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New York (URM info)
– Lietuvos Respublikos
nuolatinė atstovė prie
Jungtinių Tautų ambasa-
dorė Raimonda Murmo-
kaitė kovo 19 dieną JT būs-
tinėje New York atidarė
Tarptautiniam Frankofo-
nijos mėnesiui skirtą An-
tano Sutkaus nuotraukų

parodą „Sartre & Beauvoir:
cinq jours en lituanie”.

A. Sutkus 1965 metais
įamžino prancūzų intelek-
tualų porą – Simone de Beau-
voir ir Jean Paul Sartre, kurie
lankėsi Lietuvoje. Garsaus ra-
šytojo, publicisto ir drama-

turgo Sartre gimimo šimtmečiui Prancūzijoje buvo išleis-
tas šių nuotraukų albumas, surengta ne viena paroda
Prancūzijos ir kitų šalių meno galerijose. Visame pasaulyje
žinoma prancūzų menininkės Roseline Granet skulptūra
„Sartras, kovojantis su vėju Neringoje”, stovinti Prancū-
zijos nacionalinėje bibliotekoje Paryžiuje, sukurta būtent
pagal Antano Sutkaus nuotrauką.

Atidedama sutartis dėl skalūnų žvalgybos

B. Obama izraeliečių paprašė taikos

DRAUGAS

Daugėja grįžtančių emigrantų

Vilnius (BNS) – Į Lietuvą kasmet grįžta
vis daugiau emigrantų, bet sumažėjęs iš-
vykstančiųjų srautas dar kelis kartus lenkia
parvykstančiųjų, rodo kovo 22 dieną pa-
skelbta statistika. Statistikos departamento
duomenimis, pernai į Lietuvą grįžo 17,300
Lietuvos piliečių – tai ketvirtadaliu daugiau
negu 2011 metais. Į Lietuvą taip pat atvyko
2,500 užsieniečių. Per metus iš šalies išvyko
41,100 gyventojų. Tai – mažiausias emig-
rantų skaičius per paskutinius trejus me-
tus. 

Populiariausia tarp emigrantų išlieka
Jungtinė Karalystė, į kurią išvykimą pernai
deklaravo 48 proc. visų emigrantų. Kiti po-
puliariausi emigrantų keliai driekiasi į Ai-
riją (9 proc.), Vokietiją ir Norvegiją (po 8
proc.). Pernai 41 proc. visų emigrantų su-
darė 20–29 metų amžiaus gyventojai, 12
proc. – 30–34 metų amžiaus. Dauguma per-
nai į Lietuvą imigravusių užsieniečių buvo
Rusijos (526), Ukrainos (377), Baltarusijos
(363), Lenkijos (137) ir Latvijos (113) pilie-
čiai.

Lietuva įsipareigojo ginti vaikus
nuo seksualinės prievartos

Vilnius (President.lt) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sirašė ratifikacinius raštus, kuriais baigiama
Lietuvos prisijungimo prie Europos Tary-
bos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo
seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prie-
vartos procedūra. Konvencija yra viena iš
priemonių užkirsti kelią seksualiniam vaikų
išnaudojimui ir seksualinei prievartai. Pagal
Europos Tarybos konvenciją, Lietuva priva-
lės priimti papildomus kovai su mažamečių
seksualiniu išnaudojimu būtinus teisės ak-
tus bei įsipareigoti imtis kitų veiksmingų
priemonių.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Vilnius (ELTA) – Sutartis dėl skalūnų dujų žvalgybos su ,,Chevron” ben-
drove bus pasirašoma tik Seime skubos tvarka priėmus reikalingas įsta-
tymų pataisas, sako premjeras Algirdas Butkevičius. Kada reikalingos teisės
aktų pataisos bus priimtos, pasakyti, anot A. Butkevičiaus, sunku, bet tai gali
užtrukti bent iki gegužės pradžios. Įstatymo pataisose, sakė A. Butkevičius,
bus atsižvelgta į mokslininkų siūlymus, aiškiai įvardinta poveikio aplinkai
vertinimo prieš vykdant gavybą būtinybė. Galutinį sprendimą dėl skalūnų
dujų žvalgybos turės priimti Vyriausybė. Kovo 18 d. premjeras A. Butkevičius
sakė, kad skalūnų dujų žvalgyba Lietuvoje bus vykdoma.

Jeruzalė (ELTA) – JAV prezidentas Barack Obama kovo 21 dieną tiesio-
giai prašė izraeliečių pastatyti save į pilietybės neturinčių palestiniečių
vietą ir pripažinti, kad žydų gyvenviečių statybos okupuotoje teritorijoje
kenkia taikai, skelbia ,,Reuters”. JAV prezidentas perspėjo, kad Izraelis at-
sidūrė ,,kryžkelėje” ir privalo pasirinkti taiką su palestiniečiais, nes to, ga-
liausiai, reikia jo paties saugumui ir yra morališkai teisinga.

Tą pačią dieną po Ramaloje įvykusių derybų su palestiniečių prezidentu
Mahmud Abbas B. Obama išreiškė visišką paramą palestiniečių valstybės
įkūrimui. Per spaudos konferenciją po susitikimo su Palestinos autonomijos
prezidentu B. Obama sakė, kad palestiniečiai nusipelno turėti savo valstybę.
Jis pridūrė, kad Izraelio gyvenviečių statyba neprisideda prie taikos kū-
rimo.

Pirmojo apsilankymo Izraelyje ir okupuotame Vakarų krante metu B.
Obama sakė, kad tik taika gali lemti tikrą saugumą. Tačiau JAV prezidentas
nepasiūlė jokių naujų minčių, kaip būtų galima atnaujinti Izraelio ir pales-
tiniečių taikos diskusijas, kurios nutrūko 2010 metais.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

B. Obama sodina magnoliją, skirtą prezidento Shimon Peres rezidencijos sodui. 
EPA-ELTA nuotr.

Roseline Granet skulptūra „Sartras,
kovojantis su vėju Neringoje”. 

A. Sutkaus nuotraukų albu-
mo viršelis.



Apaštalas Paulius
laiške Filipų krikš-
čionims aprašo savo

dvasinę būseną: „Aš iš tik-
rųjų visa laikau nuostoliu
palyginti su Kristaus Jė-
zaus, mano Viešpaties, pa-
žinimo didybe. Dėl jo aš ry-
žausi visko netekti ir viską
laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame
(...) nes jau esu Kristaus pagautas” (Fil 3, 8–12)

Paulius buvo išsilavinęs fariziejus ir priklausė savo
meto elitui. Be jokios abejonės, jis mąstė apie savo karjerą
ir viską rikiavo ta linkme, kad gyvenimą lydėtų sėkmė.
Paulius uoliai persekiojo Kristaus sekėjus, siekdamas pa-
sižymėti kaip uolus Įstatymo gynėjas. Tačiau Paulius savo
gyvenimo kelyje sutinka Kristų ir šis jį taip pagauna, kad
visi žemiški troškimai pasitraukia į šalį ir lieka tik Kris-
tus. Paulius net pasako: „Aš jau esu Kristaus pagautas” ir
„Dėl jo aš ryžausi visko netekti.” Mes žinome, kad tai Pau-
lių nuvedė į kankinystę už Kristų. 

Tai, ką Paulius yra pasakęs apie save, turėtų būti kiek-
vieno iš mūsų siekiamybė: turėtume būti Kristaus pagauti
taip, jog, kad ir ką planuotume ar veiktume, visi mūsų
siekiai būtų nukreipti didesnei Dievo garbei ir žmonių
naudai.

Kai popiežius Benediktas XVI pasitraukė iš Bažny-
čios vadovo pareigų, iki šiol tebediskutuojama, kas yra
būdingiausia gyvenimui šio popiežiaus, turėjusio drąsos ir
nuolankumo palikti tokią aukštą tarnystę ir pasitraukti į
maldos gyvenimą. Visi sutaria, kad Kristus, panašiai kaip
Pauliui, Benediktui buvo viskas – jis viską matavo Kris-
taus matu. Jis gynė tikėjimo grynumą ir jo paskutiniai
darbai buvo trys knygos „Jėzaus gyvenimas”. Pasaulį nu-
stebinęs paskutinis jo žingsnis taip pat buvo padiktuotas
meilės Jėzui. Suvokdamas, kad jau negali tarnauti savo
Mokytojui aktyvia veikla, jis pasitraukia į nuošalę, kad dar
artimiau gyventų su Mokytoju ir Jam tarnautų, tik jau ki-
tokiu būdu. 

Praėjusią savaitę kardinolai naujuoju apaštalo Petro
įpėdiniu ir Romos vyskupu išrinko Argentinos kardinolą
Jorge Maria Bergoglio, SJ, pasirinkusį Pranciškaus vardą.
Kristus pagavo jį dar jaunystėje. Palikęs svajones apie že-
miškąją karjerą, jaunuolis įstojo į Jėzaus Draugiją ir pa-
žadėjo Dievui amžiną neturtą, skaistumą ir klusnumą eiti
ten, kur jį siųs jo vyresnieji, ypač popiežius. Net konsek-

ruotas vyskupu jis gyveno la-
bai kukliai, atsisakydamas
bet kokių patarnavimų ir iš-
tikimiausiai tarnaudamas
Bažnyčiai, ypač daug dėme-
sio skirdamas patiems var-
gingiausiems. Labai iškal-
bingas yra konklavoje daly-
vavusių kardinolų pasirinki-

mas. Buvo gerokai jaunesnių ir labai gerų kandidatų, bet
kardinolai pasirinko tą, kuris jiems atrodė labiausiai Kris-
taus pagautas – paprastas ir šventas. Tuo buvo pasiųsta ži-
nia ir milijardui katalikų, ko reikia siekti, kad gyvenimas
būtų pilnas prasmės ir džiaugsmo.

