidai, kai, tarkime, politikai
savo veiksmais siekia daugiau balsų
per rinkimus, o žiniasklaida – kuo
dides nio populiarumo.

„Lenkų ir lietuvių problema yra
ta, kad dialogas tarp šalių yra palik-
tas politikams ir žiniasklaidai. Žino -
ma, politikai formaliai atspindi da -
lies rinkėjų nuomonę, bet, mano nuo -

mone, kai tik rinkėjas įmeta savo biu -
letenį į balsavimo dėžę, jis praranda
galią kontroliuoti politiką”, – teigė
Bo rodzich.

Politologo nuomone, nutiko taip,
kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai ta -
po abiejų šalių vidinių politinių kovų
įkaitu. Pavyzdžiui, Lenkijoje, pasak
pranešėjo, Piliečių platforma bei
parti ja „Teisė ir teisingumas” disku-
tuoja ne kaip išspręsti šią problemą,
o kas yra labiau lenkas. Bet kurios
po litinės jėgos atsitraukimas, Boro -
dzich teigimu, būtų laikomas pasida -
vimu.

„Kita problema – žiniasklaida.
Tačiau negalime kaltinti žurnalistų,
nes jie dirba nepriklausomose masi -
nės informacijos priemonėse, kurių
pagrindinis tikslas – pritraukti skai -

ty tojus. Žurnalistams ir redakto-
riams pirmiausia rūpi skaitytojų
gausa ir žinios populiarumas, o ne
vals tybių santykiai”, – teigė lenkų
moks lininkas. Anot jo, visi straips-
niai lenkų spaudoje apie Lietuvą pa -
sižymi tuo, kad juose pranešama, kaip
Lietuva vėl eilinį kartą padarė ką
nors blogo lenkų tautinei mažumai.

Borodzich nuomone, taip yra dėl
to, kad nėra jokio bendradarbiavimo
tarp lenkų ir lietuvių „smegenų cen-
trų” ar kitų panašių įstaigų – bend -
radarbiavimas regimas tik tais atve-
jais, kai kokia nors Lenkijos įstaiga
arba institutas rengia projektus su
lenkų tautinės mažumos organizaci-
jo mis Lietuvoje. Tuo tarpu lenkų
Len kijoje ir lietuvių Lietuvoje ben-
dra darbiavimo neįmanoma rasti nė
su žiburiu.

Kaip vieną pagrindinių truk-
džių, gerinant valstybių santykius,
Varšu vos tarptautinių santykių cen-
tro di rek toriaus pavaduotojas minėjo
fak tą, jog Lenkijos politikai yra už-
mezgę santykius tik su Lietuvos len-
kų rin kimų akcija, tuo tarpu su kito-
mis po litinėmis jėgomis ryšių nepa-
laiko. „Aš tai regiu kaip problemą,
nes lenkų politikai pamiršta, kad yra
daug lenkų, kurie priklauso ir ki-
toms partijoms Lietuvoje ir net uži-
ma aukš tas pareigas jose. Mūsų poli-
tikai neturi jokių ryšių su šiomis par-
tijomis. Žinoma, ryšių esama europi-
nia me kontekste, pavyzdžiui, Euro -
pos liaudies partijos (krikščionių de -
mokratų) frakcijoje bei Liberalų ir
de mokratų aljanso frakcijoje už Eu -
ropą. Tačiau tai ne tas pats”, – teigė
Bo rodzich.

Glaudūs lenkų politikų
ryšiai su Lietuvos lenkų rin-
kimų akcija, šios partijos ben-
dradarbiavimas su Rusų aljan-
su rinkimuose, subjurę Lietu-
vos ir Lenkijos santykiai, pasi-
taisę Len ki jos ir Rusijos ryšiai
bei istorinė at mintis, anot Bo-
rodzich, sukuria koktei lį, kuris
Lietuvoje aiškinamas kaip Ru-

sijos ranka. „Turint mintyse šį pa-
veikslą, įma noma manyti, kad esama
paslėptos Lenkijos-Rusijos santykių
darbotvarkės. Tokio tipo argumentai
yra vartojami politinėse diskusijose.
Mes girdėjome panašius teiginius
prieš keletą dienų. Tai iš esmės reiš-
kia, kad nepasitikėjimo lygis tarp
lenkų ir lietuvių yra milžiniškas ir
tai nėra ge rai. Aišku, mes juk nepra-
dėsime karo, tai būtų kvailiausias da-
lykas pasaulyje, tačiau turime prisi-
minti, kad istoriškai Lenkija ir Lie-
tuva glau džiai bendradarbiavo kur
kas ilgiau, nei kad pykosi”, – svarstė
Bo rodzich.

Varšuvos tarptautinių santykių
centro direktoriaus pavaduotojas
taip pat sako, kad tarp Lenkijos ir
Lie tuvos miestų yra sudaryti 45–47
miestų-dvynių susitarimai, tačiau

esamos galimybės visiškai neišnau-
dojamos. Vienintelis aiškesnis ben-
dradarbiavimo pavyzdys – lenkų
mies tų parama statant lenkiškas
mokyklas Lietuvoje arba Lietuvos
lenkų mokinukų atostogų organiza-
vimas Lenkijoje. „Žinoma, tai nėra
blogai, galime tą daryti. Tačiau prob-
lema yra ta, kad tai yra visa bendra-
darbiavimo šerdis. Esama tikrai ma-
žai atvejų, kai bendradarbiavimas
tarp miestų-dvy nių būtų grindžia-
mas verslo  ryšiais ar žinių mainais
tarp lenkų ir lietuvių”, – pasakojo Bo-
rodzich.

Borodzich sako, kad tiek lenkai,
tiek lietuviai yra išdidžios tautos,
tačiau lenkų išdidumas šiuo atveju
su sijęs su jų noru pirmauti regione,
tačiau jie nemoka to daryti neįsaki-
nėdami. „Lenkų išdidumas šiek tiek
problemiškas. Pirma, mes didžiuo-
jamės, kad esame didžiausia valstybė
regio ne. Antra, mes esame viena di-
džiau sių šalių Europos Sąjungoje.
Trečia, mes esame geras pavyzdys
tarp eko nominės krizės krečiamų
šalių. Ket virta, mes sėkmingai bai-
gėme pir mi ninkauti Europos Sąjun-
gai ir visa tai tarsi suteikia mums
išimtinę teisę pir mauti regione”, –
teigė Varšuvos tarp tautinių santykių
centro direktoriaus pavaduotojas.
„Tačiau esmė yra ta, kad pirmavimas
reiškia vedimą į priekį, o ne įsaki-
nėjimą. Tai paprastas dalykas, kuris
pas mus amžiais už mirštamas”, –
tęsė Borodzich. Jo nuo  mone, Lenkija
negali pirmauti  regione tol, kol
nesugeba palaikyti ge rų santykių su
savo kaimynais.

Delfi.lt

Lenkija nemoka
pirmauti
EGLĖ SAMOŠKAITĖ

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

Wojciech�Borodzich:�„Lenkų�ir�lietuvių�proble-
ma� yra� ta,� kad� dialogas� tarp� šalių� yra� paliktas
politikams�ir�žiniasklaidai.”
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Š. m. gegužės 20 d. Kauno kino
teatre ,,Romuva” įvyko dokumetinio
filmo ,,Likau gyvenimo paraštėje”
apie Juozo Ambrazevičiaus-Brazai-
čio, antisovietinės ir antinacinės re-
zistencijos dalyvio, politiko ir visuo-
menės veikėjo, buvusio Lietuvos  lai-
kinosios vyriausybės vadovo, gyveni-
mo dramos premjera. Premjeros pro-
ga  Alkas.lt rašė: ,,Tai paprasto žmo-
gaus neišgalvota drama. Žmogaus,
kurio visas gyvenimas buvo pašvęs-
tas Lietuvai. Prarasta tėvynė, šeima,
likimo draugų išdavystės, šmeižtas,
prieglobstį suteikusios valstybės
persekiojimas ir iki pat paskutinių
gyvenimo akimirkų lydėjęs karo
nusikaltėlio antspaudas.”  

Anksčiau, bet tą pačią dieną
Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažny-
čios šventoriuje, vyko Brazaičio
palaikų perlaidojimo iškilmės, kurių
metu šv. Mišias aukojo arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius. Ta proga Bal-
sas.lt cituoja laidotuvėse dalyvavusį,
kadenciją baigusį Lietuvos Respub-
likos prezidentą Valdą Adamkų, tei-
gusį, kad buvęs Laikinosios vyriau-
sybės vadovas yra pasiaukojimo
aukštesniems tikslams simbolis: ,,Jis
pats ir visa Laikinoji vyriausybė yra
turbūt tarptautinės tragedijos auka.
Tačiau jie nepalūžo, jie turėjo vieną
tikslą – laisvą Lietuvą. Aš manau,
kad jie savo tikslą pasiekė, nes jie pa-
skelbė pasauliui, kad mes esame lais-
vi, mes esame savarankiški, ir užbė-
go naujiems okupantams už akių,
prieš jų kėslus.” Prez. Adamkaus
dekretu J. Ambrazevičius-Brazaitis
(po mirties) buvo apdovanotas vienu
aukščiausiu Lietuvos apdovanojimu
– Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju
kryžiumi. 

Velioniui, mirusiam 1974 m.
South Orange, New Jersey, jo perlai-
dojimo proga suteiktas dėmesys susi-
laukė ne tik prideramos pagarbos,
bet ir prieštaringų vertinimų, nes
neva jis kolaboravo su naciais ir taip
prisidėjo prie Lietuvos žydų tragedi-
jos. Tačiau Nepriklausomybės akto
signataras Algirdas Patackas tokį
kaltinimą kategoriškai atmeta, teig-
damas, kad 1941 m. Laikinoji vyriau-

sybė su naciais nekolaboravo, bet
stengėsi manevruoti ir bent kažką
laimėti. Kiek kitaip galvoja istorikas
Liudas Truska, pasak kurio, Laiki-
noji vyriausybė norėjo bendradar-
biauti su naciais ir sukurti satelitinę
Lietuvos valstybę, tačiau naciai su
tuo nesutiko. Vytautas Keršanskas,
Vilniaus universiteto studentas, at-
kreipė dėmesį, kad, kalbant apie tą
istorijos tarpsnį, tarptautinėje areno-
je dažnai pateikiama tik viena pusė –
lietuviai, prisidėję prie holokausto, o
kita pusė – žydus gelbėję lietuviai –
tarsi pamirštami. Jis priminė, kad
Lietuvoje taip ir nebuvo suformuoti
SS daliniai, o fiktyvūs žydų getai visų
pirma buvo steigiami tam, kad būtų
galima geriau apsaugoti žydus, kol
naciai išeis. 

Istorikas Marius Kondrotas taip
pat pastebėjo, kad dabar dažnai
linkstama Antrąjį pasaulinį karą ir
apskritai istoriją vertinti tik per
žydų tautos prizmę, į kitus genocidus
tarsi nekreipiant dėmesio. Jo teigi-
mu, vienos tautos istorijos versija
bandoma primesti visiems. Jau anks-
čiau mano minėtas Patackas pabrėžė,
kad žydšaudžiai turi būti smerkiami,
tačiau negalima sutapatinti jų ir
Laikinosios vyriausybės. 

Interneto svetainėje Alkas.lt ci-
tuojamas prieš daug metų miręs dr.
Juozas Girnius, buvęs Brazaičio ben-
dražygis: ,,Yra žmonių, kurių neišse-
mia tik jų darbai, ir Brazaitis yra
daugiau, negu visi jo raštai ir visos
veiklos. Tai žmogus, reto idealizmo,
reto taurumo, reto pareigingumo. Jo
žmogiškoji asmenybė didžiau už vis-
ką, ką jis nuveikė.”

Numatyta mokslinė konferencija
Vytauto Didžiojo universitete (VDU),
skirta Brazaičiui, universiteto rekto-

riaus buvo atšaukta. Gal jis užmiršo,
kad 2007 m. VDU Humanitarinių
mokslų fakultete profesoriaus J. Am-
brazevičiaus-Brazaičio vardu pava-
dinta 608-oji auditorija, o 2009 m.
VDU vestibiulyje atidengti Brazaičio
bareljefai ir jo atminimo lenta? Kon-
ferencijos atšaukimas paskatino Egi-
dijų Aleksandravičių imtis pastangų
VDU ir S. ir S. Lozoraičių muziejuje
surengti atvirą diskusiją ,,Lietuvių
herojai ir II-jo pasaulinio karo šešė-
liai: J. Brazaičio atvejis” apie istori-
nės atminties ir Lietuvos nepriklau-
somybės herojų įamžinimą. Gavau
renginio vaizdo 81 minutės trukmės
įrašą, bet dėl techninių sunkumų
negalėjau iki galo jo pamatyti. Dis-
kusijoje, kurią oficialiai organizavo
VDU Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultetas drauge su VDU Lietuvių
išeivijos institutu, dalyvavo prof. Vik-
torija Skrupskelytė, prof. Egidijus
Aleksandravičius, dr. Augustinas Id-
zelis, Vidmantas Valiušaitis, Vygan-
tas Malinauskas, dr. Mykolas Drun-
ga, Šarūnas Liekis, dr. Darius Udrys
ir Chaimas Bargmanas.

Vienas iš kalbėtojų – Darius Ud-
rys – savo prieštaringas mintis anglų
kalba buvo išsakęs jau anksčiau
internetinėje svetainėje Vilnews.
com. Vėliau tas jo pasisakymas jau
lietuvių kalba buvo paskelbtas inter-
netiniame Lietuvos dienraštyje Del-
fi.lt ir kitoje Lietuvos žiniasklaidoje.
Udrys sakė, kad civilizuoti žmonės
turėtų sutarti, kad iš žmogaus, ben-
dradarbiavusio su naciais, nereikia
daryti didvyrio. ,,Gaila, kad politikos
ir visuomenės vadovams pritrūko
drąsos ir išminties atmesti kreipi-
mąsi dėl valstybinės paramos šiam
nelemtingam renginiui. Vyriausybė,
Kauno meras ir Katalikų Bažnyčia

turėtų atšaukti ir atsiriboti nuo bet
ko, kas panašu į Ambrazevičiaus-
Brazaičio pagerbimą,” – įsitikinęs
Udrys. Jo pavardė buvo pagarbiai
paminėta David Katz atvirame laiške,
rašytame Timothy Snyder, ,,Blood-
lands” knygos autoriui. Katz, buvęs
Vilniaus universiteto profesorius
nuo 1999 iki 2010 metų, kritiškai ver-
tinantis lietuvių vaidmenį Lietuvos
žydų tragedijoje, savo laiške mini ir
seimūnus Vytenį Povilą Andriukaitį,
Algirdą Sysą, Leonidą Donskį, Milan
Chersonki ir kitus, prieštaravusius
dėl Brazaičio pagerbimo Lietuvoje
IQ.lt rašo, kad prof. Saulius Sužiedė-
lis perspėjo, jog Lietuva dėl to savait-
galio įvykių susilauks atgarsio. ,,Esu
atviras diskusijai: be pykčio ir vieni
kitų žeminino”, – teigė jis.  

Apmaudu, kad ne tik tinkamo
dėmesio, bet jokio dėmesio nesusi-
laukė Lietuvos parlamentaro Ari-
manto Dumčiaus pranešimas, pa-
skelbtas naujienų agentūros BNS šių
metų gegužės 16 d. Prof. Dumčius,
rašantis Juozo Brazaičio-Ambraze-
vičiaus perlaidojimo komiteto, įsteig-
to prie Lietuvos Seimo, vardu, mini ir
,,The New York Times”  dienraštį, ku-
rio 1974 m. birželio 6 d. numeryje
buvo rašyta apie JAV valdžios galimą
bylą prieš J. Ambrazevičių-Brazaitį.
Byla niekada nepasiekė teismo, nes
Immigration Citizenship and Inter-
national Law Subcommittee of  the
Legal Department of  Congress, ku-
riam vadovavo Joshua Eilberg, ofi-
cialiai pranešė, kad kaltinimai prieš
Brazaitį yra nepagrįsti ir kad jo
veiksmai nebuvo nei pronaciški, nei
nukreipti prieš žydus. Brazaitis mirė
už poros mėnesių, apie šį sprendimą
taip nieko nesužinojęs.

Šios skilties pradžioje minimo
filmo ,,Likau gyvenimo paraštėje”
nemačiau, bet spėju, kad jo pavadi-
nime yra cituojamas pats Brazaitis.
Jei taip yra, tai tik paremia kitų iš-
sakytą pastabą, jog jo būta kuklaus
žmogaus. Šių dienų įvykiai dar kartą
parodo, kad Juozas Ambrazevičius-
Brazaitis gyvenimo paraštėje tikrai
neliko. 

Nelikęs gyvenimo 
paraštėje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

SUSITIKIMAS, KURĮ GALIMA
BUVO SURENGTI KITAIP

Noriu pasidalinti mintimis apie
tai, kas paskatino gegužės 18 dieną
prie Pasaulio lietuvių centro, Le-
mont, IL, surengti protesto akciją
prieš Lietuvos Respublikos preziden-
tę. Esu giliai įsitikinęs, kad kažkam
reikėjo supriešinti lietuvius ir čia,
gyvenančius toli nuo Tėvynės. 

Mano ir kitų supratimu, šį Gry-
bauskaitės apsilankymą buvo galima
surengti kitaip. Prieš mėnesį pa-
skelbti jos susitikimo su tautiečiais
laiką, vietą ir datą. Visose lietuvių
apylinkių bendruomenėse atrinkti
pačius aktyviausius jos atstovus at-
skiram dalykiniam pabendravimui
su prezidente. Atrinkti balsavimo
keliu, o ne paskiriant lyg sovietiniais
laikais. Visi  susitikimui atrinktieji,
be abejo, yra gerbtini žmonės, bet ar
taip reikėjo organizuoti? Po šio daly-
kinio susitikimo prezidentė galėjo
rasti laiko pasisveikinti ir paben-
drauti su paprastais lietuviais, gal-
būt atsakyti į kai kuriuos jų klau-
simus. 

Deja, viskas buvo kitaip. Piketas
prie PLC man priminė sovietinius
laikus. Tada taip pat panašiuose susi-

tikimuose galėjo dalyvauti tik  tie,
kuriuos palaimino partinis komite-
tas ir kurie niekada neužduos netin-
kamų klausimų. Žmonės, kurie kaž-
kaip sužinojo apie Grybauskaitės
atvykimą į PLC, susirinko prie para-
dinių durų ją sutikti ir pasisveikinti.
Bet ji įėjo į pastatą per galines duris,
išėjo vėl kitais keliais. Ji nepanoro
susitikti su savo rinkėjais, su savo
tautiečiais. Jeigu Grybauskaitė atsto-
vauja lietuvių  tautai, ko jai bijoti?
Gal ji negali elgtis, kaip nori? Juk ji
pati pripažino, kad Lietuvą užvaldė
oligarchų klanas. 

Kad susipriešinimas įvyko, aš ir
pats jaučiu. Atsiprašome visų, prieš
kuriuos  galbūt nepelnytai piketavo-
me, kurie, kaip ir mes, tapome  poli-
tinės mafijos aukomis. Nepasiduoki-
me, jiems nepasiseks mūsų suprie-
šinti, nes mus sieja pagrindinis bend-
rumas – meilė Lietuvai, savo Tėvy-
nei. Juk ir tie, kurie buvo pakviesti į
susitikimą, ir tie, stovėję gatvėje, nuo
kurių bėgo prezidentė, visi vienodai
mylime savo brangią Lietuvą. 

Į aukso vertus Abraham Lincoln
žodžius, kad tylėjimas – tai nusikalti-
mas, nekreipiamas dėmesys, kaip ir
sovietiniais laikais. Dar Thomas Jef-
ferson pasakė: Kai neteisingumas

tampa teise, pasipriešinimas tampa
pareiga. Čikagos lietuviai, kurių nie-
kas nenorėjo tą dieną išklausyti, nors
šiek tiek pasinaudojo šia savo pa-
reiga. 