Naujas popiežius neatsitiktinai pasirinko Pranciškaus
vardą. Šv. Pranciškus buvo gimęs pirklio šeimoje ir turėjo
eiti tėvo pėdomis, bet susižavėjo beturčiu Kristumi ir pa-
liko turtingus tėvo namus, apsivilko elgetos drabužiais ir
pradėjo Bažnyčios atnaujinimo darbą. Jis seniai yra miręs,
bet gyvas savo dvasios sūnuose ir dukrose, kurie, panašiai
kaip jų steigėjas šv. Pranciškus, visko, kas pasauliui rodosi
brangu, atsisakę, tarnauja Dievui ir žmonėms.

Ar esu Kristaus pagautas? – tai klausimas, į kurį kiek-
vienas turime atsakyti pats sau. Jeigu tikiu į Dievą, į gel-
bėtoją Jėzų Kristų, bet jį užgožia žmonės, daiktai ir kas-
dieniai rūpesčiai, tuomet nesu Kristaus pagautas. Tačiau
jei nepakenčiu nuodėmės, jei nusidėjęs skubu susitaikyti
su Dievu, jeigu malda yra tapusi neatskiriama mano gy-
venimo dalimi, jeigu klausau savo sąžinės balso, ypač jei
gera linkiu net savo priešams, tuomet tikrai esu Kristaus
pagautas. 

Gavėnios metu dažnai girdime skambantį raginimą:
„Atsiverskite!” Šis raginimas reiškia ne ką kita, kaip mūsų
teigiamus žingsnius, kad Kristus mus pagautų ir užvaldytų
mūsų protus bei širdis, kad atsitiktų panašiai, kaip šv.
Pranciškui Asyžiečiui ar šv. Ignacui Lojolai. Pastarasis
dėl Kristaus palikęs žemiškąją karjerą ir visiškai pasi-
šventęs jo tarnybai šitaip meldėsi: „Viešpatie, priimk visą
mano laisvę. Imk atmintį, protą ir visą mano valią. Visa, ką
turiu, iš tavęs esu gavęs, todėl atiduodu tau ir pavedu tau
valdyti. Duok man tik savo meilės ir malonės, tuomet bū-
siu pakankamai turtingas ir nieko daugiau nebetrokšiu.”

Tikėjimo metais ne tiek svarbu kuo daugiau sužinoti
apie tikėjimą, svarbiausia – labiau pamilti Jėzų Kristų, o
su juo – ir visus žmones, nes Dievo ir žmonių meilė yra ne-
daloma.

Rytoj – Verbų sekmadienis. Kartu su
bundančiu pavasariu šį sekmadienį at-
gydavo visa Lietuva. Keliais ir takeliais
mirgėte mirgėjo žmonių būreliai su ver-
bomis rankose – Verbų sekmadienį eiti į
bažnyčią be žolynų nederėjo. Žolynų ver-
bos Lietuvoje įvairiuose regionuose buvo
skirtingos. Vienur – tai tik kadagio ša-
kelė, kitur šalia jos pridėdavo alyvos, tu-
jos, beržo ar karklo šakelę, o štai Vilniaus
krašte nuo seno žinomos iš įvairiausių
žolynų supintos verbos, kurias rišti pra-
dėdavo jau nuo Užgavėnių. Šiais laikais
rištos verbos vertinamos kaip savita tau-
todailės šaka. Tad nenuostabu, kad ša-
lies vadovė, Lietuvos žmonių vardu pa-
sveikinusi Šventąjį Tėvą, padovanojo jam
ir trispalvę Vilniaus krašto verbą, kurią
specialiai šiai progai surišo Vilniaus
krašto verbų pynėjos. Ši dovana sukėlė
daug diskusijų, kai kur net iššaukė ne-
pasitenkinimą. Tačiau ar verta dėl to
pykti? Geriau paplakime vieni kitus
verba, kad būtume laimingi, gražūs ir
sveiki. 

Red. Laima Apanavičienė
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LEONIDAS RAGAS, DDS

Praeitus keliolika metų gana daž-
nai atsakinėjau į klausimą: ,,Ka -
da išeisiu į pensiją?” Paprastai

atkirsdavau klausimu: „Į kokią pen-
siją?” ir po to stengdavausi paaiškinti,
pasi tei sinti, jog apie pensiją net ne-
galvoju, nes man niekas tokios nežada
skirti (išskyrus menką iš „Social Se -
curi ty”), juk dirbu sau, o ne privačiai
įmo  nei ar kokiai biurokratinei val -
džios įstaigai. O be to, nenoriu dar at-
sisakyti sunkiai pasiektos profesijos,
nei apleisti ilgus metus išbuvusių, tar-
tum artimais bičiuliais tapusių išti-
kimų savo pacientų. 

Ta čiau, norėjau aš to ar ne, prieš
pusmetį atėjo nelauktas laikas ir rei-
kėjo su gai lesčiu užbaigti per greitai
prabėgusią, 52 metus trukusią stoma-
tologo, bur nos ertmės organų ir žan-
dikaulių li gų specialisto, karjerą.
Skau du buvo atsisveikinti, bet ypač
skaudu atsisveikinti su savo penkis de-
šimtmečius, tiksliau pasakius – 48 me-
tus, išbuvusiais įvairių tautybių ir vi-
sokio plauko pa cientais, kai kuriais
gerokai vy res niais nei 90 metų, jau
garbaus am  žiaus sulaukusiais. Nepai -
sydami metų naštos, jie atvykdavo
pilni energijos, net iš tolimesnių vie-
tovių įprastam pusmetiniam ar daž-
nesniam burnos sveikatingumo palai-
kymui, o, reika lui esant, ir gydymui.   

Mano pavartotas terminas „sto -
ma tologo karjera” siejasi su žodžiu
„stomatologija”, kuris graikų kalboje

reiškia mokslą apie burną ir jos ligas.
Lietuvoje 1921 metais įkurta Kauno
miesto dantų gydytojų sąjunga 1924
metais vietoj žodžio „dantistas” pasi -
rinko „dantų gydytojas”, taip norė-
dama atsiriboti nuo dantų technikų,
kurie be dantų gydytojui ati tinkamo
mokslinio pasiruošimo pacientams
slaptai teikdavo visuo me nės sveika-
tingumui žalingas ne tik protezavimo,
bet ir chirurgines (pvz., dantų trauki -
mo) bei gydymo paslaugas. Sykį suža-
loti, nukentėjusieji pagalbos papras-
tai turėdavo ieškoti pas dantų gydyto-
jus. 

Iš mano turimų duomenų matyti,
kad Lietuvoje tarp 1922–1940 metų Vy-
tauto Didžiojo universitetas iš viso pa-
ruošė 386 dantų gy dytojus, tuo tarpu
tas pats universitetas 1941–1950 me-
tais paruošė iš viso 401 gydytoją sto-
matologą. Čia va, ir yra šuo pakastas,
kodėl, Lietuvai atsi kračius sovietų
varžtų, išeivija į terminus, susijusius
su sto matologija, žiūrėjo kreivai, net
įskaudintai ir su pasipiktinimu. Šį
terminą ji sutapatino ne vien tik su di-
pukų gyvenimą sužlugdžiusia so  vietų
okupacija, bet ir su lietuvių kalbos
darkymu. Tad nenuostabu, kad išei-
vijoje gerai ir plačiai žinoma cleve-
landietė, žunalistė Aurelija M. Bala -
šai tienė straipsnyje „Kalbos pamo -
kos” („Draugas”, 1999 m. rugsėjo 24
d.) stebėjosi Lietuvos kalbininkų ieš-
komomis „mandrybėmis” (su tikslu
pa tikti eiliniam žmogui) ir klausė:
„Quo vadis, Lietuvos kalbininkai?” Ji

klausė: jei iš žodžio „nemoralus” (elge -
sys) padaromas „amoralus”, ar veng-
sime elg tis „agerai, ateisingai, apa -
do riai”? (paryškinta mano). Pasišai-
piusi iš termino „stomatologija”, jo
tei singą reikšmę žurnalistė suprato iš
žodynų ir enciklopedijų ir temą baigė
atsakymo prašyte prašančiu klausi -
mu – „Ar dantų gydymas nėra atskira
specialybė, nieko bendro neturinti su
burnos ligomis ir žandikaulių nega la -
vimais?” 

Į tai atsiliepiau straipsniu „Turi,
ir labai daug” (ten pat, 1999 m. lapkri-
čio 2 d.), teigdamas, kad dan tų gydy-
mas kaip tik yra ta specialybė ne
„nieko bendro”, bet labai daug ką ben-
dro turinti su burnos ligomis. Ameri-
koje burnos specialistai yra atsakingi
už burnoje pasitaikančius negalavi-
mus, pvz., ypač už piktybi nius auglius
(navikus) tokiuose orga nuose kaip
minkštasis ir kietasis go murys, liežu-
vis, žandų ir lū pų vidus, seilių liaukos,
dantenos (d. sme genyse) bei gleivinės.
Jei šių ar kitų ligų jie patys negydo,
tai, pagal valstijos profesinius prakti-
kos įstatymus, privalo pacientą nu-
kreipti pas atitinkamas ligas gydan-
čius spe cia lis tus. 

Tada Balašaitienės ir mano pasi-
sakymus papildė laikraščio skai ty -
tojams gerai žinomas Aleksas Vitkus
su išsamiu straipsniu „Stomatologija
ar odontologija?” (ten pat, 1999 m.
gruo džio 3 d.), kur paaiškino, kad
Amerikoje „stomatologas” neprigyja
dėl ameri kie čiams įprasto konserva-

Ne vien apie išėjimą į pensiją



Maniau, kad apie Kovo 11-osios ei-
tynes Lietuvoje jau užtektinai
prira šyta. Bet klydau – ,,Draugo”

re dak torė Laima Apanavičienė ,,Redak -
cijos žodyje” (2013 m. kovo 12 d.) ban dė
naujai įžiebti beblėstančias aist ras. Jos
nuomone, tokios eitynės jau se niai visuo-
menę ne tik skaldo, bet ir duoda peno Ru-
sijos politikams bei žiniasklaidai Lietuvą
vaizduoti esant fašistine valstybe. Atrodo,
jog jai labai aiš ku, kad Lietuvių tautinio
jaunimo sąjunga (LTJS) atlieka visuomenės skal-
dymo darbą ir klausia: ,,Kodėl LTJS taip atkakliai
kelia įtampą mū sų visuomenėje ir suteikia gali-
mybę priešiškoms jėgoms kalbėti apie tariamą na-
cizmo garbinimą Lietuvoje?” Tokį klausimą kel-
dama redaktorė tarsi stoja į eitynes stebėti atvyku-
sių Efraim Zuroff, Dovid Katz bei Lietuvos žydų
bendruomenės pirmi nin kės Faina Kukliansky
pusę. 

Spaudoje rašyta, kad Zuroff  ir Katz dalyvavi-
mas šventės ne puo šė. Nors demonstracijos dalyviai
niekuo neprovokavo nei žydų, nei ki tų Lietuvoje
gyvenančių tautinių ma žumų, neskandavo fašisti-
nių šūkių ir nenešė fašistinių plakatų, šie ,,nusi -
kaltimai” jiems buvo priskirti. Mi nėti svečiai prieš
TV kameras atvirai žemino lietuvius, skleidė ne-
teisingą informaciją ir kurstė tautinę nesantaiką.
,,Kauno dienoje” rašė, kad die ną prieš eitynes Zu-
roff  spaudai teigė: ,,Šie maršai – didžiulė gė da Lie-
tuvai ir baisus visų jūsų šalyje gyvenančių tautinių
mažumų atstovų įžeidimas. (…) Tikiuosi, na cio -
nalistų eitynės bus uždraustos.” Ar tai nėra ,,patys
muša, patys rėkia” at vejis?

,,Kauno diena” taip pat praneša, jog link Lais-
vės alėjos pajudėjusi mi nia skan davo ,,Lietuva, svei-
kinam”, ,,Lie tuva – lietuviams, lietuviai – Lie tu -
vai”, ,,Ne Rytams, ne Vakarams, Lie tuva – Lietuvos
vaikams”, ,,Lietu vos žemės neparduosime. Briuse-
liui ne pa siduo sime”, dainavo lietuvių liau dies dai -
nas. Laisvės alėjoje eity nės buvo su tiktos plojimais,
girdėjosi kalbos: ,,Kaip gražu, kad turime tokio jau -
nimo”, ,,Tokie Lietuvos nepaliks ir neemigruos.”
Rotušės aikštėje eity nių dalyviai apsuko ratą ir ei-
seną bai  gė Lietuvos himno giedojimu. ,,Ačiū jums.
Džiaugiuosi, kad nepasidavėte dviejų žmonių pro-

vokacijai”, – sa kė LTJS pirmininkas Julius Pan ka.
Susidomėjau LTJS istorija. Pasi ro do, kad są-

junga vei kė 1927–1940 ir 1988–1994 m. Įkurta kaip
Lietuvių tau tininkų sąjungos jaunimo organiza cija,
ji va dinosi ,,Jaunoji Lietuva”. 1988 m. sąjunga at -
kurta. 1994 m. pertvar kyta į dvi or ga nizacijas – Lie-
tuvių na  cionalinę partiją ,,Jaunoji Lie tu va” ir Lie-
tuvių tautinio jaunimo są jun gą ,,Jaunlie tuviai”.
1929 m. sąjungos vadovu iš rinktas Lietuvos prezi-
dentas Antanas Sme tona, garbės nariais – kun. Juo-
zas Tu mas-Vaižgantas, prof. Izidorius Ta mošaitis
ir dr. Vydūnas. Tuo laiku sąjunga turėjo daugiau nei
4,000 na rių. 

Mano turimų LTJS įstatų, priim tų 2010 m. kovo
12 d., pačiame pirma me paragrafe rašoma, kad
LTJS yra lie tuviška visuomeninė jaunimo or ga -
nizacija, veikianti Lietuvos terito ri joje, bendradar-
biaujanti su etninių lie tuvių žemių ir išeivijos lie-
tuviais, kitomis Lietuvoje ir užsienyje vei kian -
 čiomis lietuviškomis tautinė mis organizacijomis.
Jos veikla grindžiama objektyvaus tautiškumo, ben-
dražmogiškos moralės, baltiškos pasaulė žiūros ir
pilietiškumo normomis. Są jungos tikslai trumpai
išreikšti trimis punktais: stipri Lietuvos valstybė,
stipri lietuvių Tauta ir stipri lie tuvio as menybė.
Sąjunga remiasi konstitu ciniais principais: ,,Lie-
tuvos valstybę ku ria Tauta. Suverenitetas priklauso
Tautai.” 

Jau porą kartų ,,Drauge” kėliau klau  simą, kas
yra negerai su šūkiu ,,Lie tuva – lietuviams?” (2009
m. kovo 11 d. ir 2010 m. kovo 31 d.). Tada iro nizavau:
kas būtų, jei eitynėse dalyvau tų skautai ir skan-
duotų ,,Dievui, Tė vynei ir artimui!”? Kas nors, tai
pa matęs ir išgirdęs, pasipiktintų, kad propa guo -
jamas Dievas ir Tėvynė ir prie antrarūšių piliečių
priskiriami ateis tai ir Lietuvoje gyvenantys kita tau -

čiai. Tada taip pat paminėjau ir ateitinin-
kus, kurių šūkis yra ,,Visa at naujinti Kris-
tuje”. Tai turėtų užkliū ti žmogaus teisių
stebėtojams ir ateis tams.

Pernai metais ,,Švietimo naujie nos”
(nr. 9) Lietuvoje paskelbė ma no strai psnį
,,Patriotizmas, kosmo poli tiz mas ir nacio-
nalizmas”, kuria me ci tavau Juozą Girnių.
Anot jo, žmonijos susiskirstymas tauto-
mis nėra dirb tinis, o patriotizmas nėra,
laikui bėgant, išnykstantis prietaras.

,,Tau ta yra tikrovė, kuri remia si žmogaus prigim-
timi”, – teigė Girnius. Ne įma noma iš šalies asmenį
įpa reigoti pa trio tizmui, bet patriotizmas asmenį
įpa reigoja iš vidaus. Mylima tai, kas sa va, asme-
niškai brangu. Sa voji tau ta mylima dėl to, kad ji
sava, o ne dėl ko kių nors objektyvių savybių.  Ta -
čiau mylėti tai, kas sava, nereiškia lygiai vertinti
visa, kas sava. Čia iš siskiria akla meilė ir tikroji
meilė. Tik ra meilė nereikalauja užsimerkti prieš
tai, ko neverta mylėti net savuosiuose.

Priešingai nei nacionalizmas ar šo vinizmas,
patriotizmas yra įsipa rei  gojęs lygiai gerbti visas
tautas, nes jas jungia tarnyba žmonijai. ,,Tikras pa-
triotas, eidamas savo tautos pašau kimu ir dirbda-
mas kultūrinės kūrybos darbą, dirba taip pat visos
žmonijos naudai, o naudodamasis tautų bendra-
darbiavimo vaisiais, pats naudojasi žmonijos tur-
tais”, įtikinančiai aiškino Girnius. Nacionaliz mas
veda į provincinį uždarymą ir pasitenkina tautinės
tapatybės iš saugojimu, o patriotizmas rūpinasi sa -
vos tautos įsiliejimu į žmoniją.

LTJS eitynėse nemažai tautinių mažumų at-
stovų žygiavo kartu –  te ko matyti ir lenkų, ir toto-
rių, ir žydų kilmės. Taip teigė Julius Panka. ,,Ir mes
ne kartą sakėme, kad  šūkis ‘Lie tuva – lietuviams’
apibrėžia visus lo ja lius Lietuvai čia gyvenančius
ir kartu kuriančius mūsų valstybės pi liečius”, spau-
dai sakė LTJS pir mi ninkas. Anot jo, eitynėse skam-
bėjęs šūkis ,,Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietu-
vai” nedaro jokios žalos tauti nėms mažumoms.

Tad ir šiandien lieku prie nuomonės, kad nie ko
nėra blogo su šūkiu ,,Lietuva – lietuviams”. Nesi-
baigianti problema lieka su tais, kurie patys muša
ir patys rė kia. �
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Patys muša,
patys rėkia?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuviai abipus Atlanto šiemet pagerbs du
garsius tautiečius – lakū nus Steponą Darių ir
Stasį Girėną, kurie prieš 80 metų pakilo New

York mieste ir turėjo nusileisti Kaune. Todėl ga-
lima tikėtis daugybės straipsnių, gal net knygų ir
net naujų versijų, kas nutiko mūsų lakūnams pa-
keliui į Lietuvą.

Gerai pamenu, jog Dariaus ir Gi rėno didvy-
riško ir tragiško skrydžio 50-ąsias metines tuomet
dar sovieti nėje Lietuvoje prisiminėme su Rai mon do
Vabalo filmu „Skrydis per At lantą”. 1983 metais tą
filmą pažiūrėjo kas penktas lietuvis, ir, prisimenu,
ne vienas ašarą braukė, matydamas, kaip Amerikos
lietuviai pievoje prie laužų dainuoja „Graži tu
mano, brangi tėvyne...” 

Juk buvo 1983-ieji. Juokinga, kad  „Skrydis per
Atlantą” tais metais gavo apdovanojimą Sovietų Są-
jungos sportinių filmų festivalyje, nors spor to R.
Vabalo juostoje tikrai buvo nedaug.

2013 metais lietuvio akims ki taip atrodo ne tik
į „Auksinę lietuviš ko kino kolekciją” įtrauktas fil-
mas (ypač sovietiniams laikams privalomi baigia-
mieji sakiniai už kadro  apie hitlerinę Vokietiją ir
buržuazinę Lietuvos vyriausybę), bet ir pati skry -
džio istorija. Todėl nenuostabu, jog Washington, DC
apylinkėse siau tėjusios pūgos nepabūgę lietuviai
po susitikimo su Gražina Sviderskyte, raginusia
naujai pažiūrėti į Dariaus ir Girėno žygį per At-
lantą, kartojo: „Įdomu, labai įdomu.”