Signataras Romualdas Ozolas
pasakė, jog kai jis girdi kalbant apie
nepriklausomybę, jam norisi pak-
lausti: kur Jūs ją matote? Jeigu aš
vienas tai sakyčiau, būčiau apšauk-
tas bepročiu, bet dabar sako žmogus,
kuris žino, ką sako, be to, tą patį sa-
ko šimtai tūkstančių Lietuvos pilie-
čių.

Gediminas Kairys,
Mokena, IL

PALYDĖJIMAS Į AMŽINYBĘ

Negaliu iškęsti nepavartęs „Drau-
 go”, kuriam Jūs aukojate labai daug
darbo ir rūpesčio. Negaliu pra eiti ir
pro labai skaudžią žinią apie Vytauto
Kamanto mirtį. Jis buvo ąžuolas Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenėje. 

Praeityje teko susitikti velionį
Vy tautą Australijoje. Kur rasti tą
užuojautos žodį jo žmonai Gražinai,
šeimai ir artimiesiems? Lai Gerasis
Viešpats suteikia Jums stiprybę šio -
mis skaudžiomis valandomis. Už Ta -

vo, Vytautai, darbus šioje žemėje lai
angelų cho ras gieda Tau Amžinybėje.

Antanas Kramilius
Australija

LaiŠkai 

Klaidų atitaisymas

Š. m. gegužės 19 d. ,,Draugo” kul-
tūriniame priede, vienoje iš nuo-
traukų įvardyto profesoriaus Šmid-
chens vardas yra Guntis, o ne Gun-
dis. Atsiprašome.

Šių metų balandžio 10 dienos
,,Drauge”, Elenos Žebertavičienės
straipsnyje ,,Vasario 16-oji JAV LB
Sunny Hills apylinkėje”, nepaminėta
Genė Gedminienė, kuri Sunny Hills
apylinkės pirmininke buvo 2001 me-
tais. Straipsnio autorė atsiprašo už
nepiktavališką praleidimą.

Papildymas

Š. m. balandžio 10 d. numeryje,
padėkoje, mirus Antanui Romualdui
Igauniui, nepadėkota Kazimierui ir
Albinai Paliuliams. Šeima atsiprašo
Paliulių ir dar kartą dėkoja jiems už
užuojautą ir maldą.



Rusijos imperijos priespaudą 1860 m.
baigėsi tuo, kad mūsų šalyje buvo
uždrausta lietuvių kalba, uždaryta
daugybė katalikiškų bažnyčių ir
bažnytinių mokyklų kaimuose. Šie
įvykiai ne vieną lietuvį privertė iš-

vykti laimės ieškoti svetur. Nemažai
jų pasirinko Jungtines Valstijas.
Dauguma lietuvių kaimiečių, atvy-
kusių dirbti į Springfield, nemokėjo
skaityti ir rašyti gimtąja kalba, tad
jie negalėjo mokytis nei anglų kal-
bos, nei siekti amerikietiško išsilavi-
nimo.

Dėl Lietuvoje buvusios priespau-
dos tapo neįmanoma gyventi tėvynė-
je, tokios istorinės aplinkybės sustip-
rino tautinę ir religinę sąmonę tų,
kurie pasirinko emigraciją. Jų pir-
masis tikslas buvo susirasti darbą
užsienyje, tačiau kartu tie jauni vy-

rai bei moterys ir svetur siekė kal-
bėti savo gimtąja kalba, neatsisakė
savo tikėjimo.

St. Vincent de Paul bažnyčia bu-
vo ta vieta, kur susirinkę lietuviai
galėjo ne tik pasikalbėti, bet ir švęsti
savo šventes. Čia mūsų tautiečiai,
kalnakasiai ir fabrikų darbininkai,
atėję pasipuošdavo Lietuvos kuni-
gaikščių drabužiais, kiekvieną sek-
madienį giedodavo choras, rinkda-
vosi moterų draugijos. Tie žmonės,
kurie paliko savo tėvynę ir čia atvyko
be nieko, susitelkė į bendruomenę ir
sukūrė kažką savo. 

Šiandien mums sunku įsivaiz-
duoti tų žmonių kasdienybę – jie per
dieną iškasdavo tonas anglių, jie
buvo apgaudinėjami dėl darbo užmo-
kesčio, ne vienas kalnakasys žuvo
arba buvo suluošintas šachtoje arba
gamykloje. St. Vincent de Paul bažny-
čia tiems žmonėms, kurių kasdieni-
nis gyvenimas buvo kupinas išseki-
mo ir pažeminimo, suteikė stiprybės,
išsaugant savo  žmogiškąjį orumą ir
pasididžiavimą savo tauta. Lietuviai
imigrantai suvaidino gana svarbų
vaidmenį Springfield istorijoje. Šian-
dien atėjo laikas pagerbti tuos pasi-
aukojamai dirbusius žmones ir įvy-
kius, susijusius su mūsų istorine
atmintimi. 

Sandy Bakšys – Springfield gy-
ventoja, atsakinga už ryšius su ži-
niasklaida, viešųjų ryšių patarėja. 

,,Illinois Times”

Daugiau apie Springfield lietu-
vius galite sužinoti apsilankę inter-
netiniame puslapyje www.lithspring-
field.com.

Vertė Loreta Timukienė
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TeLkiniai

Aušros Beinoravičienės nuotr.

Springfield,�IL

Tūkstančių šiandieninių Spring-
field gyventojų protėviai yra imi-
grantai iš Rytų ir Pietų Europos, į
Jungtines Valstijas atvykę apie 1920
m., Sangamon County angliakasybos
klestėjimo metu. Nepaisant, kad Lie-
tuva yra nedidelė ir gana toli nuo
JAV, tarp atvykėlių iš Europos į Illi-
nois valstijos pietinę ir centrinę dalį
buvo tikrai nemažai ir lietuvių. Imig-
racija iš Lietuvos buvo tokia didelė,
kad lietuviai šiandien turi net du sa-
vo atstovus aukščiausiose JAV val-
džios sluoksniuose – lietuvių kilmės
senatorių Dick Durbin ir Kongreso
narį John Shimkus.

Norėdami pagerbti Spriengfield
lietuvių atminimą, Illinois valstijos
istorikų sąjunga ir vietinis Lietuvių-
amerikiečių klubas kartu su Spring-
field parkų vadovybe ir Enos Park
Neighborhood Improvement Associa-
tion gegužės 19 d., šeštadienį, suren-
gė iškilmingą minėjimą, skirtą pa-
gerbti Springfield lietuvius. Minėji-
mo metu buvo atidengta Springfield
lietuviams skirta atminimo lenta.
Lėšas šiai atminimo lentai paaukojo
Bakšys, Chernis, Colantino ir Ur-
bancko šeimos, Lietuvių-amerikiečių
klubas, aukos buvo skirtos Marijai
Jomantienei, Mečiui ir Antanui Va-
liukėnui bei Vitai ir Dariui Žemai-
čiams atminti. Šiam renginiui Enos
parkas buvo pasirinktas neatsitikti-
nai – jis yra glaudžiai susijęs su Ame-
rikos lietuvių istorija. 1906 m. lietu-
viai kalnakasiai, baigę sunkų darbą
kasyklose, naktimis pradėjo ruošti
pamatus būsimai bažnyčiai. Po dvejų
sunkaus darbo metų buvo padėtas
bažnyčios kertinis akmuo ir St. Vin-
cent de Paul Lietuvos katalikų baž-

nyčia Eight St. ir Enos Ave. sankryžo-
je tapo vietinių lietuvių kalbos ir ta-
patybės puoselėjimo centru ateinan-
tiems 63 metams. 1917 m. Springfield
miesto laikraštis St. Vincent bažny-
čią su kiekvieną sekmadienį čia su-

sirenkančiais 1,200 maldininkų pava-
dino ,,svarbiausia susitelkimo vie-
ta”. Deja, 1971 m. ši lietuviams bran-
gi bažnyčia buvo uždaryta. 1988 m.
439 Springfield lietuviai, įkvėpti Lie-
tuvoje bundančios ,,dainuojančios
revoliucijos”, įkūrė Lietuvių-ameri-
kiečių klubą. 

Bet iš tikrųjų tam, kad supras-
tume, ką parapijiečiams reiškė šie
kuklūs maldos namai su savo garsiu
choru ir daugybe socialinių klubų,
reikia žinoti, ką reiškė prieš 100 metų
būti lietuviu imigrantu.

Lietuvių sukilimas prieš carinės

Pagerbti Springfield lietuviai

St.�Petersburg,�FL

St. Petersburg lituanistinės mo  kyklėlės ,,Saulutės”
mokiniai paruošė šaunią Motinos dienos progra mėlę.
Žiūrovams dainuojant ,,Bitute, pil koji”, ,,Gėlytės” ir
,,Bitutės”, gra žiai pa šo ko. Garsių plojimų susilaukė eilė -
raštukus sakę mokinukai, o progra mėlę pabaigus
kiekvienos kartos ma mytėms sudainuota ,,Ži buok lėm
pražydę”. Ačiū mokytojai Ra sai už paruoštą progra-
mėlę, gra žiai pa puoštą sceną ir gėlių kostiumus. 

,,Saulutės” mokinukai nekant riai laukia savaitgalio
išvykos į zoologijos sodą, kur galės pakartoti išmoktus
lietuviškus gyvūnų pavadi nimus ir gražiai praleisti die-
ną prieš vasaros atostogas. 

Ačiū ,,Saulutės” tėveliams, kad su pranta lietuvybės
reikšmę jau noms atžaloms ir aukoja savo sekmadienius
ir lėšas. Ačiū mokyklėlės padė jėjoms Monikai Vilkialis
ir Simonai Šiušienei. Ačiū visiems mokyklėlės rėmė-
jams, pradedant JAV LB Švieti mo taryba, Vida Meilu-
viene, JAV Lietuvių Bendruomenės St. Pe ters burg apy-
linkės pirmininke, už palaikymą ir 50 dol. auką kny-
goms. Dėkojame Aurelijui ir Rimai Kilbauskams už pi-
niginę auką ir mokyklėlei suteiktą galimybę naudotis
internetu. Esame labai dėkingi Lietuvių klubo na  riams:
G. Viktorienei, J. Giedraitienei, J. Labanauskui, L. M.
Grumulai čiams, A. S. Bielskiams, A. Jasaitie nei, kanau-
ninkui B. Talaišiui, J. K Adickams, J. Breeze, M. S. Oles,
V. W. Wainhofers ir S. Starkui. Mokyklėlės nebūtų be
jūsų visų pagalbos. Nuoširdus ačiū!

Jūratė Navickas – St. Petersburg, FL lituanistinės
mokyklos ,,Saulutė” vedėja.

Motinos dienos šventė
JŪRATĖ NAVICKAS

SANDY BAKŠYS

Springfield parkų vadovybė ir Enos Park Neighborhood Improvement Association ati-
dengė atminimo lentą, skirtą Springfield lietuviams. 



Gegužės 27 dieną, kuri Katalikų
Bažnyčios kalendoriuje pažy-
mėta kaip Sekminės, Švento-

sios Dvasios nužengimo į žemę šven-
tė, Čikagos ir jos apylinkių lietuviai
tikintieji rinkosi į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kur buvo
aukojamos šventos Mišios, minint
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25-
erių metų beatifikacijos metines. 

Tie, kurie prieš 25-erius metus
dalyvavo arkivyskupo Matulaičio
beatifikacijos iškilmėse Romoje. To-
kių šių metų gegužės 27 dieną susi-
rinko nemažas būrys, tarp jų – ir šių
metų iškilmių Pal. J. Matulaičio Či-
kagos komiteto pirmininkas gyd. Li-
nas A. Sidrys, MD, prisiminė, jog Ma-
tulaičio beatifikacijos diena, kaip ir
šis sekmadienis, pasitaikė itin karš-
ta. 

Tačiau nei itin didelė kaitra, nei
praėjusį savaitgalį visoje Amerikoje
minėta Atminimo diena, daugeliui
žmonių suteikusi progą ilsėtis net
tris dienas, neatbaidė ir nesulaikė tų,
kurie po 25-erių metų dar kartą su
dėkingumu ir malda prisiminė 1987
metais birželio 28 dieną Jono Pau-
liaus II paskelbtą dekretą, kuriuo ar-
kivysk. Matulaitis buvo paskelbtas
palaimintuoju. 

Gegužės 27 dienos Mišiose, neši-
ni savo vėliavomis, gausiai dalyvavo
JAV lietuviškų organizacijų nariai. 

Mišias aukojęs Čikagos arkivys-
kupas kardinolas Francis George,
OMI (koncelebrantai – vyskupas An-
drew Wypych, Marijonų ordino gen.
vikaras kun. Joseph Roesch, mari-

jonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos
viceprovincijolas kun. Tomas Mi-
liauskas, MIC, kun. Anthony B. Pis-
so, Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos administratorius kun. Jau-
nius Kelpšas, diakonas Vitas Paš-
kauskas ir kiti kviestiniai kunigai)
kvietė visus tikinčiuosius į dvasingu-
mo, kuris buvo toks svarbus Pal. Ma-
tulaičio gyvenime, šventę. ,,Jo [Pal.
Matulaičio] gyvenime, – sakė kard.
George, – matome [to] dvasingo gyve-
nimo vaisius: tikėjimą, jog niekada
nesi vienas, ir iš to tikėjimo gimusį
atsidavimą Dievui ir žmonėms.” 

Mišių metu giedojęs jungtinis
lietuvių choras, kurį sudarė Pal.
Jurgio Matulaičio misijos (Lemont)
choras (vadovė Jūratė Grabliauskie-
nė), Šv. Antano parapijos (Cicero)
choras (vadovė Vilma Meilutytė),
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos (Čikaga) choras (vadovė Jūratė
Lukminienė), Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos (Čika-
ga) choras (vadovas Algimantas
Barniškis), Lietuvių meno ansamblis
,,Dainava” (vadovas Darius Polikai-
tis), tarsi patvirtino Čikagos arkivys-
kupo pamoksle nuskambėjusį ragi-
nimą ieškoti vienybės tarp žmonių ir
bendruomenių. Pasak kard. George,
vienybė buvo itin svarbi ir Pal. Ma-
tulaičio gyvenime bei tikėjime. 

Po Mišių vykusioje iškilmingoje
vakarienėje ,,Beverly Country Club”
kalbėję Marijonų ordino nariai ir
svečiai priminė, jog tikslas – Pal.
Jurgį Matulaitį paskelbti  šventuoju
– dar nėra pasiektas. Marijonų ordi-
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Į Pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakčiai skirtas šv. Mišias atvyko nemažas
būrys Čikagos ir jos apylinkių tikinčiųjų. Pirmoje eilėje stovi šių metų Pal. Matulaičio
Čikagos komiteto pirmininkas gyd. Linas Sidrys, MD su žmona Rima. 

Laukiant ir meldžiant stebuklo

Iškilmingas šv. Mišias aukojo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI (d.);
šalia jo – svečias iš Romos, Marijonų ordino gen. vikaras Joseph Roesch. Kairėje – dail.
Ados Sutkus ir Rasos Sutkutės sukurta Pal. Matulaičio mozaika.

Mišiose, nešini savo vėliavomis, gausiai dalyvavo JAV lietuviškų organizacijų nariai (Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos vyčiai, ateitininkai, skautai ir kt.), taip pat ,,Knights of
Columbus”, Čikagos miesto policijos, Brighton Park, Cicero, Lemont tikintieji.                                                                                                                                                        Jono Kuprio nuotr. 

no gen. vikaras kun. Roesch, į iškil-
mes atvykęs iš Romos, ragino visus
tikinčiuosius dalintis su kitais žinia
apie Pal. Matulaitį, jo tvirtą tikėjimą
ir nuveiktus darbus Dievui ir žmo-
nėms. 

Kaip nurodo Katalikų Bažnyčios
įstatymai, norint būti paskelbtu
šventuoju, reikia turėti įrodymą, jog
besimeldžiančiam į kandidatą būti
paskelbtu šventuoju, ieškant jo užta-
rimo, Dievas atliko stebuklą. Papras-
tai stebuklai yra medicininės kilmės
– kai sunkiai sergantys ligoniai ima
ir netikėtai pagyja. Pal. Matulaičio
atveju, kad jis būtų paskelbtas šven-
tuoju, reikalingas dar vienas stebuk-

las.
Todėl, sakė šventės svečiai, yra

labai svarbu Pal. Matulaitį pristatyti
šių dienų žmonėms taip, kad jie, susi-
pažinę su jo asmenybe, būtų patrauk-
ti maldai, kurios vaisius būtų per
Pal. Matulaičio užtarimą gauti ste-
buklą, reikalingą jo kanonizacijai.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, kurią kard. George iškil-
mingų Mišių metu pavadino Motina
šventove, vykusiose 25-osios Pal. Ma-
tulaičio beatifikacijos iškilmėse buvo
žengtas dar vienas žingsnis link to
džiugaus ir laukiamo stebuklo.

,,Draugo” informacija
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

skauTyBĖs keLias

A. A. POVILuI STELMOkuI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai
Nijolei, dukrai – v.s. Daliai Trakienei, LSS sese-
rijos Tiekimo skyriaus vedėjai, „Aušros vartų/
Kernavės“ tunto sesei, buvusiai vyriausiai
skautininkei, buvusiai „Aušros vartų/Kerna-
vės“ tunto tuntininkei, anūkams – sesei Vikto-

rijai ir broliui Tomui bei visiems šeimos nariams ir artimie-
siems. Tegul Jūsų brangus vyras, tėvelis, senelis ilsisi ramy-
bėje Dievo rankose. Esate mūsų širdyse ir mintyse šiomis
sunkiomis valandomis.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

Veiklos metų užbaigimas

Tęsinys�iš�gegužės�24�d.

Kitų draugovių pasiekimai

Baigėsi Lemont draugovių su -
eiga. Bet Lemont sesės ne vieninte-
lės, kurios daug atliko per šiuos me-
tus. Na perville „Jūratės” draugovės
sesės taip pat atliko visus specialybių
ir žen kliukų punktus ir buvo ap-
dovano tos atitinkamais specialybė-
mis ir žen kliukais. 

Dailininkės specialybės:  Klau-
dia Kurek, Tere sa Matulytė, Nicolė
Mendez ir Rugilė Mikšėnaitė.

Siuvėjos specialybė: psl. Justi-
na Braziulytė, psl. Gretė Gaigalaitė,
psl. Sofija Lopotaitė, psl. Karolina
Okleiterytė, Nerija Paulikaitė ir psl.
Gabija Sinickaitė.

Tautinių šokių žinovės: psl.  Jus-
tina Braziulytė, psl. Gretė Gaigalaitė,
psl. Sofija Lopotaitė, psl. Karolina
Okleiterytė, Nerija Paulikaitė  ir  psl.
Gabija Sinickaitė.                                                      

Žaidėjos ženklo: Klaudia Ku-
rek, Teresa Matulytė, Nicolė Mendez
ir Rugilė Mikšėnaitė.

Jaunimo centre renkasi „Duby -
sos” draugovė (draugi nin kės ps. fil.
Lilė Gelažius ir s. fil. Ra mu nė Papar-
tienė). Šioje draugovėje se sės Jūrinta
Stankutė ir Monika Rengytė užbaigė
skaučių II patyrimo laipsnį, joms
leista duoti skaučių įžo dį.

Sesės iš „Dubysos” draugovės
(Jūrinta Stankutė, Monika Rengy tė,
Gloria Kevličiūtė, Ema Šlajūtė ir
Gintarė Survilaitė) taip pat baigė
skaučių I patyrimo laipsnį, perėjo į

prityrusių skaučių kandidačių gre-
tas ir turi teisę nešio ti atitinkamą
vyšninės spalvos vir vu tę.