Sviderskytė dabar vengia būti pristatoma žur-
naliste, mat šiuo metu ji dirba mokslo darbą, dėsto
studentams ir narplioja Dariaus ir Girėno istoriją.

Lietuvos Respublikos amba sa -
doje JAV Sviderskytė pristatė
tai, ką jai pavyko atrasti Lietu-
vos ir JAV archyvuose ir priva-
čiuose seifuose. 

Sviderskytė iškėlė ir daug
klau simų apie tai, kas, atrodytų,
tiek daug kartų aprašyta ir at-
pasakota. Kodėl „Lituanica” at-
sidūrė ten, kur su dužo, nors Sol-
dino miškai nebuvo pakeliui į

Kauną? Ar tikrai „Litua ni ca” galėjo nuskristi iki
Lietuvos, mat su Sviderskyte kalbėję žinovai tvir-
tino, jog Dariaus ir Girėno lėktuve nebuvo pakan-
kamai kuro?   

Kodėl Lietuva pasišovė tirti „Li tu a nicos” ne-
laimės priežastis, nors lėktuvas buvo amerikietiš-
kas, o lakūnai – JAV piliečiai? Ir net Vokietijos atas-
kaitoje buvo sakoma, jog dužo JAV lėktuvas su JAV
piliečiais? Bet JAV niekada neatliko tyrimo, o visą
atsakomybę prisiėmė Lietuva. 

Kodėl lakūnų kūnai taip ilgai bu vo nepalaidoti?
Kodėl Lietuvoje taip ilgai nebuvo įamžintas Dariaus
ir Gi rėno atminimas? 

Sviderskytė turi lakūno pažymė ji mą, todėl jos
požiūris yra kitoks nei istorikų ar kitų knygas bei
straips nius apie „Lituanicos” žygį rašiusių ar ra-
šančių asmenų.

Kita vertus, kiekviena tauta turi savo legendas,
apipintas sąmokslo teorijomis. Galime prisiminti,
kad ir paslaptingą Amelia Earhart dingimą 1939
metais arba vos prieš beveik trejus metus kaimy-
ninę Lenkiją ištikusią tragediją, kai Rusijos mieste
Smo lens ke sudužo lėktuvas, kuriuo skrido tuome-
tinis Lenkijos prezidentas Lech Kaczyński, jo
žmona ir 94 oficialūs Lenkijos asmenys.

Neabejoju, jog Sviderskytės versija (ji tvirtino
kiekvieną savo teiginį galinti pagrįsti dokumen-
tais), kodėl Lietuva nesulaukė „Lituanicos” ir ko dėl
Dariaus ir Girėno palaikai tar si buvo pamiršti, bus
įdomi net tiems, kurie mano viską žinantys apie
prieš 80 metų lietuvius sužavėjusį ir sukrėtusį
skrydį per Atlantą. � 

Per 80 metų neatsakyti
klausimai
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

tyvumo, ir ra šinį užbaigė: „Nekritikuokime, o
džiaukimės, kad ir lietuviai prisidėjo prie tikslesnio
šios profesijos pavadinimo.” 

Eidamas prie galo, negaliu nepri durti, jog Ame-
rikoje turime vis daugiau žinomų burnos ertmės
gydytojų-specialistų, kurie rūpinasi, kad šioje šalyje
burnos ligas gydančių spe cia listų profesija būtų
siejama kaip tik su tarptautiniu žodžiu „stomato-
logija”, o ne tik su žodžiu „dentistry” (lot. profe-
sija, prižiūrinti ir gydanti dantis), kuris toli gražu
nenusako tikros šiuolaikinio dantų gydymo apim-
ties. Vi liuo si ir aš, kad Lietuvoje po įstojimo į Eu-
ropos Sąjungą oficialiai į terminą ,,odonto logiją”
pakeistas terminas „sto matologija” su laiku prigis
ir Ameri koje. Dieve padėk!

� � �

KAS UŽSTOJO KELIĄ?

Labai įdomus ir vertingas Ginta ro Visocko
straipsnis kovo 19-tos „Drau ge”, kuriame paaiški-
nama, kaip Vilniaus savivaldybė įvairiais bū dais
neleido Lietuvos tautinio jauni mo sąjungai (LTJS)
eisena Gedi mi no prospekte paminėti Kovo 11-osios,
Lie tuvos Nepriklauso my bės atkūrimo. Puiku, kad
Visockas paviešino sa vi valdybės veiksmus, nes, ne-
žinant, kaip ir ką valdžia veikia, nėra atsa ko -
mybės.   

Bet Vilniaus savivaldybė nėra ko kia nors ano-
niminė būtybė. Ji su sideda iš žmonių. Tuos neigia-
mus spren dimus darė žmonės, gal vienas žmogus.
Tačiau Visockas savo straipsnyje ne pamini nė
vieno savivaldybės valdi ninko vardu ar pavarde.
Straipsnis bū tų buvęs daug vertingesnis, jeigu būtų
viešai išvardinti tie valdininkai, ku rie taip sėk-
mingai užstojo kelią LTJS eisenai. Užtat dabar nėra
kam priskirti atsakomybės. Nėra nei ką pagirti, nei
ką papeikti. Kauno savivaldybei šiais metais tokie
klausimai neiškilo, nes Kaune LTJS eisena praėjo
gražiai ir sklan džiai.

Donatas Januta
San Francisco, CA
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Šiais metais Kali fornijos lietuvių kredito są-
jungos (KLKS) 44-asis metinis narių susirin -
kimas vyko vasario mėn 8 d. Santa Monica,

CA. Valdybos pirmininkas Albinas Markevičius,
pra nešęs, kad da lyvaujantys nariai ir at siųsti įga-
liojimai sudaro kvorumą, pa kvietė tylos minute pa-
gerbti 13 pernai mirusių KLKS narių. Lietuvos Res -
publikos garbės konsulė Los An geles Daiva Čeka -
nauskaitė Nava rrette pasveikino vi sus susirinku-
sius ir pranešė apie LR konsulų iš New York darbo
grupės atvykimą į Los An geles kovo mėnesio gale.
Valdybos se kretorius Aleksas Baipšys perskai tė
pernykščio metinio susi rinkimo pro tokolą, kuris
buvo išklau sytas su di deliu dėmesiu ir priimtas
vienbalsiai be pakeitimų. 

Pirmininko pranešimą perskaitė val dybos vi-
cepirmininkas Marius Mar kevičius. Trumpame
pranešime pa brėžta, kad KLKS už po ros savaičių
švęs savo 44-ąją darbo sukaktį. Pats sėk mingiausias
buvo pas kutinių pen ke rių metų laikotar pis, per
kurį KLKS savo kapitalą pa didino beveik dvi gubai.
Kredito są junga moka savo nariams aukštesnius
procentus nei bankai; per metus atsargos padidin-
tos iki 10,5 mln. dol., išduota beveik pusė šimto pa-
skolų 18 mln. dolerių. „National Credit Union
Adminis tra tion” KLKS narių santaupas ap drau -
džia iki 250,000.00 dol., o IRA santaupas – atskirai iki
tokios pat sumos. „Esame užsibrėžę šiemet per -
žengti šimto milijonų dolerių ribą”, – baigė vice-
pirmininkas. Šie pirminin ko žo džiai buvo sutikti
audringais pritarimais. 

Apie KLKS finansinę padėtį kal bėjo iždininkė
Laima Wheeler. Jos atas kaitos duomenimis, KLKS
2012 metų gruodžio mėn. 31 dieną savo kapitalo tu-
rėjo 91,438,974.07 dol., paja mos per metus sudarė
2,900,711.42 dol., išlaidos – 919,811.42 dol. Pas kutinį
metų ketvirtį KLKS mokėjo narių taupomosioms
sąskaitoms 0.75 proc. dividendus.    

Pasak priežiūros komiteto pir mi ninko Edvar do
Budgino pranešimo, jo vadovaujama komisija įvai-
riu me tu tikrino KLKS darbą, taip pat finan sinių
operacijų su vestines bei atskirų na rių sąskaitas.
Jo nuomone, KLKS dar bas atitinka visus California
De partment of  Fi nancial Institutions ir fe deralinės
NCUA reikalavimus. Be to, yra samdoma bendro vė
„Richards and Associates CPA”, kuri kasmet per -
žiūri reguliarias finansines suves ti nes, kaip ir pa-
čius sąskaitybos princi pus.

Kredito komiteto pirmininkas Vi talis Lember-
tas savo pranešime pa brėžė, kad 2012 metais pa-
skolų komi tetas posėdžiavo 37 kartus, išnagri nėjo 49
paskolas, kurių bendra suma su daro 18,623,999.00
dol. 

Visų ataskaitų išklausyta su di de  liu dėmesiu,
visos jos vieningai balsavimu patvirtintos. Valdy-
bos pirmininkas Albinas Markevičius padėkojo
komi tetų nariams-savanoriams, dir bu siems pačius
sunkiausius darbus. Toliau pereita prie valdybos ir
komitetų sudėčių atnaujinimo bei praplėtimo. 

Prieš prasidedant kandidatų į lais vas vietas
siūlymui, KLKS finan sinis vadovas Dainius Vai-
dila paaiš ki no, kad siūlomi asmenys turi būti susi-
pažinę su bankininkyste, bu halteryste ir valdžios
įstatymais, susijusiais su KLKS darbu ir ad mi -
nistra cija. Nominacijos komiteto na rys Gie drius
Lunskis pasiūlė: Dalią Gri cius į valdybą, Jūratę
Gulbinas, CPA ir Liną Ruplėnas – į priežiūros ko-
mitetą. Pakvietus balsuoti rankų pakėlimų, per-
rinkti: Dalia Gri cius (į  valdybą), Jūratė Gulbinas ir
Lina Ruplėnas (į priežiūros komitetą). Toliau vyko
klausimų-atsakymų dalis.

Pirmininkas priminė susirinku siems apgalvo-
tai tvarkyti savo fi nansinius ir nekilnojamojo turto
rei kalus, vadovaujantis valdžios nurodymais. Kaip
įvairių trust, testamentų ir ne kil nojamojo turto pla-
navimo žinovas buvo pristatytas advokatas Auris
Ja rašūnas. Oficialiosios dalies pabaigoje pirminin-
kas dar kartą padėkojo valdybai, visiems komite-
tams ir įstai gos darbuotojams už gerą darbą.

* * *
Bendrovė „Bauer Financial”, ly ginanti bankų

ir kredito kooperatyvų veiklą, KLKS skyrė pen-
kias žvaigždutes iš tiek pat galimų. Tai didelis
mūsų finansinės įstaigos darbo įvertinimas. Kur
yra jos darbo sėkmės paslaptis ir kaip tai buvo pa-
siekta? Pirmiausia, KLKS darbo sėkmė priklauso
nuo valdybos pasiaukojančių vadovų: Albi no Mar-
kevičiaus, dirbančio nuo KLKS įkūrimo, Laimos
Wheeler, dirbančios 40 metų, Dalios Gricius, And-
res J. Gui ga, Daivos Čekanauskaitės Navarrette,
Alekso Baipšio ir Mariaus Marke vi čiaus, turinčių
daug finansinės ir verslo darbo patirties. Valdyba
greitai ir lanksčiai daro sprendimus, atsižvelg-
dama į rinkos svyravimus. 

Kredito komitete dirba savano ri niai entu-
ziastai: Vitalis Lembertas, Jonas Talandis ir Ge-
diminas Leškys, turintys labai turtingą verslo ir
fi nansinio aptarnavimo patirtį. Pasko lų išdavimą
prižiūri Raimondas Marks. 

Finansinės priežiūros komitetui vadovauja pa-
tyręs finansų ir verslo žinovas Edvardas Budgi-
nas; šio ko miteto nariai – Jūratė Gulbinas, CPA ir
Lina Ruplėnas. Įvai rių finansinių klausimų spren-
dimui vadovauja energijos pilnas finansų ir ban-
kininkystės žinovas Dainius Vai dila. Su juo kartu
dirba Dalia Gri cius, Regina Banionis, Gida Urbo -
nie nė ir Regina Gasparonis. Už tai, ką KLKS pasie -
kė, visus nuopelnus reikia atiduoti mūsų narių
lietuviškam taupumui ir mokėjimui atsilaikyti
blogesnėmis ekonominėmis sąlygo mis. Visi dideli
finansinio darbo lai mėjimai, kuriais įvertinta
mūsų KLKS, yra įtempto ir labai atsakingo darbo

su nariais rezultatas. Jų pasi tikėjimas mumis ska-
tina mus geriau dirbti. Įvesta nauja kompiuterinė
sistema, leidžianti dalį darbų atlikti internetu, pri-
traukia jaunąją kartą.    

KLKS nariais gali tapti visi lietuviai ir lietu-
vių kilmės asmenys. Na riai priimami ne tik iš
Amerikos, bet ir iš Kanados bei kitų šalių. Būdami
Amerikos didžiausia ir sėkmingiausia lietuvių
kredito unija, vadovaujama lietuvių, kviečiame
visus tapti mū sų šeimos nariais. �

REGINA GASPARONIENĖ

Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga: 44 metai ir 91 mln. dolerių!

Pirmoje eilėje (iš k.): direktoriai D. Gricius, L. Wheeler, A. Guiga, D. Če kanauskas Navarrette ir valdybos vice pirmininkas
M. Markevičius. Antroje eilėje (iš k.): valdybos pirmininkas A. Markevičius, direktorius A. Baipšys, finansų vadovas D.
Vaidila.

Iš kairės: KLKS darbuotojai:  D. Gricius, D. Vaidila, R. Banionis, L. Wheeler, R. Gasparonis ir G. Urbo nienė.

Priežiūros komiteto nariai Ed vardas Budginas ir Jūratė
Gulbinas.
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Lemont, IL

Labdaros ir grožio šventė „Misis lietuvė Čikagoje 2013” 
DAINIUS DARBUTAS

Jau balandžio 13 dieną, šeštadie nį, Čikagoje
bus išrinkta ,,Misis lietuvė”, gyvenanti čia,
už Atlanto. Netikėtų staigmenų kupinas ren-

ginys „Misis lietuvė Čikagoje 2013” vyks Lemont
High School (800 Porter St. Lemont, IL 60439). Pasak
organizatorių, tai bus moterų grožio ir drabužių kū-
rėjų darbų derinys. Rengi nyje dalyvaus visas būrys
talentingų lietuvių, kurie šoks, dainuos, gros, skai -
tys eiles ar kitaip prisidės prie šios grožio ir meno
šventės. Savo darbus pristatys vietiniai kūrėjai ir
specia liai iš Lietuvos atvykę, kurie kuria kolekcijas
būtent šiam renginiui. 

Konkursą „Misis lietuvė Čikago je 2013” ves
specialiai iš Lietuvos at vykstantis Giedrius Gustas,
turintis daug patirties šioje srityje. Pasak orga -
nizatorių, šis projektas nebus banalus ir paprastos
formos, skirtas tik grožio „karalienei” pa skelbti.
Jis labiau bus nukreiptas į gro žio, gėrio, moters
žavesio bei me no darbų pristatymą.

Pats projektas organizuojamas kaip staigmena.
Renginio detalės bus atskleidžiamos ne iš karto, o
po truputį, ypač pačio renginio metu. Taip būsi-
mas žiūrovas vis turės smalsauti – o kas bus to-
liau? Renginio metu vyks ,,Misis publikos” rinki-
mai – žiūrovai galės balsuoti už jiems labiausiai pa-
tikusią dalyvę. Nors, pasak organizatorių, pralai-
mėjusių tikrai nebus. Sutiku sios dalyvauti moterys
– visos bus ap dovanotos. Koks laukia pagrindinis
apdovanojimas, kol kas neatskleidžia ma. 

Didelė dalis renginyje su rinktų lėšų bus skirta
lituanistinėms mokykloms paremti. Išsiaiškinę, ko
labiausiai trūksta mokykloms, organizatoriai ban-
dys už surinktas lėšas įgyvendinti jų norus. Pa-
klausti, ar tai nėra tik pažadai, organizatoriai pa -
tikino, kad šio projekto vienas iš tikslų ir sumany-
mas ir yra būtent labdara. Per renginį papildomai
paau kotos pinigų sumos bus skelbiamos viešai ren-
ginio metu, po to – ir spaudoje.

Pasiruošimas renginiui jau pra sidėjo. Tie, ku-

Nukelta į 15 psl.

Kuri iš šių moterų taps ,,Misis lietuvė Čikagoje 2013”? Manto Ivanausko nuotr.

rie kovo 10 dieną dalyvavo Čikagos centre, Navy
Pier, vykusioje Lietuvos Nepriklausomybės at kū -
rimo dienos šventėje, galėjo pama tyti renginio „Mi-
sis lietuvė Čikagoje 2013” dalyves. Jos pirmą kart su-
sitiko su renginio organizatoriais ir kartu nusifo-
tografavo. Šiame projekte dalyvauja keturiolika drą-
sių ir gražių moterų. 

Pagrindinis rengi nio tikslas – atskleisti ir iš-
aukštinti mo ters grožį, taip pat suvienyti įvai rias
lietuvių kartas bendram projektui, kartu pasi-
džiaugti įspūdingu ren giniu bei patiems tapti jo da-
lyviais. Pasiruošti moterims padės „Dance Duo” va-
dovės Sandra Čelkytė-Krum horn ir Estera Lisaus-
kienė. „Misis lietuvė Čikagoje 2013” organizatoriai
pasidžiaugė turintys ir daugiau pa galbininkų, kurie
geranoriškai pasi siūlė jiems padėti. 

Prieš renginį, per pertrauką ir po renginio bus

galima pasigrožėti bei įsigyti lietuvių menininkų
sukurtų darbų. Renginio rėmėjai pristatys savo pa-
slaugas: greitą makiažą, kokybišką kosmetiką,
grožį puoselėjan čius vitaminus. Norintys pristatyti
savo kūrybą ar gaminius, prisidėti prie rėmimo ar
bent vienai iš dalyvių įteikti savo bendrovės do-
vaną gali rašyti el. paštu  diana@artcity24.com.
Daugiau informacijos apie šį projektą galima rasti
ir „Facebook” puslapyje (artcity24). Bilietus jau ga-
lite įsigyti internetiniame puslapyje  www.art-
city24.com, o taip pat kavinėse ,,Smil ga”, ,,Old Vil-
nius Cafe”, Pasaulio lie tu vių centre, Čikagos litua-
nistinėje mokykloje. Bilieto kaina – nuo 25 dol., ren-
ginio metu bilietai bus brangesni. Vietų skaičius ri-
botas, tad rengėjai kviečia paskubėti ir nepraleisti
įspūdingo rengi nio bei tuo pačiu prisidėti prie li-
tuanistinių mokyklų rėmimo.  �

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Kovo 17 dienos popietę Ziono lie tuvių liute-
ronų parapijos salėje rin kosi Psichologinės
ir dvasinės pagalbos draugijos (PDPD) na-

riai į rin ki minį suvažiavimą. PDPD įkurta 2008 m.
lapkričio mėnesį, susibūrus Čikagos ir apylinkių
dvasininkams, psichologams, socialiniams dar -
buoto jams bei žmonėms, kurie nėra abe jingi mūsų
lietuviškos bendruome nės Šiaurės Amerikoje dva-
sinei ir psi chologinei sveikatai. 

Susirinkę draugijos nariai iš klau sė iždininkės
Vilijos Aukštuo lie nės ir revizijos komisijos prane-
šimų. Draugijos pirmininko kun. dr. Valdo Aušros
pranešimo besiklausant kilo diskusijos, kurių metu
draugijos na riai aktyviai aptarinėjo atliktus dar-
bus, diskutavo apie draugijos veiklos stipriąsias ir
silpnąsias puses. Pirmi ninkas pažymėjo, kad jau 4
metai pa vasario ir rudens metu yra surenka mos sa-
vitarpio pagalbos grupės, kurios aštuo nias savaites
renkasi Ziono parapijos arba Pasaulio lietuvių
centro, Lemont, IL patalpose. Draugijos narės pa-
siūlė tokią grupę šį pavasarį sukviesti Naperville
prie miestyje, kur gyvena nemaža lietuviš ka ben-
druomenė. Aptarėme nemo kamos psichologinės
pagalbos telefo no linijos (866-438-7400) veiklą, jos
privalumus ir trūkumus. Nusprendėme, kad šio
klausimo gilesniam aptari mui kviesime savo na-
rius susirinkti balandžio mėnesį. 