„Dubysos” draugovės sesės at li-
ko daugiau. Keletas sesių atliko visus
ar chitektūros, audėjos, siuvėjos spe-
cia lybių punktus ir gavo teisę nešioti
atitinkamą specialybę.

Architektūros specialybė:  Jū-
rinta Stankutė, Monika Rengytė,
Skirmantė Survilaitė, Meda Mika-
lauskaitė, Austėja Stanevičiūtė,
Eristida Butkevičiūtė, Goda Nara-
kaitė,  Justina Ališauskaitė, Gloria
Kevličiūtė,  Ema Šlajūtė ir  Karolina
Stankus.                                                        

Audėjos specialybė: Jūrinta
Stankutė, Monika Rengytė, Skir-
mantė Survilaitė, Meda Mikalaus-
kaitė, Austėja Stanevičiūtė, Eristida
Butkevičiūtė, Rasa Kerelytė, Ieva
Kondrataitė, Karolina Kairytė ir Gin-
tarė Survilaitė.

Siuvėjos specialybė: Goda Na-
rakaitė, Justina Ališauskaitė, Gloria
Kevličiūtė, Ieva Kondraitė ir Gintarė
Survilaitė.

Nemažai paukštyčių atliko visus
šių specialybių ir ženklų punktus ir
gali nešioti atitinkamas specialybes
ir ženklus. 

Siuvėjos, Dviratininkės spe-
cia lybės ir Religinis ženklas: Tessa
Papartis, Danielė Baranauskaitė,
Kot ryna Vaitkevičiūtė, Ieva Vaitkevi -
čiūtė, Agnė Rudokas, Saulė Vegelytė,
Simona Audickas, Monika Kra saus -
kas, Greta Guntoriūtė, Kotryna Gu -
čius, Emilija Frismantas, Meda Ru -
dokas, Monika Papartis ir Daniella
Simanskaitė.

Tvarkingumo, Dainininkės
spe cialybės ir Žaidėjos ženklas:

2013 m. LSS švenčia savo 95 metų
jubiliejų. Jubiliejinė stovykla ,,Vil -
tis” įvyks 2013 m. rugpjūčio 7–17 d.
Camp Manatoc, Peninsula, Ohio.  Lie -
tuvių skautų sąjungos pirmija skel -
bia konkursą LSS nariams su kurti
jubiliejinės stovyklos ženk liuką.

Ženkliukas bus naudojamas
spau doje, reklamose, skautų leidi -
niuose, ant stovyklos marškinėlių ir
svarbiausia – papuoš mūsų unifor-
mas. Ženkliuko pavidalas, spalvos ir
turinys paliekamas menininkų nuo -
žiū rai. Konkurse gali dalyvauti skil -
tys ir pavieniai asmenys. Dalyviai
gali pateikti keletą variantų, darbai
gali būti atlikti įvairia technika.

Ženkliuko privalomos dalys:
a. Pavadinimas ,,Viltis” 
b. Jubiliejinė stovykla
c. Metai – 2013
d. Vietovė – Ohio 
e. LSS šakų ženklai: Seserijos,

Brolijos ir Akade mi kų skautų sąjū-
džio. 

Siunčiant darbus, reikia nuro dy-
ti konkurso dalyvio duomenis: var-

das, pavardė, amžius, el. pašto adre -
sas, telefono nr. ir vieneto pavadini-
mas. Darbų eskizai pateikiami A4
formato lape arba  pdf, jpeg formatu. 

Ant voko arba el. pašto pažymėti
,,Jub Stov 2013”.

Darbus konkursui siųskite iki
2012 m. rugsėjo 30 d. LSS tarybos
sekretorei sesei Vir gai Rimeikienei:
14259 Summerfield Dr. New Le nox,
IL, 60451 USA arba el. paštu: jubstov
2013@gmail.com.

2013 m. Jubiliejinės stovyklos
ženkliuko konkurso premija – Ju-
biliejinės stovyklos mokestis, kurį
galima perleisti kitam LSS na riui.

Būkite kūrybingi! 
Konkurso laimėtojas bus pas -

kelb tas 2012 m. spalio 31 d.
Pirmija pasilieka teisę pratęsti

kon kursą, jei konkursui nebuvo pa -
teikti darbai arba darbai neatitiko
konkurso sąlygų. Konkurso dalyviai
duoda Pirmijai leidimą naudoti jų
kūrinį, kaip jai atrodys tinkama.

Papildoma informacija teikiama
el. paštu: jubstov2013@gmail.com

Lietuvių�skautų�sąjungos�taryba
2013 m. Jubiliejinės stovyklos ,,Viltis” 

ženkliuko konkursas

Danielė Baranauskaitė, Kotryna
Vait kevičiūtė, Ieva Vaitkevičiūtė, Ag -
nė Rudokas, Saulė Vegelytė, Simona
Audickas ir Monika Krasauskas.

„Aušros vartų/Kernavės” tunto
sesės tikrai šiais metais netinginia-
vo. Tai, ko jos per metus išmoks ta,
tas žinias atsiveža į stovyklą. 

Nuoširdi padėka

Dėkoju visoms draugininkėms ir
vadovėms: sesėms Renatai Rama -
naus kaitei Borucki, Reginai Rama -
nauskaitei, Rasai Ramanauskienei,
Li lei Gelažius, Ramunei Papartienei,
Kristinai Borukaitei, Rimai Linta -
kai tei, Alicijai Viktoraitei, Danai Mi -
kužienei, Loretai Jučienei ir Juditai

Hoch. Be jūsų pasiaukojimo „Aušros
vartų/Kernavės” tuntas ne būtų toks
stiprus, taip neaugtų. Dėkoju savo
tunto vadijai už visą įdėtą darbą:
sesėms Danai Mikužienei, Lidijai
Vik torienei, Loretai Jučienei, Ritai
Stončienei ir Nidai Petronienei. Dė -
ko ju vyr. skaučių būreliams, kurie
tuntą vis paremia. Dėkoju tėveliams,
kad leidžiate mums auklėti jūsų duk -
reles mūsų skautiškoje, lietuviškoje
šeimoje. Visiems nuoširdus skautiš -
kas ačiū.

Vis budžiu!

v.s. Aušra Jasaitytė Petry – „Auš -
ros vartų/Kernavės” tunto tuntininkė,
„Ži vilės” skaučių ir prityrusių skau -
čių draugovės draugininkė.

AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Prit. skautė kandidatė psl. Oli vi ja Petry prie tunto vėliavos kartu su dviem paukštytė-
mis.                                                                                     V.s. Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

A.A. Povilui Stelmokui mirus,

gili! u!uojaut! reik"kiame !monai Nijolei, dukrai – v.s. Daliai Trakienei, LSS seserijos Tiekimo 

skyriaus ved"jai, „Au"ros vart#/Kernav"s“ tunto sesei, buvusiai vyriausiai skautininkei, buvusiai 

„Au"ros vart#/Kernav"s“ tunto tuntininkei, an$kams – sesei Viktorijai ir broliui Tomui bei 

visiems "eimos nariams ir artimiesiems. Tegul J$s# brangus vyras, t"velis, senelis ilsisi ramyb"je 

Dievo rankose. Esate m$s# "irdyse ir mintyse "iomis sunkiomis valandomis.

„Au"ros vart#/Kernav"s“ tunto ses"s

A. A. POVILAS STELMOkAS
Mirus vyrui, tėveliui, seneliui a.a. Povilui Stelmokui, LSS

skaučių seserijos vadija nuoširdžiai užjaučia žmoną Nijolę,
dukrą – LSS seserijos Tiekimo skyriaus vedėją, buvusią vy-
riausą skautininkę v.s. Dalią Trakienę, sesę Viktoriją ir brolį
Tomą, anūkus ir visus artimuosius. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą.
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

JAV LB Švietimo tarybos Rašymo/skaitymo 
konkurso nugalėtojų kūryba

9–10 klasių grupėje

Lietuva

Ten, kur platūs laukai žaliuoja,
Ir kur Baltijos jūra banguoja,
Yra tokia šalis.

Tenai, kur gintarai vis žiba,
Ir kur nerimas tavo pradingsta,
Iš tiesų tu man brangi.

Kur bažnyčių varpai suskamba,
Ten, kur žmonės save atranda
Paimk ranką ir ateik su manim.

Ten, kur laivai sugrįžta,
Ir nuo laimės ašarėlės byra,
Kaip aš noriu ten sugrįžt.

Kur plėvesuoja trispalvė,
Ant žymios Gedimino pilies.
Ten – mano tėvynė,
Ji arti mano širdies.

Patricija Naskauskaitė
A. Kazickienės lit. m-la, 10 klasė

1 vieta

Laisvė

Laisvė tai, darai ką reikia,
Lietuva brangi ją teikia.
Čia žmonės leidžia laiką
Padeda vieni kitiems ir palaiko šalies taiką.

Broliai didvyriai bočių šalį gynė,
O sesutės lietuvaitės sau kasas pynė.
Vytautas Didysis išplėtė tėvynę,
Didžioji Lietuva žydėjo kaip lelija.

Bet praėjo laikas ir Sovietų jėga,
Pakišo tėvynei koją ir numetė į prarają.
Išlįst iš po žemės reikėjo stiprybių,
Narsių ir bebaimių Lietuvos didvyrių.

Šiandien Lietuvoje gyvena ramybė
Ir visi gali džiaugtis,
Kad atgavo ta žemė savo stiprybę,
Pasiruošusi kurti ateities gėrybę.

Arvydas Jarulis
Čikagos lit. m-la, 10 klasė

2 vieta

Lietuva yra

Lietuva yra meilė,
Kuri dega mūsų širdyse.

Lietuva yra didvyris,
Kaip Vytautas Didysis.

Lietuva yra saulė,
Kuri šviečia mūsų sieloje.

Lietuva yra mintis,
Kuri mūsų galvose.

Lietuva yra nepriklausomybė.
Vasario 16-oji, 1918.

Lietuva yra daina,
Kurią dainuojame sava širdimi.

Lietuva yra laisvė,
Geltona, žalia, raudona.

Lietuva yra meilė,
Kuri dega mūsų širdyse.

Siga Juozelskytė
Bostono lit. m-la, 9 klasė, 3 vieta

Rašinys anglų kalba

Maironis wrote this poem about Lithuania to
encourage Lithuanians about their culture, At the
time, Russians were controlling Lithuania. Lithua-
nia was forced to close down schools, churches, not
publish books, and buy liquor. Everyone was about
to give up, but when Maironis started writing, Lit-
huania got inspired.

People in Lithuania were now ha ppy to be Lit-

huanian because of  Maironis. Maironis’s inspi-
ring words helped Lithuanians feel like they have
faith in their country. In stanza five he talks about
defeating Russia and our protected rulers. Our for-
mer rulers that reigned Lithuania protected us.
Maironis reminded the people of  our country, of
our past, and how we can defeat and succeed. Our
ancestors fought for freedom. Maironis stated in
his poem meaning that if  our past could do it, so
could we, and end the Russians rule!

Maironis presented Lithuania as a strong
country. One that was protected and free. Maironis
also wrote of  our homeland as beautiful and amaz-
ing. Of  the rivers, fruits, birds singing, and the fan-
tastic things about Lithuania. He also mentioned
all of  the sweat and hard work that we have ac-
hieved through  over the years. Of  the memories
and happy times. Lithuania will always be our ho-
me. In stanza two he states, ,,Where the wild straw-
berries, green and rue, the cuckoo live, There is
our homeland, our plantations, our aged grand-
mother.”. This quote means that Lithuania is a
beautiful land and country where we live and love.

Maironis also writes romantic po ems that ma-
ke people feel good about themselves. The poem
,,Kur bėga Šešupė” makes me feel relaxed and hap-
py. The talk of  rushing rivers, ripe strawberries
make me feel calm. Some things like Maironis wri-
ting of  all the beautiful seasons make me remem-
ber the great memories in the past. The poem ma-
kes me feel proud to be Lithuanian. Being Lithua-
nian isn’t about the food or just dancing, it’s about
the language, the customs, history and so much mo-
re, and Maironis helped people realize that and to
not give up and fight through the rough moments.

Krista Čepkauskaitė
Bostono lit. m-la, 6 klasė

Paskatinamasis įvertinimas

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Vieną dieną grįžtant iš Laudaga,
IN (iš mano senelių vasarnamio) už -
sino rėjome ledų. Mes nežinojome,
kur sustoti, todėl važiuodami pro ma -
žą mies telį Wabash, užsukome ten
pa  žiū rėti, ar čia yra ledų parduotu-
vėlė. Wabash įdomus tuo, kad tai pir-
mas miestelis pasaulyje, kur buvo
įvesta elektra. Tai galėjo padaryti,
nes Wabash įsikūręs šalia upės. Upės
tėk mė buvo panaudota gaminti elekt -
ros energiją.

Po keletos mylių pamatėme ženk -
lą, rodantį ledų parduotuvėlę ir mes
ją radome. Parduotuvėlės pavadini-
mas „The Works”. Ji atrodė gan pras-
tai, bet mes vis dėlto nutarėme pa -
ban dyti. Kai mes užėjome, atrodė,
gan gražu. Buvo gal penki staliukai.
Pažiūrėjome į valgiaraštį. Pasirodo,
kad jie turi bulvių traškučių, mėsai-
nių, dešrelių ir daug daug ledų. Mes
visi pasirinkome ledus. Aš užsisa-

kiau „Maki nac Fudge” ir „Mint Cho -
co late Chip”. Visa mūsų šeima gavo
septynis rutuliukus už dešimt do le -
rių. Tai – didžiausi ledų rutuliukai,
ku  riuos aš buvau bet kada valgęs.
West La fayette, kur aš gyvenu, tiek
ledų kai nuotų apie dvidešimt dole-
rių. Por ci jos buvo ne tik didelės. Tai
buvo vieni geriausių ar net geriausi
ledai, ku riuos aš bet kada esu valgęs
savo gy ve nime.

Taip atsirado tradicija ten sus-
toti, jei grįžtame iš Laudaga ar Dai -
navos, ar tiesiog važiuojame pro šalį
dėl kitų priežasčių. Visų šeimos na -
rių nuotaika iš karto pakyla – visi
pra linksmėja ir atsibunda.

Jeigu kada nors pravažiuosite
pro Wabash miestelį, Indiana South
13, IN, užsukite į geriausių ledų par-
duotuvę – „The Works”. Man tikrai
labai patinka! Esu labai laimingas,
kai žinau, jog mes pravažiuosime Wa -
bash mies telį, nes žinau, koks ska nu -
mynas ma nęs laukia. 10 balų skalėje

Skaniausi ledai pasaulyje

Straipsnio autorius Andrius (viduryje) su tėvu Aldu ir broliu Gyčiu skanauja ledus,
kuriais prekiauja ,,The Works”,  Wabash, IN.                        Asmeninio albumo nuotr.  

aš duočiau visus 13! Labai skanūs le -
dai, siū ly čiau jums visiems kada
nors ten nu važiuoti. 

Tėvas sako, kad turiu jus perspė -
ti: „Pasiimkite grynų pinigų, nes kor-
telių nepriima.”

Elytė Austraitė. 1 vieta. (9–10 kl.) Eglė Urbonaitė. 2 vieta. (9–10 kl.)             Kristina Narkevičiūtė. 3 vieta. (9–10 kl.)
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EDVARDAS ŠULAITIS

Kultūros žurnalas ,,Santara”
yra išleidęs nemažai vertingų
knygų. Mus pasiekė neseniai

išleista 320 psl. garsaus širdies ligų
specialisto Jurgio Brėdikio atsimini -
mų knyga „Likimas leido”. Tai – 203-
asis „Santaros” žurnalo bibliotekos
išleistas leidinys.

Apie šį įdomų kūrinį metrikoje
rašoma: „Tai memuarinė knyga apie
akademiko J. Brėdikio gyvenimo ke -
lyje sutiktas asmenybes ir to laiko
įvy kių apmąstymai. Autorius, gerai
valdantis plunksną, jautriai atsklei-
džia pasaulinio garso mokslo žmonių
dvasines ir psichologines būsenas,
didžiulį pasišventimą savo pasirink-
tai profesijai. Tai gyvenimo žinios,
mirties, tikėjimo problemos, savirea -
lizacija ir pripažinimas, šiuolaikinio
mokslininko įvaizdis, kardiochirur-
go sėkmės bei nesėkmės, žvilgsnis į
ateities integruotą Vakarų ir Rytų
šalių energinę mediciną.”

Nepaisant garbaus amžiaus –
Brė dikis gimė 1929 m. balandžio 30 d.
Kaune – šios knygos autorius turi
puikią atmintį, taip pat ir nepaprastą
sugebėjimą rašyti. Tai jau ketvirtoji
„Santaros” bibliotekos išleista J.
Brėdikio knyga.

Čikagos lietuviams ji įdomi tuo,
kad čia net 7 puslapiai skiriami Či -
kagoje dirbusiam žymiam kardiolo -
gui  a. a. dr. Rimgaudui Nemickui
atžymėti. Skyrius pava dintas garbin-
gai skambančiu pavadinimu „Rim -
gaudo Nemicko fenomenas”. Bet apie
tai vėliau.

Įdomios įžangos mintys:
„Kodėl rašau”

Norėčiau skaitytojus supažin -
din ti su šios vienos iš įdomiausių vė -
liausiu laiku mano skaitytos knygos
įžanga, iš kurios gana daug galima
su ži noti apie autorių.

„Per visą ilgą mokslinės veiklos
laikotarpį daug rašiau, – teigiama
įžangoje. – Monografijos, vadovėliai,
moksliniai ir mokslo populiarinimo
straipsniai – per tūkstantis publi ka-
cijų. Dažnokai turiu atsakyti į klau-
simą, kodėl tik sulaukęs garbaus am-
žiaus rašau dar intensyviau. Net ro-
manus... Atsakau paprastai – anks-
čiau neturėjau laiko.

Iš tikrųjų rašymas patiko dar
mo kyklos laikais. Paruošęs pamokas
imdavau rašyti. Parašiau du „ro -
manus”. Buvau Kauno IV vidurinės
mokyklos literatų būrelio narys ir
literatūrinio sienlaikraščio redakto-
rius. Jei pripažintų mokyklos poetų
Eduardo Selelionio ir Algimanto

Baltakio eilėraščiai netilpdavo į sien-
laikraštį, juos negailestingai patrum -
pindavau! Pats rašiau feljetonus. Tu -
rėjom puikius mokytojus: literatūros
vadovėlių autorių Zigmantą Kuzmic -
kį, žinomą vertėją Eduardą Viskantą,
poetą Antaną Miškinį. Aš rimtai pa -
galvodavau apie literatūros studijas.
Neblogai žinojau lietuvių ir pasauli -
nių literatūros klasikų kūrinius. Ma -
no brandos atestato lietuvių kalbos
egzamino rašomasis darbas įvertin-
tas ‘labai gerai’, savo kalboje jį citavo
tuometinis švietimo komisaras. Po
daugelio metų sužinojau, kad kitų
Kauno vidurinių mokyklų abiturien-
tai mano rašinio kopiją kaip ‘špar-
galką’ naudodavo per egzaminus. O
paslaptis nedidelė: buvau parengęs
bet kuriai temai tinkamą pradžią-
įva dą, pabaigą-apibendrinimą ir ke -
lis ‘perėjimus’.

Bet mano norams studijuoti lite -
ra tūrą nepritarė kaimynas namuose
– Kauno medicinos instituto profeso-
rius Blažiejus Abraitis.

– Apie ką rašysi neturėdamas
gyvenimo patirties? Stok į mediciną.
Būsi gydytojas, daug bendrausi su
įvai riais žmonėmis, ir ateis laikas,
kai turėsi apie ką rašyti. Juk ne vie -
nas gydytojas rašė: ir Vincas Kudir -
ka, Jonas Biliūnas, Vincas Pietaris,
ir Antonas Čechovas, Arčibaldas
Kro ninas, Akselis Miunthė, – vardijo
profesorius.