Draugijos nariai pasiūlė Pal. Jurgio Matulaičio
misijos kapelionui kun. Antanui Saulaičiui bei Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigui Jau-
niui Kelpšui leisti bent kartą per mėnesį mūsų
draugijos nariams po Mišių teikti paslaugas para-
pijiečiams, sprendžiant socialinių aptarnavimų
painia vas ar patariant gedėjimo ir netekties klau-
simais.

Draugija, rūpindamasi savo na rių profesiniu

pasiruošimu, rengia  „Mental Health First
Aid” apmo kymus, kurie vyks šių metų birželio 3–4
dienomis Ziono bažnyčios patalpose. Lietuvių
Fondo dėka draugija turi pakankamai lėšų, kad tuos
ap mokymus pasiūlytų savo nariams nemokamai.
Kursų daly viai gaus „Men tal Health First Aid USA
Certificate”. 

Draugijos suvažiavimas išrinko naujos sudė-
ties valdybą: pirmininkas kun. dr. Valdas Aušra,

vicepirmi nin kas kun. Liudas Miliauskas, iždi nin kė
Vilija Aukštuolienė, sekretorė gyd. Onutė Radzevi-
čienė; Revizijos komi sija: kun. Antanas Saulaitis,
Nora Auš rienė ir Rasa Cicėnienė. 

Taip pat nuspręsta, kad balandžio mėnesį vyk-
siančio susirinkimo metu, kai bus sprendžiamas
psichologinės pagalbos linijos pertvarkymas, tuo
pat metu bus renkamas šios linijos vice pir mi nin -
kas(ė).  �

PDPD nariai rinkosi metiniam posėdžiui

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos suvažiavimo dalyviai. Kun. V. Aušros nuotr.
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iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

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

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kovo 9 d. Ateitininkų namuose, Lemont, vykusių rekolekcijų tema
,,Egzorcizmas, ar tai tikra?” iš anksto ją skaičiusiems ne tik akį pa -
traukė, bet ir vertė galvą pakreipti. Tačiau viskas paaiškėjo tos dienos

dvasiniame susikaupime dalyvavusiems.  ,,Visas gyvenimas yra rekolekcija.
Rei kia sustoti ir pamąstyti.” Taip sakė rekolekcijų vadovas kun. Gediminas
Keršys, dienai einant į pabaigą. Jis davė pavyzdžių, kaip žmogus gali prieiti
prie dvasinės mirties, ir priminė, kad nors Dievas sukūrė žmogų laisvą, galin-
tį rinktis gėrį ar blogį,  žalčio gundytojo sušnypštėjimas ,,aššššš” per dažnai
įsiskverbia į mūsų pasiteisinimus. ,,Pasimėgausiu, vėliau atsiprašysiu” – tei-
sinasi žmogus. Tokiais ir panašiais pavyzdžiais kunigas aptarė blogio gundy-
mus ir žmogaus pasidavimą jiems.  Kiekvienas iš 60 rekolekcijų dalyvių tur-
būt ką nors skirtingo patyrė, prisiminė. Štai kelios tos dienos nuotrupos.

Rekolekcijos prasidėjo apšilimu prie kavos puoduko ir Ateitininkų namų
pirmininkės Dainės Quinn sveikinimo žodžiu. Rekolekcijų vadovas trumpai
papasakojo Ateitininkų namuose susirinkusiems apie save – savo kelią iš Aly -
taus į Marijampolės seminariją, o, kai ją uždarė, – į Kauną, į tarnystę Vil -
kaviškyje, ir dabar – į Čikagą. Rekolekcijų dieną kunigas buvo dar tik trys mė -
nesiai kaip atvykęs iš Lietuvos dirbti su Čikagos apylinkių lietuviais katali-
kais.

Keturių pašnekesių metu (su trumpomis pertraukomis kavai ir pietums),
kun. Keršys pasidalino savo įžvalgomis, pasakojimais, Šv. Rašto ištraukomis.
Jis taip pat pasidalino žiniomis ir įgyta patirtimi, rašant penkto kurso teolo-

gijos mokslinį darbą Vytauto Didžiojo universitete. Jo darbo vadovas buvo
Kauno arkivyskupijos egzorcistas, teologijos mokslų daktaras, Ruklos įgulos
kapelionas, kun dr. Arnoldas Valkauskas. Kun. Keršys paaiškino, kad Lie -
tuvoje yra septyni kunigai egzorcistai ir jie kartu su viso pasaulio kunigais
egzorcistais sunkiai dirba, ne savo galia, o Dievo. Jie yra vyskupų kviečiami
į tą neapmokamą tarnystę, kuriai jie turi sutikti. Jie dirba su psichoterapeu-
tais ir psichiatrais, tirdami, ar žmogus psichiškai serga ar, neatradus jokio
medicinio sutrikimo, yra tapęs atviras tokiam blogiui, kurio jau nebeįstengia
atsikratyti. Rekolekcijų metu dalyviams buvo priminta, kad tikras piktosios
dvasios apsėdimas yra retas atsitikimas (Italijoje pasitaiko tik 2–3 iš 3000), bet
filmuose tai tiek išpopuliarinta, jog, atrodo, kad tokių atvejų apstu.  Bažnyčiai
ir toje srityje dirbantiems tai rimtas reikalas, reikalaujantis specialių kunigo
ir bendruomenės maldų. Kun. Keršys pastebėjo, kad  kunigai, dirbantys šioje
srityje, yra itin pasišventę nelengvai tarnystei.

Kasdieniniame gyvenime reikia atpažinti gundymus, kurie slapstosi lyg
blizgančiame popieriuje įvyniotas saldainis. Nuodėmė prakalba žmogui. Yra
ko vengti ir bijoti; reikia prisiminti žmogaus trapumą, kad nebūtume prisiri-
šę prie žemiškų dalykų. Negalima Dievo laikyti stalčiuje ir tik prašyti pagal-
bos (,,Dieve, dabar padėk”), kai pajuntamas koks reikalas. Buvo stabtelta ties
trijų Dievo įsakymų (1,3,6) aptarimu. Dievas yra aukščiau už visus prietarus.
Gal per mažai turime tikėjimo, gyvename baimėje, turime abejonių. Žmogus
turi nebijoti išvaryti savo abejones, pasitikėti Dievu ir jo meile. Šiais laikais
seminarijose būsimi kunigai mokomi pažinti Šv. Raštą, Dievo Žodį, kuris
nesikeičia, bet tuo pačiu ir spaudą, kad stebėtų ir žinotų, kas vyksta pasauly-
je ir kaip skleisti Dievo Žodį. Ir reikia prisiminti, kad žmogus nėra našta, kad
net ligonis savo laiką įprasmina. ,,Dar Dievas nori, kad aš melsčiausi” – viena
98 metų amžiaus Vilkaviškyje gyvenanti ligonė moteris kunigui pasakė.

Po pašnekesių dalyviai ruošėsi šv. Mišioms. Kol vieni ėjo išpažinties, liku-
sieji salėje skaitė sąžinės peržvalgą, paremtą Jėzaus palaiminimais, užrašy-
tais Mt. 5, 1–12. Šv. Mišių skaitymas apie sūnų palaidūną, pabrėžė tėvo meilę
ir priminė Dievo ištiestas rankas, kurios šiltai apkabina, priima, atleidžia.
Psalmės atkartotinė tęsė tą mintį: ,,Patyrinėkite ir pamatysite, koksai Vieš -
pats geras.”

Reikia padėkoti Ateitininkų namų valdybai, kad ji tęsia kasmetinių reko-
lekcijų tradiciją, nes tokios dienos suteikia progą dvasiškai susikaupti prieš
šv. Velykas. Reikia padėkoti kun. Gediminui Keršiui už šių metų rekolekcijų
ke lionę ir suteiktą progą sustoti ir pamąstyti. 

,,Egzorcizmas, ar tai tikra?” 

Korp! Giedros
istorijos knyga ir narių biografijos

Šiuo metu sparčiai ruošiama korporacijos „Giedra” istorijos knyga.
Svarbi knygos dalis bus skyrius su giedrininkių biografijomis.

Prašome visų esamų ar buvusių giedrininkių (ne tik Čikagoje ar
Cleveland) nedelsiant savo biografijas nusiųsti Ramintai Marcher tie nei.

Jei žinote, kad jūsų šeimoje ar giminėje buvo giedrininkių (Lietu voje,
Vokietijoje ar išeivijoje), kurios pačios jau nebegali biografijos pristatyti,
prašome susisiekti su Ra minta Marchertiene (tel. 630-243-9488 ar el. paštu
ramintam@hotmail.com). Jei jūs galite suteikti biografinių žinių, mes
galime biografiją suredaguoti.                                                                     

Korp!Giedra info

Vasario 23 d. po ,,Dainavos” ansamblio koncerto Washington, DC lietuviams susitiko
keturios sesės giedrininkės (iš k.: Janina Čikotienė iš Washington, DC, Giedrė Gil les -
pie, Ona Daugirdienė ir Irena Polikaitienė iš Čikagos.              Lino P. Vaitkaus nuotr.

Ateitininkų šalpos fondo
metinis susirinkimas ir pokylis

Pranešame, kad 2013 m. balandžio 6 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Atei ti -
ninkų namuose, Lemont, Illinois, vyks Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) meti-
nis susirinkimas. 

Visi nariai yra maloniai kviečiami dalyvauti ir išgirsti AŠF tarybos,
val dybos ir revizijos komisijos pranešimus, o taip pat išrinkti tris AŠF tary-
bos narius ir revizijos komisiją.