Paklausiau. Vėliau ne kartą pa -
gal vojau, kaip būtų buvę, jei nebū -
čiau tapęs gydytoju. Mažas svajojau
tapti ledų pardavėju – tai bent prisi-
valgyčiau! Vėliau norėjau būti rašy-
tojas ar naujų žemių atradėjas, moks -
lininkas-išradėjas (kai kas išsipildė).
Tikiu, kad ne tik su gydytojo, bet ir
kitomis profesijomis būčiau ‘susit-
varkęs’, t. y. ko nors pasiekęs, nu vei -
kęs.

Įstojęs į Kauno medicinos insti-
tutą dar bandžiau užsidirbti rašyda -
mas reportažus laikraščiams ir radi-
jui – apie daug ką, net apie derlių
kolūkiuose. Kelios apybraižos buvo
išspausdintos žurnaluose ‘Švyturys’,
‘Jaunimo gretos’, „Tarybinė mote-
ris’...”

Trys leidinio dalys

Ši gana stambi knyga yra padaly-
ta į tris dalis su gausybe skyrių
įvairiais pavadinimais. Vienas jų va -
dinasi „Savo krašte pranašas nebū -
si”, kiti – „Ar išradinėjome dviratį”,
„Ir mes eksportavome”, „Su skal -
peliu Kremliuje” (šis skyrius man
buvo įdomiausias), „Politikoje ir ne
tik”, „Gydome ir... neišgydome” ir t. t.

Kaip jau minėjau, šioje knygoje
au torius pristato Čikagoje dir busį
kar diologą dr. Rimgaudą Nemicką (jo
brolis dr. Vidas Nemickas, taip pat
kardiologas,  dar gydo čikagiečius).

Iš knygoje paskelbtų davinių ga -
li ma susidaryti gerą vaizdą, kiek
daug R. Nemickas nusipelnė Ameri -
kos lietuviams ir Lietuvai. Visa tai
dr. Brėdikis pats patyrė ir įdomiai
papasakojo.

Trumpa ištrauka iš skyriaus
„Rimgaudo Nemicko fenomenas”:
„Susipažinome Pasaulinio kardio lo -
gijos kongreso metu Japonijoje prieš
pusę šimto metų! Po to pasimatėme
Čikagoje, berods, 1974 metais, nuo to
laiko palaikėme ryšius, susibičiulia -
vome ir pasitikėjome vienas kitu.
Man patiko jo pragmatiška logika,
sub tilus humoras. Rimgaudas pir -
miausia iš manęs sužinodavo apie

tik rąją politinę padėtį Lietuvoje;
‘geležinė uždanga’, skyrusi Rytus ir
Vakarus, jokiais kanalais nepraleido
objektyvios bei sistemai nepalankios
informacijos. Rimgaudui pasakoda -
vau apie mūsų sveikatos apsaugos,
me dicinos mokslo lygį. Lietuviškose
emigrantų bendruomenėse tuomet
vyravo neigiamas požiūris į bendrau-
jančius su okupuotos Lietuvos insti -
tu cijomis ir jų atstovais, nes taip ne -
va pripažįstamas Tarybų Lietuvos
eg zistavimas. Kai kas vengė padėti
Lietuvai – juk tai pagalba ‘raudo nie -
siems’! Manęs vienas JAV dirbęs
gydytojas, padovanojęs kardiochi -
rur ginį instrumentą, nedrąsiai pak-
lausė, ar tik lietuvius juo operuosiu...
Norint bendrauti ir padėti okupuotos
Lietuvos medikams, reikėjo drąsos
ar ba teikti pagalbą apie ją nekalbant
viešai. Rimgaudas visiškai nekreipė
dėmesio į tokias nuostatas ir ieškojo
būdų, kaip padėti tautiečiams. JAV
jis atliko didelį nematomą darbą, su -
darydamas ir paruošdamas moks -
linės literatūros siuntas lietuviams.
Iš Rimgaudo sužinojau, kad knyg ne -
šio vaidmenį atliko Valdas Adamkus.
Jis, kaip JAV aplinkosaugininkų de-
legacijos narys, reguliariai atvykda-
vo į pasitarimus Maskvoje ir atvežda-
vo pilną lagaminą lietuvių ‘egzilų’
leidi nių, nepageidautinų okupuotos
Lie tuvos ideologams, tačiau mūsų
žmo nių labai lauktų. O į JAV V. Adam-
kus grįždavo su Lietuvoje išleistomis
kny gomis. Rimgaudas buvo V. Adam -
kaus asmeninis gydytojas.”

Atsiliepimai apie šią 
knygą

Pabaigai noriu skaitytojus supa -
žindinti su vieno žymaus kauniečio,
kompozitoriaus ir profesoriaus Gied -
riaus Kuprevičiaus atsilie pi mu apie
šią nuostabią knygą. Jis rašo: „Auto -
rius atveria savo sielos kerteles, kuk-
liai ir be pozos kalba apie da lykus,
kurie kitų rašančiųjų daž niausiai
nutylimi arba paverčiami sa vinau -
dos turiniu. Ši knyga yra pui kus
laiko dokumentas ir gyvenimiš ko -
sios pozicijos ženklas esantiems bei
ateisiantiems Lietuvos mokslo ir
kultūros darbininkams.” 

Turininga knyga išleista gana
kukliai – prastokas popierius, minkš -
ti viršeliai. Tai, be abejo, pa daryta
tau pant lėšas ir nenorint padidinti
knygos kainą, tačiau leidinio vertė
dėl to nesumažėja.

Už paramą knygos išleidimui au -
torius dėkoja profesoriui Vladui Al -
girdui Bumeliui, Kauno širdies chi -
rurgijos fondui, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetui, Visuomenės
harmonizavimo parkui ir daugeliui
bičiulių, skatinusių jį šiam darbui.

Knygos redaktorius – Romualdas
Norkus, viršelio dailininkas – An -
drius Zubkovas, maketuotoja – Nijolė
Juozapaitienė, spausdino UAB „Pet -
ro ofsetas” Vilniuje. Išleido „Santa -
ra”, Žygimantų g. 10–6, LT-01102 Vil -
nius.

Šią knygą siūlau įsigyti ir ati-
džiai perskaityti, neapsigausite.

Tinklalapyje http://thesunbreak.
com š. m. gegužės 18 d. numeryje  iš-
spausdintas Michael van Baker
straip snis ,,A New Butterfly’s U.S.
Debut, Pianissimo, With an Edge”
apie lietuvės dainininkės Aušrinės
Stundytės premjerą Seattle Opera.
Ge gužės mėnesį Seattle lietuvaitė
tris kartus atliko  Cio-Cio-San vaid-
menį Puccini ope roje ,,Madama
Butterfly”.  Lietuvaitę dainininkę,
šiuo metu gyvenančią Kiolne (Vo-
kietija), į Seattle, WA pakvietė Seat-
tle Opera ge neralinis direktorius
Speight Jen kins,  nebijantis klausy-
tojus supažin dinti su naujais balsais.
Pinkerton vaidmenį atliko taip pat
šios scenos debiutantas tenoras Nat-
haniel Pea ke, augęs Michigan valsti-

joje, kuris apie Aušrinės dainavimą
pasakė: ,,Aušrinė nuostabi. Yra dai-
nininkų, kurie dainuoja žiūrėdami
tau per petį ar pro tavo viršugalvį.
Aušrinė dainuoja žiūrėdama tau į
akis, su ja iškart užsimezga sceninis
bendradarbiavimas”. 

Van Baker savo straipsnyje at -
kreipė dėmesį į puikų Stundytės
pianissimo. ,,Iš tikrųjų nėra lengva
dainuoti labai tyliai, kai salėje sėdi
3,000 žiūrovų, tačiau Stundytė tą at -
liko puikiai – jos tylus dainavimas,
tarsi suvyniota į popierių dovana,
kuo puikiausiai pasiekė ir mane, sė -
dintį antro aukšto balkone”, – rašo
au torius. 

Pokalbį su Aušrine ,,Meet our
Singers: Ausrine Stundytė, Cio-Cio-
San” gegužės 11 d. išspausdino ir
www.seattleoperablog.com  

35-erių soprano Stundytės pa si -
rodymų vietų ratas plečiasi – ji dai-
nuoja pagrindinius vaidmenis Vokie -
tijos, Portugalijos ir kitų Europos ša -
lių teatruose, o štai dabar buvo pa -
kviesta į Ameriką.  Iš Lietuvos ji iš -
važiavo prieš 12 metų, tada, kai dar
mokėsi Muzikos ir teatro akademijo-
je. 2000-aisiais įstojusi į muzikos
akademiją Leipcige, Vokietijoje, toje
šalyje ir liko gyventi. 

Per laikotarpį, praėjusį nuo stu -
dijų Lietuvoje, ji tik kartą buvo sug-
rįžusi padainuoti gimtinės scenoje –
2006-aisiais pasirodė Lietuvos muzi -
kų rėmimo fondo festivalyje ,,Sug -
rįžimai”.  Pereitais metais, pakviesta
bohemiečių,  ji Lietuvoje atliko labai
sudėtingą Katios Kabanovos vaidme -
nį Leoš Janaček operoje ,,Katia Ka -
banova”. 

Laima Apanavičienė
Pagal užsienio spaudą 

Seattle Opera scenoje – lietuvaitės premjera

Cio-Cio-San – Aušrinė Stundytė. 
www.seattleoperablog.com nuotr. 

Dr. J. Brėdikio knyga „Likimas leido“ – viena iš įdomiausių leidinių
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Dietologų darbuose, pradedant
Bir cher-Benner, dažnai mini-
mi aviži niai dribsniai. Mes

esame įpratę vartoti avižinius (her-
kulesas), kukurūzų dribsnius. Jie
vertinami dvejopai. Vie na vertus,
pripažįstama, kad, apdorojant grū-
dus, sunaikinama daug maistinių
medžiagų, kita vertus, šis produktas
vertinamas kaip dietinis, lengvai
virškinamas. Jei dribsnius mirkysi-
me 12 valandų, juos galėsime vartoti
neapdorotus termiškai – tai daug
naudingiau. Šiaip ar taip dribsniai
yra vertingas produktas ir iš jų gali-
ma pasigaminti įvairių patieka lų, ne
tik košių.

Avižinių dribsnių salotos

Reikės: 3 šaukštų avižinių dribs -
nių, 2 šaukštų maltų riešutų, 2 šaukš -
tų medaus, 6 šaukštų pieno, citrinų
sulčių, 2 obuolių.

Avižinius dribsnius užmerkite
piene. Obuolius stambiai sutarkuo ki -
te ir apšlakstykite citrinų sultimis.
Tarkuotus obuolius sudėkite į dribs -
nius. Įdėkite medaus, riešutų ir viską
gerai išmaišykite.

Grybų ir avižinių dribsnių sriu ba

Reikės: puodelio pievagrybių, 1,5
puodelio avižinių dribsnių, 2 svo -
gūnų, 4 šaukštų aliejaus, 2 šaukštų
pomidorų pastos, druskos, priesko -
nių.

Svogūnus smulkiai supjaustyki -
te ir apkepkite aliejuje. Į keptuvę įdė -
kite pomidorų pastos ir kepkite, kol
aliejus pasidarys pastos spalvos. Į
verdantį pasūdytą vandenį suberkite
supjaus tytus grybus, po 5 minučių –
aviži nius dribsnius. Prieš baigdami
virti, į sriubą sudėkite kepintus svo-
gūnus, įberkite prieskonių. Galima
už ba lint i grietine.

Košė su apelsinais

Reikės: 2 apelsinų, 1,3 puodelio
greitai paruošiamų avižinių dribs -
nių, 2 puodelių pieno, 0,3 puodelio ra -
zinų be sėklų, šaukšto skaidraus me -
daus.

Apelsinus nulupkite, vieną apel -
siną nuplikykite verdančiu vande-
niu, žievelę smulkiai sutarkuokite,
iš spauskite sultis. Kitą apelsiną nu-
lupkite ir išskirstykite skiltelėmis. Į
puo dą sudėkite sutarkuotą žievelę,
aviži nius dribsnius, supilkite apelsi-
no sultis ir pieną. Nuolat maišydami
kaitin kite, kol užvirs. Virkite ant
silpnos ug  nies minutę. 

Košę pagardinkite razinomis ir
medumi. Sudėkite ją į 4 gilius du-
benėlius, kiekvieną porciją papuoš-
kite apelsino skiltelėmis ir iškart
patiekite į stalą.

Avižų košė su obuoliais

Reikės: 4 puodelių avižinių drib-
snių, 3,5 puodelio obuolių sulčių, 3,5
puodelio pieno, 2 šaukštų cukraus, pu-
sės šaukštelio cinamono, 1/3 puodelio
grie tinėlės, šaukšto razinų, 2 obuolių.

Razinas nuplaukite, užpilkite
ver dančiu vandeniu ir palikite 10 mi -
nučių. Paskui suberkite į kiaurasam -

tį. Obuolius nulupkite ir stambiai su -
tarkuokite. Puode sumaišykite obuo -
lių sultis su pienu, įberkite cukraus
ir užvirkite. Suberkite avižinius
dribs nius ir virkite, nuolat maišyda-
mi 6 minutes. Košę pagardinkite
razino mis, cinamonu, obuoliais ir
grieti nė le. Viską išmaišykite ir 3
minutes pa šildykite.

Obuolių ir avižinių dribsnių
apkepas

Reikės: 2,5 puodelio avižinių
dribs nių, 0,5 puodelio cukraus, laz -
delės sviesto, 4 obuolių, 2 kiaušinių,
puodelio pieno, vanilinio cukraus.

Avižinius dribsnius su cukrumi
apkepkite svieste. Obuolius stambiai
sutarkuokite. Į riebalais pateptą ir
džiūvėsėliais pabarstytą formą dė -
kite sluoksnį avižinių dribsnių, tada
– obuolių. Viską užpilkite plaktu
kiau šiniu, pieno ir vanilinio cukraus
mišiniu, ant viršaus uždėkite gaba -
lėlį sviesto. Kepkite orkaitėje. Patie -
kite su šaltu pienu arba vaisių sul-
timis.

Avižinių dribsnių plovas

Reikės: didelio svogūno, viduti -
nės morkos, puodelio avižinių dribs -
nių, prieskonių (pageidautina su pap -
rikomis), 2 skiltelių česnako, drus kos,
2 puodelių vandens.

Į gilią keptuvę įpilkite truputį
aliejaus ir troškinkite kubeliais
supjaus tytą svogūną bei stambiai
sutar kuotą morką, kol įgaus auksinį
atspal vį. Suberkite avižinius dribs -
nius, išmaišykite, įpilkite karšto van-
dens, įberkite druskos, prieskonių,
smul kiai sukapoto česnako. Kaitinki -
te ant silpnos ugnies, kol nebeliks
skys čio (maždaug 5 minutes). 

Taip paruoštas plovas gali būti
patiekiamas kaip atskiras patiekalas
ir kaip garnyras.

Balta žuvis avižinių dribsnių
tešloje

Reikės: 1/2 sv baltos žuvies be
odelės, 0,5 puodelio avižinių dribsnių,
4 šaukštų miltų, kiaušinio, šaukštelio
kario miltelių, aliejaus ir sviesto,
drus kos, pipirų.

Miltus sumaišykite su kariu ir
supilkite į plokščią lėkštę. Įberkite
avižinių dribsnių. Dubenėlyje išpla -
ki te kiaušinį. Žuvį rūpestingai nu -
sau sinkite popieriniu rankšluosčiu,
apvoliokite miltų ir kario mišinyje,
kiaušinio plakinyje ir avižiniuose
dribsniuose. Keptuvėje ant stiprios
ugnies pašildykite aliejų, įdėkite ne -
didelį gabalėlį sviesto. Dėkite žuvį ir
kepkite apie 2 minutes iš kiekvienos
pusės. 

Ypač skanu tokią žuvį valgyti su
tirštu nesaldžiu jogurtu, šlakeliu cit-
rinų sulčių ir keletu kalendrų (co-
riander) šakelių.

Vištienos gabaliukai 
su avižiniais dribsniais

Reikės: 1–2 vištų krūtinėlių (be
odos ir kaulų), kiaušinio, maltų juo -
dųjų pipirų, druskos, sviesto, 5–7
šaukš tų greit paruošiamų avižinių

IŠ AVIŽŲ – NE TIK KOŠĖ
dribsnių.

Vištų krūtinėles siūloma iš vaka -
ro, jas nuplovus ir nusausinus, paplo-
jus, kad būtų plonesnės, palaikyti per
naktį šaldytuve. Taip pat pamari-
nuokite: alie ju je ištirpdykite ,,Le-
mon-pepper” prieskonių, įberkite
truputį rudo cukraus, šviežio ar džio-
vinto rozma rino, susmulkinto čes-
nako skiltelę. Tai suteiks vištų krū ti -
nėlėms sultingumo. Kitą rytą išėmę
jas iš marinato nusausinkite ir  pada-
lykite į dvi lygias dalis, pabarstykite
druska. Kiekvieną vištienos gabaliu -
ką pamirkykite kiaušinio plakinyje
ir iš abiejų pusių apvoliokite į plokš -
čią lėkštę subertuose avižiniuose
dribs niuose. Keptuvėje įkaitinkite
aliejų, kepkite vištienos gabaliukus
iš abiejų pusių maždaug po 2–3 minu -
tes.

Avižinių dribsnių kotletai

Reikės: 1/2 sv maltos mėsos, 2
puodelių avižinių dribsnių, 2 puode -
lių vandens arba pieno, 1–2 morkų,
svogūno, prieskonių.

Avižinius dribsnius užpilkite
van deniu arba pienu. Morkas stam -
biai sutarkuokite, svogūną smulkiai
supjaustykite ir kepkite, kol įgaus
auksinį atspalvį. Apkeptas daržoves
sumaišykite su malta mėsa, dribs -
niais, įberkite prieskonių, padary-
kite kotletukus, apvoliokite miltuose
ir iškepkite.

Avižinių dribsnių blyneliai

Reikės: 2,5 puodelio avižinių
dribsnių, 3/4 puodelio miltų, lazdelės
sviesto, puodelio pieno, 2 kiaušinių,
1/4 puodelio cukraus pudros, 2 šaukš-
tų aliejaus, 1/2 šaukštelio kepimo mil-
te lių.

2 puodelius dribsnių sumaišyki-
te su miltais ir cukraus pudra, su-
dėkite į plaktuvą ir plakite 10–20 se-
kundžių. Įpilkite pieno, įmuškite
kiaušinius, įdė kite pusę sviesto ir
plakite dar 10–20 sekundžių. Suberki-

te kepimo miltelius ir likusius aviži-
nius dribsnius, uždenkite ir palikite
10 minučių. Kep kite blynelius gerai
įkaitintoje keptuvėje. Karštus bly-
nelius patepkite iš tirpintu likusiu
sviestu ir patiekite su uogiene.

Avižiniai sausainiai

Jie yra labai populiarūs ir mėgs -
tami vaikų bei suaugusiųjų. Jų re-
ceptų yra įvairiausių, bet jie skiriasi
tik savo sudėtinėmis dalimis, t. y. ko
mes į tešlą pridėsime: razinų, šokola-
do, džio  vintų spanguolių ir t. t. Čia
pateikiu patį paprasčiausą receptą,
be jokių priedų.

Reikės: 1 sv avižinių dribsnių, 2
lazdelių sviesto, 0,5 puodelio cukraus,
3 kiaušinių, miltų, vanilinio cukraus.

Avižinius dribsnius apkepkite su
puse lazdelės sviesto. Kitą dalį išsu -
ki te su avižiniais apkeptais dribs -
niais, įmuškite kiaušinius, įberkite
va nili nio cukraus ir šiek tiek miltų.
Viską gerai išmaišykite. Tešlą šaukš -
teliu dė kite į skardą ir kepkite, kol ji
įgaus šviesiai rudą spalvą.
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Baltieji rūmai atsiprašė už B. Obama klaidą

Washington, DC (BNS) – Mitt
Romney laimėjo dar vienus pirmi-
nius rinkimus ir užsitikrino reika-
lingą skaičių balsų, kad būtų iškeltas
Respublikonų partijos kandidatu į
prezidentus. 

Negalutiniais duomenimis, ge-
gužės 29 d. Texas valstijoje jis surin-
ko mažiausiai 88 delegatų balsus iš
152. Tai reiškia, kad M. Romney pa-

kanka balsų rugpjūtį vyksiančiame
suvažiavime būti nominuotam parti-
jos kandidatu. Lapkritį rengiamuose
JAV prezidento rinkimuose jis susi-
kaus su dabartiniu šalies vadovu, de-
mokratu Barack Obama. Po gegužės
29 d. balsavimo buvęs Massachusetts
valstijos  gubernatorius turi mažiau-
siai 1,174 delegatų balsus – 30 dau-
giau nei reikalinga dauguma.

Tarptautinė bendruomenė susirūpinusi
dėl tebesitęsinčių žudynių Sirijoje 

Studijuojantys užsienyje kviečiami
gyventi ir dirbti Lietuvoje

Švedijoje baiminamasi kibernetinių išpuolių

M. Romney užsitikrino reikalingą skaičių balsų

Paryžius (BNS) – Tarptautinei
bendruomenei pasipiktinus civilių
žudynėmis Hulos mieste Sirijoje,
Prancūzija ir Australija iš savo sosti-
nių išsiuntė Sirijos diplomatus. Taip
pat pasielgti ketina ir kitos valstybės.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Laurent Fabius Sirijos prezi-
dentą Bashar al-Assad pavadino žu-
diku, o Australijos užsienio reikalų
ministras Bob Carr sakė, kad už žu-
dynes Hulos mieste atsakingi asme-
nys turės už tai atsakyti. 

Šaltinis Vokietijoje teigia, kad iš
Berlyno bus išsiųstas Sirijos ambasa-

dorius ir taip pat pasielgti žada JAV,
Britanija ir kitos valstybės. Sirijos
diplomatų išsiuntimas žymi naują
tarptautinių pastangų sustabdyti
smurtą Sirijoje etapą.

Dėl 108 žmonių, kurių dauguma –
moterys ir vaikai, žudynių Hulos
mieste kilo tarptautinis pasipiktini-
mas. Jungtinių Tautų (JT) ir Arabų
Lygos specialusis pasiuntinys Kofi
Annan teigė, kad Sirijos padėtis yra
kritinė. Smurtas Sirijoje tęsiasi. Ak-
tyvistų pranešimais, per Homso
miesto apsiaustį gegužės 29–30 d.
žuvo 70 žmonių.  

Lakūnui J. Kairiui įteiktas 
Sporto garbės komandoro ženklas

Čengdu (ELTA) – Kinijoje vyks-
tančio pasaulio šiuolaikinės penkia-
kovės taurės finalo moterų varžybose
gegužės 26 d. Lietuvos atstovė Laura
Asadauskaitė buvo nepralenkiama.
28-erių metų lietuvė paskutinę rungtį

– bėgimo ir šaudymo varžybas – pra-
dėjo pirma ir varžovėms nepaliko jo-
kių vilčių.

,,Labai džiaugiuosi iškovojusi
pirmąjį aukso medalį šiais metais.
Man buvo puiki diena – fechtavausi
geriau nei įprastai, gerai pasirodžiau
jojimo varžybose. Kadangi kombi-
nuota rungtis man yra parankiausia,
pergale patikėjau jau po kelių pirmų
šūvių. Esu labai laiminga!”, – teigė L.
Asadauskaitė, surinkusi 5,312 taškų. 

Antrą vietą užėmė britė Heather
Fell (5,248 tšk.), trečią – brazilė Yane
Marques (5,200 tšk.). Gintarė Venč-
kauskaitė (4,020 tšk.), kuri jojimo
rungtyje pelnė tik 124 taškus iš 1,200
galimų, liko paskutinė. 

Londono olimpinėse žaidynėse
dalyvausianti L. Asadauskaitė pa-
saulio taurės baigiamosiose varžybo-
se dalyvavo septintą kartą. Pernai ji
šiose varžybose iškovojo sidabro me-
dalį, 2008 m. buvo penkta. 

JAV ambasadorių nustebino Rusijos atsakas

Laura Asadauskaitė buvo nepralen-
kiama. ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Pradedama
jaunųjų profesionalų programa
,,Kurk Lietuvai”, kuria bus siekiama
sudominti užsienio aukštųjų mokyk-
lų absolventus darbu Lietuvos vieša-
jame sektoriuje. Lietuvos premjeras
Andrius Kubilius mano, jog ji leis pa-
matyti, kiek talentingų žmonių, pa-
sklidusių po visą pasaulį, turi Lietuva.

Vyriausybės ir viešųjų įstaigų
,,Investuok Lietuvoje” bei ,,Versli
Lietuva” iniciatyva įgyvendinamos
programos dalyviai – tik labai gerais
įvertinimais studijas užsienyje baigę
Lietuvos Respublikos piliečiai – galės
12 mėnesių dirbti pasirinktose insti-
tucijose ir pritaikyti savo žinias
praktikoje pagal įgytą išsilavinimą. 

Programą paruošusios VšĮ ,,In-
vestuok Lietuvoje” generalinė direk-
torė Milda Dargužaitė sako, jog pri-
statydama šią programą Lietuva
sprendžia protų nutekėjimo proble-
mą ir varžosi su geidžiamiausiais
darbdaviais užsienyje. Vienas iš
programos tikslų bus ne tik pritai-
kyti gabiausių studentų žinias, bet ir

padėti pagrindus tolesnei jų karjerai
Lietuvoje. Į jaunųjų profesionalų
programą jau įsijungė Ūkio, Aplin-
kos, Finansų, Kultūros, Teisingumo,
Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų
ministerijos, laukiama patvirtinimo
ir iš kitų institucijų.

Vyriausybė programos daly-
viams siūlys tokius pat atlyginimus,
kokius gauna ir Lietuvoje gyvenan-
tys valstybės tarnautojai. Įveikę at-
ranką ,,Kurk Lietuvai” dalyviai me-
tus galės po 4 mėnesius pakaitomis
dirbti valstybės institucijose, kur
jiems bus patikėtos konkrečios už-
duotys. 

Studentų atranką į ES lėšomis fi-
nansuojamą ,,Kurk Lietuvai” progra-
mą ketinama organizuoti bent trejus
ateinančius metus. Šiais metais, pir-
maisiais programos metais, atrankos
komisija dviem etapais išrinks 20
studentų, kitąmet dalyvių skaičių ke-
tinama didinti, taip pat žadama
įtraukti į programą daugiau viešojo
sektoriaus institucijų ir kviesti Lietu-
vos aukštųjų mokyklų absolventus.

Stokholmas (BNS) – Švedijos
policija yra sugriežtinusi parengtį
dėl galimų kibernetinių išpuolių pa-
vojaus po Didžiosios Britanijos Aukš-
čiausiojo teismo sprendimo atmesti
,,WikiLeaks” įkūrėjo Julian Assange
apeliaciją jo ekstradicijos į šią Skan-
dinavijos šalį klausimu.

,,Ypač įdėmiai stebime kritiškai
nusiteikusias sistemas”, – pareiškė
Švedijos valstybinės policijos kovos
su nusikalstamumu informacinių
technologijų srityje skyriaus virši-
ninkas Anders Alqvist. Šioje srityje
Švedijos pareigūnai bendradarbiauja

su kitų valstybių specialistais.
J. Assange yra labai gerbiamas

internautų bendruomenėje. Jam pa-
teikti kaltinimai sukėlė daugelio jo
šalininkų nepasitenkinimą, virtusį
kibernetiniais išpuoliais prieš kai
kurių pasaulio šalių vyriausybių ir
žinybų tinklalapius.

J. Assange buvo suimtas Londo-
ne 2010 m. gruodžio 7 d. pagal Švedi-
jos prokuratūros išduotą orderį. Ji
kaltina australą seksualinio pobū-
džio nusikaltimais. Jis buvo uždary-
tas į kalėjimą, bet vėliau paleistas už
užstatą.

Washington, DC (BNS) – Baltie-
ji rūmai atsiprašė už JAV prezidento
Barack Obama pasisakymą apie na-
cių koncentracijos stovyklas Lenki-
joje, kurias jis pavadino ,,lenkų mir-
ties stovyklomis”. 

Nacionalinės saugumo tarybos
atstovas Tommy Vietor kalbėjo apie
,,apsirikimą”. ,,Mes apgailestaujame
dėl šio klaidingo teiginio”, – pabrėžė
jis. B. Obama padarė klaidą per iškil-
mes Baltuosiuose rūmuose pagerbda-
mas Lenkijos rezistencijos kovotoją
Jan Karski, kuris vienas iš pirmųjų
pradėjo skelbti apie nacių koncent-
racijos stovyklas. J. Karski po mir-
ties buvo apdovanotas JAV Preziden-
to laisvės medaliu.

Lenkija labai įdėmiai seka, kokie
žodžiai vartojami tarptautiniuose
pranešimuose ar debatuose apie na-
cių laikmetį ir kreipia dėmesį į tai,
kad būtų kalbama apie nacių koncen-
tracijos stovyklas Lenkijos žemėje.
Net jei ,,lenkų” šiame kontekste daž-
nai reiškia tik geografinę vietą, Var-
šuva baiminasi netiesiogiai būti ap-
kaltinta dėl holokausto.

Lenkija šiuo klausimu reaguoja
taip jautriai, kad jos ambasados Wa-
shington tinklalapyje yra išsamus
patarimų sąrašas, kaip taisyti žurna-
listus, kurie vartoja frazę ,,Lenkijos
mirties stovyklos”. Tinklalapyje ra-
šoma: ,,Negalime leisti, kad istorija
būtų iškraipyta.”

Lietuvos atstovė iškovojo auksą

Maskva (BNS) – JAV ambasado-
rius Rusijoje Michael McFaul teigė,
kad yra nustebintas Rusijos atsako į
jo teiginius, pasakytus praeitą savai-
tę per susitikimą su studentais. Ru-
sijos užsienio reikalų ministerija pa-
reiškė, kad ambasadoriaus paskaita
studentams peržengė diplomatų eti-
keto normas. 

Rusijos diplomatams ypač nepa-
tiko ambasadoriaus pasisakymas
apie oro uostą Kirgizijoje. M. Mc-
Faul sakė, kad 2009 m. Rusija papir-

ko Kirgiziją, kad ši uždarytų oro uos-
te buvusią JAV karinę bazę.

JAV valstybės departamentas pa-
reiškė, kad Rusijai teks priprasti prie
atvirų JAV ambasadoriaus komenta-
rų. Valstybės departamento atstovė
Victoria Nuland sakė, kad M. McFaul
kalba tiesiai, aiškiai ir nesušvelnin-
damas savo žodžių, bei pridūrė, kad jis
nėra profesionalus diplomatas. Tai jau
trečias kartas, kai M. McFaul sulaukia
Rusijos kritikos. Ambasadoriaus pa-
reigas jis pradėjo eiti sausį.

Vilnius (ELTA) – Sporto garbės
komandoro ženklu gegužės 29 d. Vy-
riausybėje apdovanotas akrobatinio
sporto meistras, daugkartinis pasau-
lio ir Europos akrobatinio skraidymo
čempionas Jurgis Kairys. Apdovano-
jimą už labai didelį indėlį plėtojant
kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje la-
kūnui įteikė ministras pirmininkas
Andrius Kubilius. Sveikindamas su
praėjusiu asmeniniu jubiliejumi,
premjeras lakūnui taip pat padova-
nojo vardinį laikrodį.

Susitikimo Vyriausybėje metu
legendinis aviatorius išsakė premje-
rui susirūpinimą dėl blogos Lietuvos
mažųjų aerodromų padėties, aviaci-
jos sporto ateities bei galimybių per-
žiūrėti sporto finansavimo tvarką. J.
Kairys pateikė savo siūlymus, į ką, jo
manymu, reikėtų atkreipti Vyriau-
sybės dėmesį. Premjeras A. Kubilius
pažadėjo, kad artimiausiu metu jo
patarėjai pateiks atsakymus į lakūno
iškeltas problemas.

Akrobatinio skraidymo meistras
pasidalijo ir artimiausiais savo skry-
džių planais. Jau kitą savaitę J. Kai-
rys pradės turą po Skandinavijos ša-
lis, savo skrydžiais nudžiugins Švedi-
jos, Norvegijos ir Lenkijos akrobati-
nio skraidymo gerbėjus. 

,,Per sezoną atlieku po 20–25 pasiro-
dymus tarptautinėse varžybose įvai-
riose pasaulio šalyse. Ir tai – ne mano
vieno reikalas. Atstovauju valstybei –
Lietuvai”, – sakė J. Kairys. ELTA nuotr.
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versLo naujienos

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

Pasaulio bankas (PB) perspėjo,
kad euro zonos krizė gali pakenkti
Rytų Azijos šalių ekonomikoms.
Naujausioje banko ataskaitoje teigia-
ma, kad ,,rimtas irimas” euro zonoje
galėtų pakenkti augimui ir eksporto
iš Rytų Azijos paklausai. Rytų Azijos
šalims reikia padidinti vidaus pak-
lausą, kad jos galėtų subalansuoti
ekonomiką ir sustiprinti augimą.
Bankas perspėjo, kad spartesnis nei
tikėtasi Kinijos ekonomikos augimo
sulėtėjimas taip pat kelia grėsmę
regiono augimui. PB numato, kad Ry-
tų Azijos ekonomikų augimas šiemet
sulėtės ir siekas 7,6 proc., palyginti
su 8,2 proc. praėjusių metų augimu.
Tam didelės įtakos turės ir mažėjanti
paklausa iš pagrindinių eksporto
rinkų, tokių kaip JAV ir Europa.

***
Europos Komisija pasiūlė sun-

kiai besiverčiančius bankus gelbėti
tiesiogiai, o ne per nacionalines vy-
riausybes. ,,Galima numatyti nu-
traukti ryšį tarp bankų ir jų valsty-
bių bei tiesioginę rekapitalizaciją per
ESM (Europos stabilumo mechaniz-
mą)”, – pažymima Komisijos siūly-
muose. ESM yra nuolatinis euro zo-
nos gelbėjimo fondas. Jis įsigalios
nuo liepos, tačiau dabar numatyta,
kad jo lėšos bus skiriamos šalių vy-
riausybėms. Nerimas dėl Ispanijos
bankų būklės šią savaitę prislėgė fi-
nansų rinkas. Komisija paragino
euro zonos valstybes įgyvendinti di-
deles pertvarkas, ypač Ispaniją, ku-
rią paskyrė į 12 kritinės būklės euro
zonos ekonomikų sąrašo pradžią. Ko-
misija taip pat turėtų ir vėl leisti
Vengrijai naudotis užšaldytais 495
mln. eurų, nes šalis ,,ėmėsi reikalin-
gų veiksmų, kad sumažintų didžiulį
deficitą”.

***
Jungtinių Valstijų vartotojai ge-

gužę šalies ekonomikos būklę vertino
dar pesimistiškiau nei ankstesnį mė-
nesį. Pagrindinio vartotojų pasitikė-
jimo indekso nuosmukis gegužę buvo
didžiausias per 8 mėnesius. Vartoto-
jus niūriai nuteikė nerimas dėl dar-
bo ir būsto rinkų, neramumai akcijų
rinkose, tačiau juos džiugino suma-
žėjusios degalų kainos. Remiantis

naujausiais duomenimis, galima da-
ryti išvadą, kad amerikiečiai laukia
teigiamesnių ekonominių ženklų ir
jų nerimas sumažės tik jų sulaukus.
Ekonomistai atidžiai stebi vartotojų
pasitikėjimo ir išlaidų tendencijas,
nes vartotojų išlaidos sudaro maž-
daug 70 proc. JAV ekonomikos.

***
Didžiausia pasaulyje asmeninių

kompiuterių gamintoja JAV ben-
drovė ,,Hewlett-Packard” (HP) iki
2014 m. pabaigos atleis 27,000 darbuo-
tojų. Bendrovės atstovai teigia, kad
dėl 8 proc. darbuotojų atleidimo išlai-
dos kasmet sumažės iki 3,5 mlrd. JAV
dol. HP pažymi, kad sutaupyti pini-
gai bus investuoti į bendrovę. Bend-
rovės produktų pardavimams stiprų
smūgį sudavė varžovių gaminių,
tokių kaip ,,iPad” planšetinių kompiu-
terių, populiarumas. HP visame pa-
saulyje turi apie 350,000 darbuotojų. 

***
Socialinio tinklo ,,Facebook” iš-

manusis telefonas turėtų pasirodyti
iki šių metų pabaigos. Šaltinių teigi-
mu, ,,Facebook” pasamdė keletą iš-
maniųjų telefonų kūrimo specialis-
tų. ,,Facebook” neseniai pripažino,
kad jai sunkiai sekasi pasipelnyti iš
augančios mobiliosios auditorijos.
Neseniai buvo padėta prekiauti ,,Fa-
cebook” akcijomis, bendrovė taip pat
atidarė virtualią mobiliesiems telefo-
nams skirtų aplikacijų parduotuvę.

***
Garsus amerikiečių investuoto-

jas milijardierius Warren Buffett in-
vestavo į vietos laikraščius. Jo bend-
rovė ,,Berkshire Hathaway” sumokė-
jo 142 mln. JAV dol. už kontrolinį
bendrovės ,,Media General” akcijų
paketą ir paskolins jai 400 mln. JAV
dol. bei pratęs 45 mln. kredito liniją.
Bendrovei ,,Media General” priklau-
so 63 dienraščiai ir savaitraščiai, lei-
džiami pietrytinėje JAV dalyje. Apie
investicijas paskelbta tokiu metu, kai
JAV vietiniai laikraščiai patiria finan-
sinį spaudimą. Tačiau V. Buffett įsitiki-
nęs, kad kai kurie laikraščiai gali kles-
tėti. Anksčiau vietinių laikraščių pra-
monės ateitį jis vertino pesimistiškai,
bet vėliau ėmė į ją investuoti. 

Pasaulio ekonomikos forumas pa-
skelbė vienuoliktą Pasaulio informaci-
nių technologijų ataskaitą, kurioje pa-
saulio šalys įvertintos pagal informa-
cinių technologijų naudojimą, atsklei-
džiantį Įtinklinto pasirengimo indeksą
(angl. Networked Readiness Index
arba NRI). 2012 m. ataskaitoje pateik-
tais vertinimais, Lietuva pagal šį in-
deksą šiemet užima 31-ą vietą tarp 142
vertintų pasaulio valstybių, o tarp Eu-
ropos Sąjungos šalių – 14-ą vietą. Per
metus Lietuva šiame sąraše pakilo net
per 11 vietų – 2011 m. mūsų šalis užėmė
42-ą vietą tarp 138 pasaulio valstybių.
Pirmą vietą pasaulyje pagal NRI uži-
ma Švedija – ši valstybė pagal Įtinklin-
to pasirengimo indeksą pirmauja tre-
čius metus iš eilės. Antroje vietoje –
Singapūras, trečioje – Suomija. Toliau
dešimtuke išsidėsčiusios Danija, Švei-
carija, Nyderlandai, Norvegija, JAV,
Kanada ir Didžioji Britanija.

***
Europos Sąjungos statistikos tar-

nyba „Eurostat” skelbia, kad Lietuvoje
surenkami mokesčiai sudaro mažiau-
sią bendro vidaus produkto (BVP) dalį
tarp visų Sąjungos narių. Lietuvoje su-
renkami mokesčiai 2010 m. sudarė 27,1
proc. BVP. Tuo metu daugiausia mo-
kesčiai sudarė Danijos BVP – 47,6 proc.
Palyginus su kitomis pasaulio valsty-
bėmis, mokesčių vidurkis ES yra gana
aukštas. Idėjų kalvės „Heritage Foun-
dation” duomenimis, panaši mokesčių
našta kaip Lietuvoje buvo ir JAV – 2012
m. ji sudarė 26,9 proc. BVP.