AŠF nuolat remia ateitininkų veiklą Amerikoje ir Lietuvoje. Tarp
dau gelio projektų – AŠF 2012 m. yra parėmusi ateitininkų stovyklas, Ateiti-
ninkų namus, vadovų kursus, konferencijas, knygų leidimą.  Fondo dėka iš -
lai komas ateitininkų skyrius „Drauge”, stipriai remiamas „Ateities” žurnalas
Lietuvoje. 

Po susirinkimo visi yra kviečiami dalyvauti tradiciniame AŠF poky-
lyje Ateitininkų namuose.  Pradžia — 6 val. vak. Įėjimas – auka.  Me ni nę pro -
gra  mą atliks Tadas ir Rima Biručiai.  Norintieji sudaryti stalus ar užsiregist-
ruoti prašome kreiptis į Pranutę Domanskienę tel. 708-712-7112.

Ateitininkų šalpos fondo valdyba ir taryba

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose
Kun. Gediminas Keršys veda Gavėnios rekolekcijas Ateitininkų namuose, Lemont. Dainės Quinn nuotr.
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Griežtai, dalykiškai iš anglų kalbos išverstas
skelbimas apie moksli nę premiją skamba
taip: „Jaunam mokslininkui skirta spindu-

liavimo mainų premija yra pavadinta JAV Purdue
University profesoriaus Ro mualdo Viskantos vardu,
pažymint jo nuo pereito šimtmečio antrosios pu sės
ypatingus pasiekimus spindu lia vimo mainų sri-
tyje.” Ši premi ja bus įteikta birželio mėn. Turki joje
vyksiančiame tarptautiniame simpoziume. 

Romualdo Viskantos vardo premija mums ypa-
tinga tuo, kad ją taip pavadino patys Viskantos pro-
fesijos darbuotojai. Premiją įkūrė ir finansuoja ži-
noma mokslinių leidinių leidykla „Else vier” ir
spektro skopijai bei spinduliavimui skirtas mokslo
žurnalas „JQSRT”. Džiaugiamės, kad tarp lietuvių
turime aukšto lygio moks lininką, kuris savo vardu
remia bei skatina ateinančios mokslininkų kartos
ugdymą. Romualdo Vis kan tos vardo premijos kan-
didatas privalo būti dar nesulaukęs 37 metų am-
žiaus arba gavęs savo mokslo doktoratą per pasku-
tinius 10 metų bei anksčiau minėtame simpoziume
dalyvauti su paskaita.

Internete, simpoziumo bei premijos pranešime
paskelbta pilna R. Vis kantos
profesinė biografija. Šiame
straipsnyje norime paryškinti
prof. Viskantos ir jo žmonos Bi-
rutės įnašą bei studentų skati-
nimą, kad šie siektų naujų ho-
rizontų. Pavyzdžiui, Vis kantų
šeimos piniginė auka Vydūno
jaunimo fondui yra pačių di-
džiausių sumų grupėje. Per Vy-
dūno fondą Viskantų metinė
premija yra skiriama lietuvių
dok torantui(ei), studijuojan-
čiam(iai) ener getiką (premijos
laureatus parenka Lietuvos
mokslų aka demijos padalinys).
Viskantai taip pat yra Lietuvių
Fondo nariai. 

Amerikos mokslo įstaigose
Vis kan tai energingai remia bū-
simų ar jau spėjusių pasižymėti
technologų ug dymą. University
of  Illinois Me cha ninės inžine-
rijos bei mokslų de partamente
yra B. ir R. Viskantų įkur tas sti-
pendijų fondas pradedan tiems
studijas toje srityje. O Purdue
University, kuriame R. Vis-
kanta gavo mokslų daktaro
laipsnį ir po to visą laiką dirbo,
jau dešimtmetis veikia Vis -
kantų įkurta ir finansuojama
me tinė premija jaunam profe-
soriui(ei) už reikšmingą įnašą

mechaninės inži nerijos srityje.
Dar reikia paminėti, kad R.

Vis kantos akademines pastangas
Pur due University vertina ir jo bu -
vę doktorantai. Penki iš jų susi-
būrė ir universitete įkūrė „Vis-
kanta Fel lowship” piniginę stipen-
diją. Pirmasis būsimas moks -
lininkas šia stipendija bus apdova-
notas jau šių metų ko vo mėnesį. 

Žiūrėdami atgal, norime pasi -
da linti vienu akimirksniu iš 1999
metų, kai abu šio straipsnio auto-
riai dalyvavo R. Viskan tos pager-
bime University of  Illinois. Senti-
mento ir smalsu mo vedami, nu-
ėjome pažiūrėti į stu di jų metais
dažnai lankytą Mecha ni nės inži-
nerijos pastatą. Jo pirmame aukšte
radome bronzos lentą su išgra -
viruotomis keliomis stambesnių
rė mėjų pavardėmis, tarp jų – ir Bi-
rutės bei Romo Viskantų. Tame
universiteto pastate ir jo laborato-
rijose 1954–1955 m. baigus baka-

lauro studijas pra sidėjo mūsų trijulės inžineriniai
keliai. Dabar liko studijų dienų prisiminimai, loja-
lumas mokyklai ir pa si tenkinimas Urbana lietuvių
studentų klubo narių pasiekimais. 

O žiūrėdami į ateitį, mes džiaugiamės, kad prof.
Viskantos ryšys su studentais ir jaunais moksli-
ninkais per jo vardines premijas bei Romo ir Bi -
rutės Viskantų stipendijas niekuo met nenutrūks.
Reikia tikėtis, kad ir daugiau lietuvių studentų da-
lyvaus tuose premijų ir stipendijų kon kur suose.

Antanas Dundzila ir Romualdas Kašuba,
1954–1955 su Viskanta baigę University of  Illinois,
bakalauro studijų draugai.  Romas ir Birutė Viskantos 1994 m. Miunchene.

Mokslo premija, pavadinta lietuvio vardu
ANTANAS DUNDZILA
ROMUALDAS KAŠUBA

R. Viskanta švenčia Vydūno fondo  60 metų sukaktį.
J. Kuprio nuotr.

2012 m. pavasarį R. Viskantos namuose lankėsi režisierius Arvydas Barysas (kairėje nuotr. pirmas iš d.), kuriantis dokumentinį filmą apie profesorių. L. Apanavičienės nuotr.
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Nors buvo pasklidusios kalbos,
kad geriausias Lietuvos disko
metikas Virgilijus Alekna jau

traukiasi iš ak tyvaus sporto, tai nėra
tiesa. Iš Ispanijos atėjo džiugi žinia,
kad lietuvis kovo 16 d. dalyvavo 13-
osiose Europos žie mos metimų taurės
varžybose, kuriose rungėsi 23 sporti-
ninkai. 

Jau pir mąją varžybų dieną Alek -
na (vienintelis sportininkas iš Lietu-
vos) po pirmojo bandymo ėmė pir-

mauti, diską nusviedęs 63,78 m. Kitas
jo metimas buvo šiek tiek prastesnis
(63,43 m), tačiau lietuvis vis tiek iš-
liko pirmoje vietoje. Po tri jų metimų į
priekį išsiveržė turkas Ercüment Ol-
gundeniz (64,00 m). Ketvirtuoju me -
timu Alekna sugrįžo į pirmą vie tą,
įrankį nusviedęs 64,66 m, ir išsau gojo
ją po penkto nesėkmingo metimo.
Deja, paskutiniu šeštuoju metimu Vir-
gilijų aplenkė ir nugalėtojo vardą pa-
siglemžė 23 metų vo kietis Daniel Ja-
sinsk (64,69 m), o Alek na turėjo pasi-
tenkinti antra vieta. 

Kovo 17 d. Palm Coast mieste-
lyje, Florida, amžinybėn iške-
liavo vienas žymiausių išeivi-

jos sportininkų Vy tautas Grybauskas,
kuris aktyviai reiš kėsi ir lietuviškoje
spaudoje. Ba landžio 3 d. jis būtų šven-
tęs savo 91-ąjį gimtadienį, deja, jo jau
nebesulaukė.

V. Grybauskas gimė Telšiuose,
kur 1940 m. baigė gimnaziją. Vėliau
studijavo Vilniaus universitete. Vy-
tautas išmėgino įvairias spor to šakas
(daugiausia  – krepšinį ir futbolą) –
tiek besimokydamas Telšių gimnazi-
joje, tiek Vilniaus universi tete. Vėliau
jis žaidė Vilniaus klube. 1943–1944 m.
buvo Telšių „Džiu go” sporto klubo fut-
bolo ir tinklinio, taip pat – sta lo teniso
komandose. 1944-aisiais pasitraukęs į
Vokieti ją, Grybauskas tuoj prisijungė
prie sportinės veiklos, įstojo į Miun-
chen „Gintaro”, vėliau – į Shönfeld
klu bą (šis buvo vienas stipriausių
Vokieti joje). Jis taip pat buvo pa-
kviestas ir į Prancūzijos krepšinio
rinktinę, žaidė Mulhouse FC koman-
doje. Grybausko vadovaujama ko-
manda Prancūzijos krepšinio taurės
varžybose iškovojo antrą vietą. Pran -

cū  zi jos švietimo ministerija lietuvį
apdovanojo už nuopelnus šios šalies
jaunimui.

Persikėlęs gyventi į JAV, pra-
džioje Vytautas žaidė New York „Atle -
tų” klube, vėliau, išvykęs į Rochester,
ten įsteigė ir rungtyniavo to mies to
„Sa  kalo” komandoje. Palikęs Ro ches -
ter ir apsigyvenęs Čikagoje, daugiau-
sia dėmesio skyrė tenisui – stalo ir
lauko.

Grybauskas aktyviai reiškėsi ir
organizacinėje sporto veikloje. Jis bu -
vo ŠALFASS centro valdybos na rys,
šios sporto organizacijos krepši nio ir
lauko teniso vadovas, vadovavo krep-
šinio rinktinių išvykoms į Pietų Ame-
riką ir Australiją.