***
Iš emigracijos grįžusių lietuvių vi-

dutinis darbo užmokestis siekia 1,772
Lt, arba 132 Lt daugiau nei vidutinė al-
ga Lietuvoje. Neformaliai užsienyje
kelta kvalifikacija prie grįžusių emi-
grantų darbo užmokesčio prideda vi-
dutiniškai po 325 Lt, jeigu lygintume
su tais, kurie kvalifikacijos nekėlė.
Tuo tarpu užsienio universiteto diplo-
mas algą gali „paauginti” 1,055 Lt, pa-
lyginus su tais buvusiais migrantais,
kurie baigė vieną Lietuvos universite-
tų. Tokie duomenys paaiškėjo Viešo-
sios politikos ir vadybos instituto už-
sakymu bendrovei „Baltijos tyrimai”
atlikus keletą visuomenės nuomonės
apklausų, kuriose buvo apklausti iš
emigracijos grįžę lietuviai.

***
Lietuvos siekyje tapti Šiaurės Rytų

Europos verslo paslaugų centru – dar
vienas žingsnis tikslo link. Vilniuje
veiklą pradėjo vienos didžiausių Euro-
poje izoliacinių medžiagų iš akmens
vatos gamintojų „Paroc Group” finan-
sinių paslaugų centras. Naujame cent-
re per 5 metus planuojama sukurti 50
naujų darbo vietų aukštos kvalifikaci-
jos finansų specialistams. Centrui plė-
toti numatomos daugiau kaip 16,6 mln.
litų investicijos. Jau artimiausiu metu
„Paroc” finansinių paslaugų centras iš
Vilniaus teiks visas finansų ir apskai-
tos paslaugas „Paroc” grupės įmo-
nėms, įsikūrusioms Skandinavijos ir
Baltijos šalyse, Lenkijoje bei kitose Ry-
tų ir Vakarų Europos šalyse. Iš viso fi-
nansinės operacijos aprėps 12 šalių. 

***
Užsienio reikalų ministras Aud-

ronius Ažubalis Briuselyje pasirašė

ES ir jos valstybių narių, Kolumbijos
bei Peru prekybos susitarimą, nusta-
tantį šių šalių laisvosios prekybos są-
lygas. Kolumbijos ir Peru taikomi mui-
tai ES kilmės prekėms yra gerokai di-
desni negu ES muitai šių šalių pre-
kėms. Sutarčiai įsigaliojus, Kolumbi-
jos ir Peru muitai bus panaikinti. Su-
sitarimui dar turi pritarti Europos
Parlamentas.

***
Lietuvos ūkio augimas 2012 m. bus

antras, o 2013 m. – trečias pagal dydį
Europos Sąjungoje ir turėtų paspartėti
šių metų pabaigoje, kai pamažu ims at-
sigauti šlubuojanti ES ekonomika. Ta-
da ims augti ir atlyginimai, o infliacija
ir nedarbas mažės, sakoma Briuselyje
paskelbtoje ES pavasario ekonomikos
prognozėje. Europos Komisijos verti-
nimu, bendrasis vidaus produktas
(BVP) Lietuvoje šiemet turėtų išaugti
2,4 proc., kitąmet – 3,5 proc. Spėjama,
kad visos ES ekonomika šiemet ne-
augs, o aštuonių valstybių, daugiausia
euro zonos narių, BVP sumažės. Kitą-
met ES numatomas 1,3 proc. ūkio augi-
mas.  Šalia teigiamų pokyčių Lietuvos
ekonomikoje Europos Komisija vėl at-
kreipia dėmesį į aukštą jaunimo ir ne-
kvalifikuotų darbininkų nedarbą ir
neatitikimą tarp pasiūlos ir paklausos
darbo rinkoje. 

***
Vilniaus miesto savivaldybės ta-

ryba 2013 metams patvirtino tokius
pačius, kaip ir šiais metais, nekilno-
jamojo turto mokesčio dydžius. Šie-
met taikomas 0,8 proc. nekilnojamojo
turto mokestis. Vilniaus miesto savi-
valdybė pernai patvirtino 0,5 proc.
dydžio kultūros, poilsio, viešbučių,
maitinimo paskirties patalpoms ir
statiniams, išskyrus naktinius klu-
bus ir barus, bei patalpoms ir stati-
niams, naudojamiems viešiesiems
poreikiams kultūros ir švietimo sri-
tyje. Taip pat 1 proc. mokestis galioja
naudojamam nekilnojamam turtui,
ir patalpoms bei statiniams, kurie
yra nenaudojami ar naudojami ne
pagal paskirtį arba yra neprižiūrimi.

***
Nidą iš Kauno vėl galima pasiek-

ti vandens keliu, bet šiemet Nemunu
plaukios ne „Raketos”, o prašmatniai
įrengtas pramoginis laivas „Perlas”.
Vienu metu „Perlu” gali keliauti 50
žmonių, keleiviams įrengta 13 miega-
mųjų vietų. Užsakovai pageidavo, jog
keleiviams būtų sudarytos visos poil-
sio sąlygos. Jiems norima parodyti
Nemuno pakrančių grožį, o ne tik
kuo greičiau nuplukdyti į pageidau-
jamą vietą. „Perlas” į kelionę leisis
tuomet, kai atsiras užsakovas. Už die-
ną trunkančią iškylą teks pakloti ke-
lis tūkstančius litų. Tiksli kaina pri-
klausys nuo nuplaukto atstumo ir už-
sakomų paslaugų.

Londonas (Delfi.lt) – Praėjusią savaitę Londone vykusiame kasmetiniame su-
sirinkime išrinkta nauja Lietuvos komercijos rūmų Jungtinėje Karalystės (LKRJK)
prezidentė. Verslininkus vienijančios organizacijos vairas patikėtas Londone vei-
kiančios buhalterinių paslaugų įmonės „Eurobaltika” vadovei Olgai Jachimovič (vi-
duryje). Susirinkimo metu išrinkta ir viceprezidentė bei LKRJK valdyba. Vizeprezi-
dente tapo teisininkė Laura Budrytė, valdybos nariais išrinkti šeši verslininkai: Da-
rius Paškauskas („Zone Residential“), Linas Bielskis („UK Smiles“), Pranas Preidžius
(„Trade Recruitment“), Ernestas Kudirka („Computer Repair“), Robertas Tamulaitis
(„Visteco“), Marius Bružas („Major Planet“). LKRJK, atstovaujanti lietuviško verslo intere-
sams Didžiojoje Britanijoje, buvo įkurta 2007 m. ir šiuo metu vienija 45 narius.    
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Prieš gerą mėnesį, balandžio
13–15 dienomis, Čikagoje vyko
Šiaurės Amerikos žemyne  ir

Meksikoje dirbančių Lietuvos garbės
konsulų suvažiavimas, kurio metu
buvo tariamasi, kaip geriausia pris-
tatyti Lietuvos kultūrą ir išsaugoti
lietuvišką paveldą. Garbės konsulai
buvo supažindinti su artėjančiu
Lietuvos pirmininkavimu Europos
Sąjungos Tarybai ir su tuo susiju-
siais Lietuvos planais Šiaurės Ame-
rikos regione. Susitikime dalyvavo
Lietuvos kultūros ministras Arūnas
Gelūnas, užsienio reikalų viceminis-
tras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos
ambasadoriai JAV ir Kanadoje Žygi-
mantas Pavilionis ir Gintė Damušy-
tė, Lietuvos generalinių konsulatų
Čikagoje ir New York vadovai Skais-
tė Aniulienė ir Valdemaras Sarapinas
bei 17 garbės konsulų iš JAV, Kana-
dos ir Meksikos. Susitikimo dalyviai
taip pat apsilankė Lietuvių Fondo 50-
mečio minėjime, susitiko su JAV ir
Kanados Lietuvių Bendruomenių
atstovais, lankėsi Pasaulio lietuvių
centre Lemont, dalyvavo šv. Mišiose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos koplyčioje. Darbo pusryčių metu
buvo aptarti projektai, skatinantys
lietuvių ir žydų bendruomeninius
ryšius bei abipusį supratimą. Bend-
ras Šiaurės Amerikoje dirbančių Lie-
tuvos garbės konsulų susitikimas bu-
vo surengtas pirmą kartą.

Su viena iš šio susitikimo da-
lyvių, LR garbės konsule Atlanta
mieste, GA,  Roma Kličiene ,,neaki-
vaizdžiai” buvome pažįstamos jau
anksčiau. Apie Romą, kuri su vyru
Algiu yra vieni aktyviausių JAV
Lietuvių Bendruomenės Atlanta
apylinkės narių, labai šiltai atsiliepė
šios apylinkės pirmininkė Silvija
Aniulienė, su garbės konsule susira-
šinėjome elektroniniais laiškais. Tad
buvo malonu su šia veiklia moterimi
pasimatyti Čikagoje, kur pasitaikė
puiki proga pasikalbėti ne tik apie
garbės konsulės darbus, bet ir apie
veiklią Atlanta Lietuvių Bendruo-
menę. 

Roma gimė Vilniuje, sovietų oku-
puotoje Lietuvoje, iš kur 1989 metais
su šeima  atvyko gyventi į Kanadą.
Po keleto metų persikėlė į Jungtines
Valstijas, į Georgia valstijos sostinę
Atlanta. Čia su vyru Algiu gyvena
beveik 20 metų. Vaikai Martynas ir
Aušrinė jau suaugę ir gyvena sa-
varankiškai.

R. Kličienė yra gydytoja, jau 13
metų ji dirba pediatre Atlanta prie-
miestyje. Moteris prisipažįsta labai
mėgstanti savo darbą ir juokauja,
kad iš tiesų ji ne dirba, o visas dienas
,,žaidžia su mažyliais”. Medikė gydo
ir prižiūri labai įvairaus amžiaus
vaikus – nuo pat gimimo iki jiems
sukanka 21 metai. Gyvendama Lie-
tuvoje, ji taip pat dirbo apylinkės pe-
diatre.

R. Kličienė Lietuvos garbės kon-
sule Atlanta mieste buvo paskirta
2006 metais. Moteris džiaugiasi, kad
eidama šias pareigas ji gali pažinti
daug įdomių, įtakingų žmonių iš
diplomatijos, politikos, mokslo, me-
no ir verslo pasaulio. Garbės konsulė
sako tarptautiniuose renginiuose
įvairiomis progomis skleidžianti ži-
nią apie Lietuvą, vis primindama in-
vestavimo ir mokymosi Lietuvoje
galimybes. Atlanta yra kosmopoli-
tiškas miestas, jame yra 73 valstybių
oficialūs atstovai – generaliniai ir
garbės konsulai, dvišalių prekybos
rūmų direktoriai. Pernai Georgia
valstijos sostinėje garbės konsulatą
atidarė ir Estija, dabar tik latvių
tetrūksta, kad būtų atstovaujamas
visas Pabaltijis. Kaip sakė Roma,
ateityje ketinama organizuoti ben-
drus Baltijos valstybių renginius.

Šiemet R. Kličienė buvo išrinkta
„World Chamber of  Commerce”
(WCC) prezidente. Tai yra pelno ne-
siekianti organizacija, jungianti, re-

mianti ir konsultuojanti tarptautinio
verslo klausimais, taip pat teikianti
pagalbą humanitarinėms iniciaty-
voms. Romai arčiausiai širdies yra
organizacijos paskelbta kova prieš
žmonių, ypač vaikų, išnaudojimą,
nelegaliai įvežant juos iš kitų šalių.
Taip pat ji tikisi pasinaudoti šiomis
savo pareigomis, visokeriopai pade-
dant organizuoti ir svarbesnius At-
lanta lietuvių renginius. Artimiau-

sias jų – šių metų rugsėjo pabaigoje
Georgia sostinėje vyksianti JAV Lie-
tuvių Bendruomenės XX Tarybos
pirma sesija. 

Roma šešerius metus vadovavo
Atlanta LB, kuri šiemet švęs savo 35-
metį. Apie 95 proc. jos narių yra
„trečiabangiai”. Jauni žmonės kuria
šeimas, stengiasi įsitvirtinti pro-
fesinėje srityje ir pritapti šio miesto
socialinėje terpėje. Dauguma jų yra
aktyvūs Bendruomenės nariai, nusi-
teikę lietuviškai veiklai. R. Kličienės
nuomone, per pastaruosius keletą
metų Bendruomenė brendo, smar-
kiai keitėsi (kilo) jos intelektualinis
lygis ir bendravimo būdai. Moteris
prisimena, jog anksčiau valdybos
susirinkimų metu visi su užside-
gimu „kimšdavo laiškus”, t. y. lanks-
tydavo kvietimus, naujienų lapelius,
pranešimus, klijuodavo vokus, ruoš-
dami išsiųsti juos Bendruomenės
nariams. Dabar dauguma šio darbo
vyksta kompiuterizuotu būdu. Pas-
taruosius porą metų Atlanta LB pir-
mininkauja nepaprastai energinga,
kūrybinga ir išmani Silvija Aniulie-
nė. Bendruomenės veikla klesti.
Roma sako ir dabar glaudžiai bendra-
darbiaujanti su apylinkės valdyba –
tariasi dėl renginių, svečių priėmi-
mo, patalpų ir t. t. Kaip sakė garbės
konsulė, jiems netrūksta nei naujų
sumanymų, nei veiklių žmonių, ga-
linčių tuos sumanymus įgyvendinti.

Roma Čikagoje viešėjo su vyru
Algiu Kličiumi. ,,Jau beveik dvide-

šimt metų Algis yra didžiausias ma-
no patarėjas ir rėmėjas. Jis pats dir-
bęs įvairų lietuvybės puoselėtojo
darbą Kanadoje, jį tęsė ir Amerikoje.
Iš Algio visi išmokome daug svarbių
dalykų, organizuojant lietuvišką
veiklą”, – sako garbės konsulė.

Veikli moteris  prisimena, kad ir
jos duktė Aušrinė nuo mažens buvo
įtraukta į įvairius Bendruomenės
darbus. Mergaitė ir rašyti lietuviškai
išmoko, bespausdindama mamos dik-
tuojamus laiškus Bendruomenės
žmonėms. ,,Taigi, – sako garbės kon-
sulė, – lietuviška Bendruomenė pra-
sideda ir baigiasi šeimoje. Jokios mo-
kyklos ar renginiai neišmokys vaikų
lietuviškai kalbėti, švęsti šventes,
gerbti savo kultūrinį kraitį. Čia ir
glūdi atsakymas į klausimą apie Lie-
tuvių Bendruomenės ateitį.” 

Roma apgailestavo, kad nemažai
Amerikoje įsikūrusių lietuvių atžalų
jau nekalba lietuviškai. ,,Tokių vai-
kų daugėja, kadangi tėveliams neuž-
tenka užsispyrimo ir laiko – jie pasi-
duoda vaikų nenorui kalbėti lietu-
viškai arba tiesiog pasielgia sava-
naudiškai – pasinaudoja vaikais, no-
rėdami patys išmokti anglų kalbos”,
– sakė aktyvi Lietuvių Bendruome-
nės narė.

Romos gyvenime svarbią vietą
užima sportas, judėjimas. ,,Niekada
nebuvau, o ir nesistengiau būti nu-
galėtoja, čempione. Stengiuosi išban-
dyti įvairias sporto šakas, kad galė-
čiau bet kokiomis sąlygomis judėti,
bet kartu ir bendrauti su kitais”, –
sako moteris. Ji žaidžia tenisą (kas-
met Atlanta mieste organizuojamas
lietuvių teniso turnyras), golfą. ,,Tai
mano naujausias sportas. Jį pradėjau
mokytis žaisti, kad galėčiau dalyvau-
ti kasmetiniame atvirame lietuvių
golfo turnyre St. Petersburg, Florida
valstijoje, kurio pajamos skiriamos
labdaros organizacijai ‘Vaiko vartai į
mokslą’”, – sako R. Kličienė. Jai dar
patinka kalnų slidinėjimas, kasmet
dalyvauja ŠALFASS organizuojamo-
se slidinėjimo išvykose, mokosi ko-
vos meno, jogos, mėgsta plaukti, šok-
ti ir dainuoti. 

Štai prieš porą mėnesių jie su
draugais paminėjo Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dieną – kovo
11-ąją. Atlanta lietuvaičiai, pasipuo-
šę tautiniais drabužiais, dainavo lie-
tuviškas dainas, šoko ratelius. Roma
džiaugiasi, jeigu pasiseka išmokti
dar negirdėtą lietuvišką dainą, ta-
čiau sakė labiau mėgstanti klasikinę
(daugiau kamerinę) muziką, džiazą,
operą.

Roma prisipažįsta svajojanti,
kad para būtų ilgesnė nors pora
valandų ir kad žmogui nereikėtų tiek
daug miegoti – tuomet, jos nuomone,
būtų galima dar daug ką  nuveikti. To
ir palinkėkime šiai veikliai moteriai,
nestokojančiai nei atsidavimo mie-
liems širdžiai darbams, nei naujų
sumanymų.

Roma ir Algis Kličiai.  L. Timukienės nuotr.

Lietuviška bendruomenė prasideda ir baigiasi šeimoje
LORETA TIMUKIENĖ

WCC įkūrėja Solange Warner, LR garbės konsulė Atlanta mieste, WCC prezidentė Roma
Kličienė, Atlanta miesto meras Kasim Reed, Kolumbijos prezidentas Alvaro Uribe, Jung-
tinių Tautų ambasadorius, WCC garbės pirmininkas Andrew Young, JT ambasadorius,
WCC pirmininko pavaduotojas Charles Shapiro.                  Nuotr. iš R. Kličienės archyvo

Stasė Kazlauskas, gyvenanti Brecksville, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Romualdas Veitas, gyvenantis Milton, MA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Labai ačiū, kad mums skaitote ir dosniai remiate.
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Dr. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDMunDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

www.draugas.org

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 32

Sofija Džiugienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, suprasdama nelengvą
„Draugo” finansinę padėtį išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Dėkojame
Jums už paramą.

Techniniu požiūriu spėsime at-
likti visus darbus laiku. Pasiūliau R.
Šarkinui vadovauti bankui dar vie -
ną – trečią – kadenciją. Jis pasiūlymą
priėmė. Dabar jo kandidatūrą derin-
sime su parlamento frakcijomis ir, jei
sulauksime pritarimo, teiksiu tvir -
tin   ti Seimui. Laikausi nuomonės,
kad rengiantis įsivesti eurą, labai
svarbu išsaugoti vadovavimo Lietu -
vos ban kui tęstinumą.

2005 metų spalio 4 diena,  Vil -
nius. Tęsiu susitikimus su kandida -
tais į generalinio prokuroro postą.
Šiandien priėmiau Vilniaus 2-ojo
apy linkės teismo pirmininką Algi-
mantą Valantiną. Tai 44 metų teisi-
ninkas, apie jį palankiai atsiliepia
kolegos tei sėjai. Pasikalbėjome apie
jo požiū rį į prokuratūros darbą, san-
tykius su kitomis teisėsaugos institu-
cijomis. Susidariau įspūdį, kad tai
sąžiningas žmogus, kompetentingas
teisininkas. Tik savęs klausiu, ar jis
bus pakankamai ryžtingas ir pajėgs
pertvarkyti teisėsaugą, kurioje įsi-
tvirtinę senbuviai, o paprasčiau
sakant – senasis tei sininkų klanas.

Į pavakarę atvyko krašto apsau-
gos ministras Gediminas Kirkilas,
ka riuomenės vadas generolas  Val-
das Tutkus ir  Gynybos štabo virši-
ninkas generolas Vitalijus Vaikšno-
ras pra neš ti apie rusų lėktuvo SU-27
katastrofos tyrimo išvadas.

Avariją lėmė organizacinių,
techninių ir žmogiškųjų veiksnių
visu ma. Skrydis fiksuotas radaro ir
piloto ryšio su dispečeriais įrašuose.
Lakū nas po dar vienos apklausos
prokura tūroje bus išleistas į Rusiją.

Atskleista ir mūsų gynybos spra -
gų: techniškai pasenę radarai, nepa -
kankamas jų tinklas. Būtina susitar-
ti su latviais ir estais dėl bendros ra -
da rų sistemos. Apie tai kalbėsiu Bal -
tijos šalių prezidentų susitikime Ta -
line. Remdamiesi incidento su rusų
lėktuvu pamokomis, turime spuste -
lėti NATO vadovybę, kad būtų imtasi
neatidėliotinų priemonių mūsų oro
gynybai sustiprinti.

Vakare Prezidentūroje surengta
labdaros vakarienė su aukcionu bei
priėmimas Švedijos karalienės Sil -
vios ir Saudo Arabijos karaliaus pus-
brolio, princo Turki bin Talalo bin
Abdulo Azizo al Saudo garbei. Šis
neoficialus karališkųjų  asmenų vizi -
tas į Lietuvą skirtas labdarai. Kara -
lie nė Silvia vadovauja „Mentor” or-
ga nizacijai, užsiimančiai narkoma-
nijos prevencija tarp jaunimo. Į va -
karienę buvo sukviesti iškilūs verslo
ir kitų veiklos sričių atstovai. Per
Baltojoje salėje vykusį aukcioną
„Mentor” organizacijos veiklai Lie-
tu voje surinkta 190 tūkstančių li-
tų.

2005 metų spalio 5 diena, Vil -
nius. Tęsiu pokalbius su kandidatais
į generalinio prokuroro postą. Susi -
tikau su Aukščiausiojo Teismo tei sė -
ju Pranu Kuconiu. Neabejotinai
aukštos kvalifikacijos teisininkas,
teisės teoretikas. Bet generalinio
prokuroro pareigoms reikėtų parink-
ti dar ir ge rą administratorių. Jam
reikės priim ti griežtų sprendimų,
atsikratyti pa reigūnų, netinkamų
dirbti prokuratūroje, vadinasi, teks
atlaikyti di džiu  lį partijų ir politikų

spaudimą. Su sitikęs su dviem kandi-
datais – A. Valantinu ir P. Kuconiu –
dar nesu įsitikinęs, ar jie pajėgs
ryžtingai veikti.

2005 metų spalio 6 diena, Vil -
nius. Surengiau pasitarimą dėl nele-
galių statybų Neringos nacionalinia -
me parke ir žalą gamtai darantį ne -
saikingą miškų kirtimą. Labai kate-
goriškai pasisakiau prieš neteisėtus
statinius pajūryje. Pareikalavau as -
me ninės visų pareigūnų atsakomy-
bės, kad ir kokias aukštas pareigas
jie eitų. Pasakiau, kad jeigu padėtis
nesikeis, primygtinai raginsiu prem-
jerą atleisti Vyriausybės atstovą
Klai pėdos apskrityje. Visais atvejais,
kai pažeistas įstatymas, turi būti
nedelsiant kreipiamasi į prokuratū-
rą ar teismą.

Taip pat griežtai pareikalavau
stabdyti nacionalinių parkų kirtimą.
Suprantu, nemažai plotų buvo priva-
tizuota, bet valstybė turi svertų, kaip
užkirsti kelią savivalei. Galima net ir
išpirkti privačiose rankose atsidūru-
sius miškus nacionalinių parkų teri-
torijoje.

Pasitarimas nebuvo malonus, su -
prantu, kad aplinkos ministras  Arū -
nas Kundrotas, kurį pažįstu dau gel
metų ir laikau puikiu gamtosau gi -
nin  ku, jautėsi labai nesmagiai. Išei -
damas iš kabineto jis pasakė ketinąs
atsistatydinti. Čia pat pareiškiau,
kad nepriimsiu jo atsistatydinimo,
nes tai būtų tik įstatymų pažeidu sių -
jų laimėjimas. Turime dirbti to liau ir
atkurti tvarką.

Prieš išvykdamas oficialaus vizi -
to į Prancūziją dar priėmiau Seimo
pirmininką Artūrą Paulauską. Jis
ne   seniai lankėsi Ukrainoje ir papasa -
kojo savo įspūdžius. Vaizdas nekoks.
Vidaus politinės kovos stabdo refor-
mas, kurių tikėjosi Oranžinės re vo -
liucijos dalyviai.

Aptarėme ir „Mažeikių naftos”
akcijų pardavimą. Apgailestavome,
kad A. Brazauskas neinformuoja nei
Seimo, nei manęs apie šį procesą ir
elgiasi taip, tarsi įmonė būtų jo nuo -
savybė. A. Paulauskas sakė, kad net
valdančiosios koalicijos partneriai
nė ra supažindinti su premjero pla -
nais.

Taip pat kalbėjomės apie tinka -
mo kandidato į generalinio prokuro-
ro postą paieškas. A. Paulauskas
man pritarė, kad nelabai yra iš ko
rinktis, ir siūlė neskubėti apsispręs-
ti. Taip ir darysiu, nekreipdamas dė-
mesio į mė ginimus kiršinti visuome-
nę, sė ti ne   pasitikėjimą tokiais straips-
niais kaip „Respublikoje”.

Pavakare su Alma išskrendame į
Paryžių. 

2005 metų spalio 6 diena.
Pary žius. Sunku šiais laikais tai įsi-
vaizduoti, bet skrydis iš Vilniaus į
Pary žių truko 9 valandas! Lėktuvas
vėlavo, todėl teko atšaukti du susi-
tikimus su spaudos atstovais. Nukė-
lėme kitai dienai. Tik naktį, jau apie
vidurnaktį, viešbutyje „Park Hyatt
Paris-Ven dome”, kuriame apsisto-
jau, priėmiau „Lietuvos ryto” žur-
nalistę Editą Urmo  naitę. Dar kartą
įsitikinau, kaip reikėtų Lietuvai vy-
riausybinio lėktuvo.

Bus daugiau.

The Illinois General Assembly
šių metų sausio mėnesį University of
Illinois at Chicago (UIC) pripažino
kaip daugiausiai pacientus su sme-
genų aneurizma gydančią me dicinos
įstaigą valstijoje. Tuo pačiu Asamb-
lėja pabrėžė būtinybę paremti tokius
pacientus per 2007 metais įkurtą fon-
dą – Brain Aneurysm Foundation. 

2012 m. birželio 8–9 dienomis UIC
Neurochirurgijos skyriaus 12-kos
žmonių grupė, susidedanti iš seselių,
daktarų, kalbos ir farmakologijos
specialistų ir pasivadinusi ,,Brains-
tor mers”, lenktyniaus 200 kilometrų
estafetės bėgime ,,Ragnar Relay” –
bėgs iš Madison miesto į Čikagą, no -

rėdama surinkti lėšų ir paremti Fon -
dą, kuris smegenų aneurizma ser-
gantiems pacientams ir jų šeimoms
teikia įvairią pagalbą, remia šios
ligos tyri mus. 

Prašome visus paremti mūsų ko -
mandą ir aukoti Brain Aneurysm
Foundation. Taip pat kviečiame pasi -
tikti mus baigiamajame etape ir nuo
4 val. po pie tų Čikagos Mon trose
Beach susipažinti su aneurizmą iš-
gyve nusiais pacientais.  

Daugiau informacijos apie rengi -
nį ir paramą rasite adresu: http://
bafound.donorpages.com/RelayForR
ecovery/RelayforRecovery/

Parengė Vilija Geležiūtė

Paremkime smegenų aneurizma sergančius
ir juos gydančias medicinos įstaigas

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IEŠkO DARBO

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

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

* Moteris, turinti dokumentus, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
JAV valstijoje. Patirtis. Tel. 917-932-5736.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti ). Tvarkinga, legalūs dokumen-

tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
darbo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org
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23-ioji Baltijos studijų aso-
ciacijos (Association for the
Advancement of  Baltic Stu-

dies, arba AABS) konferencija, vy-
kusi University of  Illinois at Chicago
(UIC) 2012 m. balandžio 26–28 dieno-
mis. Darbų įtampa atslūgo ir norė-
tųsi apžvelgti bent kai kuriuos kon-
ferencijos rezultatus. Iš viso fiziškai į
Čikagą atvyko ir konferencijoje daly-
vavo 209 dalyviai (skaičiuojant pra-
nešėjus, diskutuotojus ir sekcijų pir-
mininkus). Kitas konferencijos skai-
čius: 282 dalyviai (prie 209 išvar-
dytųjų pridėti ir užsiregistravę klau-
sytojai). Bet kadangi pirmosiose
dviejose sesijose balandžio 26 dieną
įėjimas buvo laisvas ir niekas ne-

skaičiavo klausytojų, galima spėti,
kad konferencijoje iš viso dalyvavo
ar apsilankė apie 300–350 žmonių. 

Tokį gausų konferencijos lanky-
tojų būrį pasveikino UIC, Čikagos
miesto ir Illinois valstijos vadovai.
Jungtinių Valstijų prezidento Barack
Obama padėjėjai ir patarėjai saugu-
mo klausimais Benjamin Rhodes ir
Elizabeth Sherwood-Randall apžvel-
gė Baltijos šalių bendradarbiavimą
su JAV gynybos srityje: istoriją, da-
barties problemas ir perspektyvas,
nesilpstantį NATO dėmesį Baltijos
šalių saugumui ir diskusijų su Rusija
pobūdį. Savo ruožtu Baltijos šalių
ambasadoriai (Marina Kaljurand,
Estija; Žygimantas Pavilionis, Lietu-
va; Andrejs Pildegovičs, Latvija) pa-
brėžė Baltijos šalių pasiryžimą toliau
aktyviai dalyvauti NATO veikloje ir
stiprinti aljansą. 

Jungtinių Valstijų senatorius
Dick Durbin iš Illinois valstijos pa-
brėžė nusistovėjus kaip niekada tvir-
tą ir neblėstantį JAV bendradarbia-
vimą su Baltijos šalimis. Daug dėme-
sio jis skyrė savo lietuviškoms šak-
nims apibūdinti. Save persikrikštijęs
iš Senatoriaus į Senelį, Durbin džiau-
gėsi sulaukęs vaikaičių dvynukų,
vienas iš kurių gavo lietuvišką se-
nelės (Durbin motinos) vardą Ona.
Džiaugėsi Lietuvos krepšininkais ir
didžiavosi išsaugota mamos dar iš
Lietuvos atsivežta maldaknyge, ku-
rios antraštėje įspausti 1863 metai. 

Plenarinis pranešėjas, Pisos uni-
versiteto profesorius Pietro U. Dini,
pristatė ilgamečius tyrimus apie
Renesanso laikų lingvistines lietu-
vių, latvių ir kitų baltų kalbų sam-
pratas: tuo metu Vakarų Europoje

vyravo teorija, kad baltų kalbos prik-
lauso slavams, o vidurio ir rytų Euro-
poje jos neretai kildintos iš lotynų
kalbos ir Italijos (tiesa, pačioje Ita-
lijoje tokia teorija absoliučiai igno-
ruota); unikali buvo Miechovitos teo-
rija apie atskirą ketveriopą lietuvių
(baltų) kalbą. Kitas plenarinis kalbė-
tojas – Latvijos parlamentaras Vja-
česlavs Dombrovskis, remdamasis
pastarųjų metų tyrimais gana opti-
mistiškai įvertino nutolstančią Lat-
vijos ekonomikos krizę. 

Dalyviai ir klausytojai dalijosi
tyrimų rezultatais, mintimis, mezgė
naujas pažintis, atšviežino senes-
niąsias. Linkstu tikėti, kad paskleis-
tos mintys, sumanyti bendradarbia-
vimai ir užmegzti ryšiai tebegyvuoja

ir šiandien. O dabar, užgesinus audi-
torijų šviesas ir uždarius konferenci-
jos duris, norėčiau padėkoti visiems:
už atvykimą, už dalyvavimą, už su-
pratimą, geranoriškumą ir šilumą. 

Sukviesti dalyvius, įvertinti jų
pasiūlymus, suformuoti sekcijų dar-
bą buvo gausaus Programos komite-
to darbas – jo nariams nuoširdžiau-
siai tariu ačiū: Olavi Arens, Daunis
Auers, Dzintra Bond, Kara Brown,
Viliui Rudrai Dundzilai, Daina S.
Eglitis, Kevin Karnes, Tiina Ann
Kirss, Neringai Klumbytei, Mara
Lazda, Daivai Markelis, Kenneth
Smith, Robert Smurr, Andris Strau-
manis ir Bradley Woodworth. 

Baltijos studijų asociacijos 23-iajai konferencijai Čikagoje pasibaigus 
Ypatingas ačiū Vietos organi-

zaciniam komitetui, be kurio atsi-
davimo ir energijos negalėjo atsirasti
nei parodų, nei koncerto ar vaidini-
mo, nei kavos su bandelėmis ar
baigiamosios vakarienės, nei spaus-
dintos programos ar patogaus apsis-
tojimo: Daliai Anysienei, Vaidai
Armanavičiūtei, Daliai Cidzikaitei,
Ievai Dilytei, Ramunei Kubiliūtei,
Adomui Siudikai, Aurelijai Tamošiū-
naitei, Audronei Tamulienei, Karilei
Vaitkutei, Pauliui Vertelkai, Agnei
Vertelkaitei ir Robertui Vitui. Nuo-
širdžiai dėkoju ir Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriui JAV Žygimantui
Pavilioniui, ambasadoriaus minist-
rui patarėjui Simonui Šatūnui, LR
gen. konsulei Čikagoje Skaistei
Aniulienei, advokatui Rimui Do-

manskiui už skirtą laiką ir išradin-
gumą organizuojant Ambasadorių ir
JAV senatoriaus Dick Durbin plena-
rines sesijas. 

Lenkiu dėkingą galvą ir prieš
kitus pagalbininkus, skyrusius savo
laiką ir jėgas tam, kad konferencija
ilgam įsirėžtų į atmintį: Amerikos
latvių vyrų choro dainininkams ir jų
vadovei Marai Varpai, „Dainavos”
lietuvių vyrų ansambliui ir jo va-
dovui Dariui Polikaičiui, aktoriui
Kęstučiui Nakui, literatūros vakaro
dalyviams Karl Jirgens, Daivai Mar-
kelis, Birutei Putrius Serotai, Anta-
nui Šileikai ir Violetai Kelertienei,
,,Lituanus” vakaro rengėjams Arvy-

dui Tamuliui, Elizabeth Novickas,
savanoriams fotografams Jonui Kup-
riui, Jurgiui Anysui ir Arvydui Ta-
muliui, programos maketuotojui ir
spausdintojui Audriui Rušėnui, lo-
gotipo, plakato bei programos virše-
lio autorei Daukantei Subačiūtei,
savanoriams registracijos talkinin-
kams Irenai Baleišienei, Indrei Biels-
kutei, Birutei Bublytei, Salvatore De
Sando, Danguolei Kviklytei, Hilary
Leathem, Marijai Meškauskaitei, Eg-
lei Tamošaitytei, Indrei Vilkas ir
gausiam Lietuvių kultūros kurso
UIC klausytojų būriui. 

Be galo svarbi buvo rėmėjų pa-
galba, jiems taip pat iš širdies reiškiu
padėką: Lietuvių Fondui, Vydūno
fondui, Ateities fondui, Lietuvos Vy-
čio fondui, Vladui Kaupui, Gražinai
Liautaud, Sigrid A. Renigers, Ro-
mualdui ir Gražinai Kriaučiūnams,
Ramintai ir Algirdui H. Marchertams,
Kęstučiui Skrupskeliui, UIC Litera-
tūrų, kultūros studijų ir lingvistikos
mokyklai bei Slavistikos ir baltisti-
kos, Istorijos, Lingvistikos, Anglisti-
kos, Germanistikos, Klasikinių stu-
dijų, Ispanistikos ir italistikos sky-
riams, taip pat Kalbos ir kultūrų mo-
kymo centrui, Europos sąjungos ty-
rimų centrui University of  Illinois
Urbana-Champaign. Dėkoju Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos ambasadoms
už paramą Ambasadorių plenarinei
sesijai. Dėkojame bendrovės ,,Stra-
tegic Staffing Solutions”, jos prezi-
dentei Cynthia Pasky ir viceprezi-
dentui Jeff  Nelson už autobusų nu-
samdymą į konferenciją atvežti Le-
monto apylinkių lietuviams. 

Už visokeriopą pagalbą, morali-
nę paramą ir paskatinimą dėkui
AABS prezidentams Vėjui Liulevi-
čiui ir Ain Haas, taip pat AABS tary-
bos nariams Olavi Arens, Janis
Chakars, Terry Clark, Marc Hyman,
Jordan Kuck, Guntis Šmidchens,
Bradley Woodworth, AABS adminis-
tratorei Irenai Blekytei. 

Jūsų visų, kaip nors prisilietu-
sių prie konferencijos, dėka AABS,
kaip organizacija, šiemet ūgtelėjo:
pernai turėjusi per 500 narių, dabar
jau skaičiuoja gerokai per 600. Šir-
dingai ačiū Jums visiems už tai! 

Giedrius Subačius – 23-osios
AABS konferencijos pirmininkas.

PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Plenarinė Ambasadorių sesija. Jono Kuprio nuotr.

Ambasadorių plenarinė sesija: Andrejs Pildegovičs (Latvija), Marina Kaljurand (Estija), Elizabeth Sherwood, Benjamin Rhodes, Žygi-
mantas Pavilionis (Lietuva) ir Bradley Woodworth.
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Apibendrinti Karaliaučiaus
kraš to jaunimo ir moksleivių kūry-
biškumo konkurso „Donelaitis ir
mes”, kuris buvo skirtas poeto 300-
osio ms gimimo metinėms, rezultatai.
Konkursą rengė Kaliningrado regio -
ni nė lietuvių kalbos mokytojų aso-
cia cija ir Kaliningrado srities švieti-
mo plėtojimo institutas. Konkurso
organizaciniame komitete aktyviai
dalyva vo Lietuvos Respublikos gene-
rali nio konsulato Kaliningrade ir
Kali ningrado rašytojų visuomeninės
or ga nizacijos atstovai. 147 krašto stu-
dentai ir moksleiviai pristatė kon -
kur so vertinimo komisijoms 112 įvai -
rių ir skirtingų darbų,  tarp jų – refe-
ratai, tyrimai, esė, eilės, multimedi-
jos projektai, grafika ir taikomoji
dai lė.

Kaliningrade įvykusiose apdova -
no jimo  iškilmėse konkurso dalyvius
sveikino Kaliningrado srities švieti-
mo ministrė Anastasija Chrebtova,
Ka liningrado srities kultūros minis-
te rijos vyresnioji specialistė Marina
Čevedaeva, LR gen. konsulato Kali -
nin g rade kultūros atašė Romanas Se -
napėdis, Kaliningrado PEN-centro
di rektorius, rašytojas Viačeslav Kar -
pen ko, Kaliningrado regioninės lie-
tuvių kalbos mokytojų asociacijos
pir mininkas Aleksas Bartnikas. Mu-

ziki nį sveikinimą susirinkusiems
skyrė Kaliningrado 35-ojo licėjaus
vaikų an samblis „Gintarėlis” (muzi-
kos mo ky tojas Algirdas Karmilavi-
čius).

Šventės vedančioji Kaliningrado
srities švietimo plėtojimo instituto
humanitarinių dalykų katedros ve-
dėja Galina Grivusėvič paskelbė 38
kon kurso nugalėtojus, kurie savo
grupė se laimėjo pirmas, antras ir tre-
čias vie tas. Jie buvo apdovanoti kon-
kurso organizacinio komiteto diplo-
mais ir naujai išleisto Kristijono
Donelaičio lie tuvių ir rusų kalbomis
rinkiniu. Visiems kitiems dalyviams
įteikti konkurso pažymėjimai.

Geriausiais tarp  prizinių darbų
vertinimo komisijos pripažino: Dari -
jos Baltas tyrimo straipsnį   (Gurjevs -
ko, Noihauzeno 1-oji vidurinė mo-
kykla), Marinos Naskripniak (Gav-
rilovo, Gavaičių vidurinė mokykla)
ir Annos Soltis (Imanuelio Kanto
Baltijos Fe e ralinis universitetas)
santraukas, Annos Janovskos eilė-
raštį (Černia chovs ko, Įsruties 2-oji
gimnazija), Julijos Kopeikinos (Kali-
ningrado, Ka raliaučiaus  pramonės
technologijų kolegija), Sergejaus Ce-
jaus (Ima nu elio Kanto Baltijos Fe-
deralinis uni versitetas) esė, Valeri-
jaus Baba ka jevo multimedijos pro-
jektą (Kali ning rado, Karaliaučiaus
laivų statybos kolegija),  Darijos Re-
vizonskos (Dob rino, Nauckių viduri-
nė mokykla) ir Karinos Muliukovos
(Černia chovsko, Įsruties 2-oji gim-
nazija) tai komosios dailės darbus.
Kalining ra do rašytojų organizacijos
specialiu  ap dovanojimu buvo pažy-
mėta Annos Palamarčiuk sukurta
poema „Kristi jo nas Donelaitis” (Čer-
niachovsko, Įs ruties 2-oji gimnazija).

Konkurso laureatų pedagogai
bu vo apdovanoti švietimo plėtojimo
ins tituto padėkos raštais. Konkurso
laureatų kūrybą planuojama pris-
tatyti sukurtoje e-knygoje. O konkur-
so da ly viams bus suteikta galimybė
ap lankyti Kristijono Donelaičio gim-
tinę ir memorialinį muziejų Tolmin -
kie myje. Konkursas parodė, kad
Kris tijono Donelaičio gyvenimas ir
kūryba, jo pasaulėžiūra jaunajai kar-
tai  yra artima ir suprantama. 

Renginio organizatoriai lieka dė -
kingi jo rėmėjams: Čikagos Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai ir LR gen.
konsulatui Kaliningrade. 

Aleksas Bartnikas – Kalining ra -
do regioninės lietuvių kalbos mokyto-
jų asociacijos pirmininkas.                                                                                        

Karaliaučiaus krašto konkursas 
,,Donelaitis ir mes”

Taikomosios dailės paroda.

Sunki�liga�užklupo�netikėtai

Taip jau nutinka, kad kai tu-
rime gerą sveikatą, retai pagal-
vojame apie sveikatos draudi-

mą ar apie tai, ką darysime, jei staiga
mus užklups liga. O liga, kaip žino-
me, atslenka netikėtai ir nelauktai.
Tikriausiai retas lietuvis, atvykęs
gyventi į JAV, skuba apsidrausti savo
sveikatą, nebent tai padaro jo darb-
davys (o tai nebūna labai dažnai). 

Neretai mes dirbame daug ir ne-
tausodami savęs. Įtemptas gyvenimo
ritmas ir bėgantys metai mums pri-
mena, kad ir jauno žmogaus kūnui
reikia poilsio, kad ir iš geležies pa-
gamintos mašinos susidėvi, joms
taip pat būtinas remontas. Deja, kaž-
kodėl negirdime tylių kūno ženklų –
nemigos, silpnumo, depresijos – ir
save vis aliname ilgomis darbo valan-
domis, sunkiu fiziniu krūviu, dirba-
me naktimis, neretai nepagalvodami
net ką valgome. Būtent tada ir gali
užklupti rimta liga.

Dirbo netausodamas sveikatos

Darbui atiduodamas didžiąją sa-
vo gyvenimo dalį, negailėdamas svei-
katos gyveno ir 47-erių Arūnas Lab-
zentis. Jis su šeima prieš 10 metų į
Čikagą atvyko iš Klaipėdos. Kaip ir
visi imigrantai, pradžioje vyras ėmė-
si įvairių darbų, kad tik kuo greičiau
įsitvirtintų svetimoje šalyje. Vėliau
jis nusprendė išsilaikyti profesio-
nalaus vairuotojo teises ir sėsti prie
sunkvežimio vairo. Darbas sekėsi
gerai, vyras buvo patenkintas uždar-
biu, nors vairuoti automobilį ilgas
valandas, nepaisant alinančio darbo
ritmo, buvo tikrai nelengva. 

Vieną dieną prieš porą metų,
sėdėdamas prie sunkvežimio vairo,
Arūnas staiga pajuto, kad nebejaučia
vienos savo kojos. Vyras išsigando,
bet pagalvojo, kad tikriausiai koja
paprasčiausiai užtirpo. Tuo metu bū-
damas darbo kelionėje jis nieko nega-
lėjo pakeisti, teko važiuoti toliau. Bet
kitą dieną Arūnas pajuto, jog prade-
da nebejausti ir kitos savo kojos.
Šiaip ne taip parvažiavęs namo jis
nutarė ilgiau pailsėti, atgauti praras-

tas jėgas – juk ilga kelionė išvargino
– ir po kelių dienų vėl eiti dirbti. Vy-
ras tikėjosi, kad per tas kelias poilsio
dienas kojos vėl taps tokios pat, kaip
ir buvo anksčiau. Deja, jis klydo.
Poilsis nepadėjo atgauti sveikatos.
Padedamas žmonos Daivos, Arūnas
aplankė daug gydytojų, pasidarė
begalę tyrimų, bet medikai lyg susi-
tarę negalėjo suprasti, kokia liga jį
kankina. Vyras sunkiai vaikščiojo,
niekur negalėjo važiuoti vienas, jam
buvo būtina artimųjų pagalba. Čika-
gos Cook County ligoninėje Arūnui
atliko daug tyrimų, bet nerado jokių
pakitimų nei stubure, nei nervų sis-
temoje. Jam susirgus, šeimos santau-
pos greitai ištirpo, teko parduoti
turėtą namą ir persikraustyti į nuo-
mojamą dviejų miegamųjų butą.

Gydytojai negali nustatyti ligos

Praėjusių metų gruodžio 12 d.
Arūnas visai nebevaldė abiejų kojų,
jam pasidarė silpna, todėl beeidamas
namuose nugriuvo. Lietuvis buvo
išvežtas į Alexian Brothers Medical
Center ligoninę, kur atlikta daugybė
tyrimų, po kurių buvo pripažinta
išsėtinė sklerozė. Tačiau ne visi ligo-
ninės gydytojai, apžiūrėję pacientą,
sutinka su tokiu ligos nustatymu.
Nors išsėtinę sklerozę rodo daugybė
jai būdingų požymių, visgi keletą gy-
dytojų neramina keli šiai ligai visai
nebūdingi požymiai. Arūno šeima
nenuleidžia rankų. Jo žmona Daiva
galvoja, kad reikia ir toliau tirti vyro
sveikatą, įsitikinti, kad tai tikrai
išsėtinė sklerozė – liga, dėl kurios ne
visi gydytojai yra vieningos nuomo-
nės. Ji girdėjo, kad Wisconsin valsti-
joje yra labai geras diagnostikos cen-
tras Mayo Clinic, tad moteris pasiry-
žusi ten nuvežti savo mylimą vyrą.
Daiva kreipiasi į tautiečius – gal kas
nors turi žinių apie šią kliniką ir gali
jomis pasidalyti su jų šeima, kuri bus
dėkinga už bet kokią informaciją
(telefono numerį rasite straipsnio
pabaigoje). 

„Kartais jaučiuosi tokia bejėgė, o
ypač tada, kai Arūnas prašo manęs:
‘Padėk atsistoti ant kojų, tada vėl
pradėsiu dirbti ir vėl viskas bus taip
pat gerai, kaip iki mano ligos’, – su
ašaromis akyse kalbėjo moteris. –
Atrodo, jei galėčiau, viską padary-
čiau, kad tik greičiau jis pasveiktų...
Bet gydytojai didelių vilčių mums
neteikia. Jei tai išsėtinė sklerozė, tai
ji – nepagydoma, brangūs vaistai gali
tik sustabdyti ligos progresą, bet jos
neišgydo... Gerai, kad aš dar galiu
dirbti. Kai reikia budėti prie Arūno,
mane dažnai pakeičia mūsų dukra
Agnė.” 

Kai Daivos vyras pateko į ligo-
ninę, jis pats negalėjo net šaukšto iš-
laikyti, toks silpnas buvo. Dabar pra-
sidėjo infekcija ir depresija, o tai tik
dar labiau sunkina ir taip nelengvą
ligonio dalią. Per tris savaites, kurias
Arūnas praleido ligoninėje, jis nete-
ko 25 svarų svorio, nes valgo tik dėl
to, kad reikia. 

* * *
Norintys padėti šiai šeimai savo

patarimais ar finansiškai gali rašyti
laiškus adresu: Daiva Labzentienė,
7433 Pipers Way #2, Downers Grove,
IL 60516 arba skambinti telefonu 1-
630-362-5026. Sąskaitos numeris:
,,Chase Bank”  a/n - 411616852

ALEKSAS BARTNIKAS

Konkursinių darbų pristatymas.

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Kai Arūnas buvo sveikas, šalia – žmona
Daiva.                     Nuotr. iš šeimos albumo



,,Draugą” pasiekė 3-asis š. m.
,,Ateities” numeris. Jame kaip visa-
da gausu įdomių straipsnių. 

Andrius Navickas svarsto, kaip
,,nepamesti iš akių, kad didžiausias
tikslas yra – ne karjera, materialinė
gerovė, bet Viešpaties valios vykdy-
mas”. 

,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kro nikai”  – 40 metų. Ritonė Šalkaus -
kienė, rašydama šia tema, sako, kad
svarbu būti ne tik dėkingiems tūks-
tančiams kuklių katalikų, kurie kėlė
viltį, meldėsi ir dirbo, kad katalikiš-
ka dvasia būtų gyva. Svarbu ir įsi-
pareigoti ugdyti idealus savo širdyse
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

�  Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv. Mi-
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos stei-
gėja Motina Marija Kaupaitė būtų pa-
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus au-
kojamos birželio 2 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Moti niškame name (2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL). Mišias atna-
šaus Šv. Ritos parapijos kunigas Antho-
ny Pizzo, OSA. Po šv. Mišių – kavutė.

� Sekmadienį, birželio 3 d., 10:30 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra si -
dė jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi ca go, IL) švęsime Šv. Trejybės šven-
tę.  Šv. Mi šias atnašaus teologijos moks-
lų dak taras kun. Tomas Miliauskas,
MIC, marijonų ge ne rolas iš Romos. 20
min. prieš Mi šias kal bėsime Pa laimin-
tojo Jurgio Matu laičio li ta niją ir melsi-
mės už ligonius. Po pa maldų – virtinukų
pietūs parapijos sa lėje.

�  Tėvas Tomas Miliauskas, MIC, Lie-
tuvos Marijonų viceprovincijolas, šį sek-
madienį, birželio 3 d., 1 val. p. p. ves
konferenciją   pasauliečiams Tėvų mari-
jonų vienuolyne (6336 S. Kilbourne,
Chicago, IL 60629). Visuomenė ir orga-
nizacijų atstovai kviečiami dalyvauti.
Konferencijos tema – ,,Pasauliečių pa-
šaukimas XXI amžiuje”. Konferencija
truks apie valandą, po jos – dalyvių pa-
bendravimas.

�  Ateitininkų namų (1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL) valdyba birželio 3 d.,
sekmadienį, nuo 12 val. p. p. kviečia vi -
sus atvykti į gegužinę. Maistas, muzika,
loterija. Praleiskite popietę Atei ti nin kų
namų šimta me čių ąžuo lų pa vė syje.

� Sekmadienį, birželio 3 d., nuo
12:30 val. p. p. iki 4:30 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL
60629) ,,JewishGen” organizacijos ats -
tovai Nolan Altman ir Karen Franklin pa -
aiškins, kaip pradėti savo giminės ge ne -
o  loginį tyrimą, naudojantis dokumen-
tais, fotonuotraukomis, gimimo ir mir-
ties liudijimais, gyventojų surašymo
duo menimis, laivų keleivių sąrašais ir
in ternetu. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus Geneologijos skyriaus darbuoto-
jai ir svečiai papasakos, kokius tyrimus
atlieka ir kaip Jums galėtų padėti ieš kant
savo šaknų. Viena programos dalių –
,,Your Ge ne alogy Mysteries Magically
Solved”. Ke liems programos dalyviams
Karen and Nolan parodys, kaip internete
ieškoti informacijos apie savo ,,šaknis”,
kokios yra genealoginių tyrimų metodo-
logijos. Įėjimas – 10 dol. 

� Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga pristato Čikagoje viešintį  Darių
Ražauską ir  kviečia  pasiklausyti jo pas -
kai tų Pasaulio lietuvių centre: birželio 9
d., šeštadienį, 1 val. p. p. – ,,Sveikata,
mi tyba, dienos režimas”; birželio 10 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. – ,,Moters ir vy -
ro santykiai. Šeima”. Daugiau in forma-
ci jos gausite  el. paštu Esu Jums USA@
gmail.com arba tel. 630-550-9531.

� ,,Bunkeryje” (8900 S. Ar cher Ave.,
Willow Springs, IL) birželio 16 d. 6:30
val. v. Mariaus Jampolskio monospek-
taklis ,,Gaidukas”. Po spektaklio – 9 val.
v. – gitaristo  Aleksandro Makejevo kon-
certas. Daugiau informacijos tel. 312-
375-2728 arba tel. 708-839-1000.

� JAV LB Cicero apylinkė birželio 17 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių Šv. An -
tano parapijoje kviečia į Ge dulo ir Vilties
dienos paminėjimą. Pranešėjas – buvęs
partizanas ir Vorkutos politinis ka linys
Povilas Vaičekauskas. Po minėjimo –
meninė programa ir vaišės.

� Kasmetinis Pasaulio lietuvių centro
Gol fo turnyras vyks šeštadienį, birželio
23 d., 1:30 val. p. p. Old Oak Country
Club (14200 S. Parker Rd., Homer
Glen, IL). Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Birželio 1 d. LR generalinis konsula-
tas New York ir ,,Herbert Fox Produc-
tions” kvie čia į Empire Hotel Rooftop
kavinę (44 West 63rd St., New York,
NY 10023), kur  lietuvė kūrėja Aušra
Haglund pristatys savo rankinių kolekci-
ją ,,Hand-Held Secrets”. Kokteiliai  – 9
val. v.  Kolekcijos pristatymas  – 11 val. v. 

� Birželio 3 d. Apreiški mo parapijos
bažnyčioje (259 North 5th St.,  Brook -
lyn, New York, 11211) šv. Mišias Atei -
tininkų šeimų šventės proga celebruos
vyskupas Gintaras Gru šas. Po šv. Mišių
bus vaišės Apreiškimo parapijos salėje.
Maistą ruošia Rimas Kezys, vienas ,,The
Avenue” užeigos savininkų. Kviečiame
atvykti visus parapijiečius bei svečius.

�  Maloniai kviečiame visus dalyvauti
K. Donelaičio lituanistinės mokyklos
(Wa shington, DC) mokinių Pirmosios Ko -
 munijos šv. Mišiose, kurios vyks bir želio
9 d., šeštadienį, 10.30 val. r. Šv. Al -
fonso bažnyčioje (114 West Saratoga
St., Baltimore, MD). Lietuviškas Mišias
aukos kun. Bartkus.

� Neringa ieško savanorių, kurie galėtų
talkinti po dvi valandas prie Neringos
informacinio stalo XIV Lie tuvių tautinių
šokių šventės Bos ton metu! Informacinis
stalas bus Sheraton Boston viešbutyje
(39 Dal ton St., Boston, MA 02199) ir
veiks penktadienį, birželio 29 d., nuo 9
val. r. iki  5 val. p. p.; šeštadienį, birže-
lio 30 d., nuo 9 val. r. iki  5 val. p. p. ir
sekma dienį, liepos 1 d.,  nuo 9 val. r. iki
1 val. p. p. Galinčius padėti prašoma ra -
šyti el. paštu regina@neringa.org arba
skambinti tel. 978-582-5592 (Regina).
Sheraton Boston vieš bučio informacija:
tel. 617-236-2000, arba  www.shera-
ton.com/ boston

� Maloniai kviečiame į Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimą liepos 12 –15
dienomis. Pasaulio lietuvių jaun imo su-
sitikimą, į kurį atvyks 3,000 da ly vių iš
Lietuvos ir viso pasaulio, organi zuoja
Pasaulio lie tu  vių jaunimo sąjunga.
Susitikimas vyks Lietuvoje, Prienų rajo -
ne, Visuomenės har  monizavimo parke.
Jame ap tarsime strateginius mūsų vals-
tybės ir tau tos rei kalus, ieškosime nau jų
spren di mų bei jų įgyvendinimo būdų,
kurie spar tintų pa žangios ir modernios
valstybės kūrimą. Renginio programą
ra si te mūsų internetiniame puslapyje
www.pljs2012.lt. Rašykite mums info
@pljs.org arba karolis@pljs.org; skam-
binkite tel.  370 6085 7673 (Ieva) arba
tel. 370 6226 3202 (Karolis).

IŠ ARTI IR TOLI...

spaudos apžvalga

Čikagoje vykusios AABS konferencijos dalyviai pasinaudojo proga būdami Čika-
goje apsilankyti Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvuose. Nuotraukoje:
Tomas Nenartovič, Herder Institute (Magdeburg, Vokietija) doktorantas, keletą
dienų dirbo LTSC kartografijos skyriuje, tyrinėdamas Lietuvos žemėlapius iki Ant-
rojo pasaulinio karo. Jis taip pat domėjosi Kazio Pakšto bei Juliaus Bielskio archy-
vais ir senaisiais ,,Keleivio” bei ,,Darbininko” kalendoriais. 

Kristinos Lapienytės nuotr.

,,Ateitis”
ir skleisti juos šiandieninėje visuo -
me nėje.  

Atverti širdį savo straipsniu ,,Kur
mano gyvenimas, kur mano tikėji-
mas?” kviečia Vincentas Lizdenis, o
Živilė Advilonienė pasakoja, kokias
patirtis parsivežė iš Aus t rijoje vy -
kusių katechezei ir sielovadai skirtų
tarptautinių renginių. Erlanda Polė -
kaitė mūsų klausia: ,,Ar šiandien vis
dar aktualus tikėjimas?”. Atei ti nin -
kijos naujienomis iš Šiaurės Ame -
rikos dalijasi Lionė Kazlauskienė – ji
rašo apie kovo 9–11 dienomis šiame
žemyne vykusius ,,Vadova vimo tar-
nystei” kursus.

Skyrelyje ,,Atgal į ateitį” skaity-
tojus sudomins Vinco Natkevičiaus
straipsnis ,,Asmenybė” iš 1938–1939
m. ,,Ateities” Nr. 10. 

Kauno J. Urbšio katalikiškos
mokyklos 7 kl. moksleivė Judita Ad -
vilonytė dalijasi įspūdžiais iš  Aust -
rijoje vykusio renginio ,,Jau nimas
iš eina”, kuriame buvo keliamas
klausimas, kodėl nuo Bažnyčios ir ti -
kėjimo nusigręžia jaunimas. 

Skaitytojams bus įdomu pa skai -
tyti pasikalbėjimą su Vytauto Di -
džiojo universiteto Katalikų teologi-
jos fakulteto dekanu Benu Ulevi čiu-
mi ir daugybę kitų straipsnių. 

Žurnalą leidžia VšĮ ,,Ateities”
leidybos centras Vilniuje. 

Paruošė L. A. 

Skelbimų skyriaus tel.
1-773-585-9500