Nemažai rašė ir į spaudą. Ilgą lai -
ką buvo dienraščio „Draugas” ir žur-
nalo „Pasaulio lietuvis” sporto sky rių
redaktorius, rašė ne tik reporta žus,
bet ir sporto analitinius straips nius.
Kurį laiką jis rengė spor to žinias Lapų
radijo laidoms Čikagoje.

Kartu su žmona Joana pra gy ve -
nęs 67 metus, užaugino 3 sūnus – Ro-
landą (mirė pernai), Džiugą ir Darių.
Turėjo 5 anūkus.

Pernai 90-mečio proga Lietuvos
kūno kultūros ir sporto departamen-
tas Grybauską apdovanojo Sporto gar-
bės komandoro ordinu. Tai buvo viso
jo gyvenimo sportinės veiklos ir pasie -
kimų įvertinimas. 

Pildant šio žymaus tautiečio va -
lią, jo palaikai buvo sudeginti, jokio
at sisveikinimo bei viešų laidotuvių
ren giama nebus.

Su Vytautu šių eilučių autoriui
teko artimai bendrauti, jam gy venant
Čikagoje. Iš manęs jis perėmė „Drau -
go” laikraščio sporto skyriaus redaga -
vimą. Pažinau Grybauską kaip darbš -
tų ir veiklų vyrą, daug pri sidėjusį ug-
dant mūsų tautiečius spor tininkus. Jo
darbus dar ilgai prisi mins visi tie, ku-
riems teko su Vy tautu bendrauti. Jis
išeivijos lietuvių sportinėje veikloje
paliko neišdildomus pėdsakus.

Nuoširdi užuojauta velionio šei -
mai, išgyvenančiai netektį. Su a. a.
Grybausko mirtimi netekome turbūt
paskutinio senosios kartos sporto vei-
kėjo ir sporto darbuotojo.
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Kanadoje vykusiame 2013 metų
pasaulio dailiojo čiuožimo
čempio nate Lietuvai atstova-

vusi pora – Deividas Stagniūnas ir jo
partnerė amerikietė Isabella Tobias –
ga lutinėje įskaitoje šokių ant ledo
var žybose užėmė 15-ą vietą ir laimėjo
kelialapį į 2014 m. Sočyje (Rusijoje)
rengiamą žiemos sporto šakų olim -

piadą. Deja, vargu ar ši pora galės
pasi naudoti kelialapiu, nes Tobias
atsisakyta suteikti Lietuvos piliety-
bę, o be jos kelias į žaidynes uždary-
tas. Pora gali pasirodyti tik Euro pos
ir pasaulio pirmenybėse. Tačiau D.
Stagniūnas  tikisi, kad jo partnerei
bus suteikta Lietuvos pilietybė ir jie
galės sėkmingai garsinti Lietuvos
vardą olimpiadoje.

Nors greitasis čiuožimas Lietu -
vo je nėra populiari sporto ša -
ka, no risi geru žo džiu pa mi -

nėti 18-metę lie tu vaitę
Ag  nę Serei kaitę, kuri
jau ket virtus me tus iš ei -
lės laimi visas Euro pos
greitojo čiuožimo trum -
 puoju ta ku rung tis. Ji
ko vo 17 d. dar kartą įro -
dė, kad yra ge riausia
čiuo  žėja trumpuoju ta ku
Europos jaunimo čem -
 pio nate. 

Lietuvaitė tris die-
nas iš eilės vi sas varžo-
ves paliko už nugaros –
penktadienį ji laimėjo
1,500 m nuoto lį, o šešta-
dienį buvo pirma 500 m
lenktynėse. Sek ma die nį,
kovo 17 d., sekė svar -
biau sias pasirodymas –
1,000 m lenktynių bai-
giamosios varžybos, ku -

riose Agnė taip pat iškovojo auksą.
Šia me čiuožime lietuvaitė sugaišo 2
min 37,287 sek., aplenkdama gerokai
nuo jos atsilikusią italę Federica
Tombolato (2:49,656).

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Netekome V. Grybausko A. Sereikaitė – Europos jaunimo 
čiuožimo laimėtoja

Joana ir Vytautas Grybauskai.       Kun. Eugenijaus Gerulio nuotr./,,Draugo” archyvai

V. Grybauskas buvo geras teniso žaidėjas.  
Edvardo Šulaičio nuotr.

Agnė Sereikaitė. www.zimbio.com

Lietuvos pora – 15-oje vietoje

V. Alekna vis dar sportuoja

Deividas Stagniūnas ir Isabella Tobias. ELTA nuotr.
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Šių metų kovo 14 d. Lietuvos Res publikos
amba sadoje JAV atidaryta konceptualiosios
fotografijos Lietu vo je pradi ninko Vito Luc-

kaus (1943–1987) paroda. Parodoje rodomas
1971–1973 metais sukurtas ciklas „Impro vizuojant
pantomimą”, kuris sovietmečiu buvo rodytas tik
vieną kartą Nidoje vykusioje neoficialioje vienos
dienos parodoje.

Kaip rašo parodos anotacijoje me  notyrininkė
dr. Margarita Matu ly tė: „...menininko profesiona-
lios kū ry bos pradžia sutapo su Modrio Te nisono
pantomimos trupės veikla Vil niuje ir Kaune
1966–1972 metais. Jautrų ir mąstantį fotografą pa-
vergė mimų originali plastika, ženklų ma gi ja, jų ne-
bylios kalbos galia. Idėjinė bičiulystė subrandino
fenomenalų ir, žinoma, svetimą sovietinei kultū-
rai reiškinį – pantomimos ir fotografijos sintezę.
Mimų inscenizuotų etiudų pa grindu Luckus kūrė
savąjį spek tak lį – originalų laisvės modelį, išsi -
veržiantį iš tradicinio meno kanonų ir cenzūruo-
jamos sistemos normaty vų. Toks dualizmo ir abst-
rakcijos kon  centratas ne tik neatitiko sovieti nės
realybės pristatymo prog ramos, bet ir gąsdino ne-
prognozuojamu re zo nansu visuomenėje. Juk šios
‘nei giamos’ praktikos buvo sietos su Va karų for-
malistiniu menu, skleidžian čiu idėjinę demorali-

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors fotografijos menininkas ir knygų leidė-
jas Algimantas Kezys bu vo nusprendęs dau-
giau knygų nebe leisti, tačiau šiomis dieno-

mis jis mus vėl pradžiugino nauju leidiniu – „Et -
nografinių kny gų recenzijos”. 

Šioje didelio formato knygoje patalpintos re-
cenzijos ir nuotraukos iš Ame rikos lietuvių biblio-
tekos leidyklos išleistų 5 knygų. O šios leidyklos
vykdomuoju pirmininku bu vo ta da dar kunigavęs
A. Kezys, SJ.

Leidykla oficialiai įsi kū rė 1976 m. Iš pradžių
spausdino di delius lei di nius su gausybe nuot rau kų:
„Pa likę tėviškės namus” (lie tu vių ir ang lų kalbo-
mis), „Pen sil va nijos anglia ka sių Lietuva”. Išleistos
kny gos pa remtos stipria moks line-kultūrine me -
džiaga, ir įspūdingai meniškai api   pavidalintos.

Pažymėtina, jog pirmoji leidyklos knyga – Jono
Dainausko, Leo nardo Šimučio ir Birutės  Pukelevi -
čiūtės „Palikę tėviškės namus” – bu vo išleista pa-
dedant Lietuvių foto ar chyvui.

A. Kezys su naująja knyga.                E. Šulaičio nuotr.

Vito Luckaus 
paroda LR ambasadoje 
Washington, DC

zaciją ir ska ti nan čiu dekadansą, kurio negali būti
komunizmą kuriančioje šalyje. Te nisono ir Luckaus
kūryba visų pir ma talpino egzistencines reikš mes ir
ne turėjo jokių politinių po teks čių, ta čiau sovieti-
niai ideologai manė ki taip ir įvairiomis priemo nė -
mis tram dė menininkus – pantomimos teatras buvo
uždarytas po Romo Ka lantos su sideginimo, o fotog-
rafo dar bų sklaida buvo varžoma iki pat jo tragiškos

mir   ties.”
Parodą atidarė pir-

masis atkurtos Lietuvos
vadovas (1900–1992), Eu -
ropos Parlamento narys
profesorius Vytautas
Landsbergis. Parodos
ati da rymas susilaukė
itin didelio dė mesio –
parodos atidarymo iš-
kilmėse dalyvavo dau-
giau nei šimtas Wa shin -
g ton, DC reziduojančių
di plomatų, politikų, ži-
niasklaidos atstovų ir
lietuvių bendruomenės
narių.

Ši, po dvidešimties
metų surengta pirmoji
paroda iš V. Luckaus šei -
mos rinkinio, tarsi pra-

deda V. Luc kaus kūrybinio palikimo sugrįžimą. 2013
metų pabaigoje Nacionalinėje dai lės galerijoje Vil-
niuje organizuojama pirma išsami šio fotomeninin -
ko dar bų retrospektyva. Parodą lydės dr. M. Matu-
lytės sudarytas iš samus katalogas. Šių metų pabai-
goje nu ma toma ir režisierės Giedrės Žic kytės ku-
riamo dokumentinio filmo apie Vi tą Luckų prem-
jera.

Paroda surengta bendradarbiaujant su V. Luc-
kaus darbų rinkinio sau  gotojais – Tanya Aldag, Kot-
ryna Oz  bek ir Howard W. Aldag.

V. Luckus 1950–1961 m. Kauno me no mokykloje
mokėsi tapybos. Fo tografuoti pradėjo 1956 m. 1963
įstojo į Kauno fotografų klubą, buvo jo pir mininkas.
Nuo 1970-ųjų jis – Lietuvos fotomenininkų sąjungos
narys. V. Luc kus – XX a. Lietuvos fotografijos meno
kūrėjas, nutiesęs tiltą tarp tra dicijos ir avangardo,
tarp modernizmo ir postmodernizmo. Vito as me  ny -
bė bei jo originalūs darbai ne tilpo į oficialiai nu-
statytus ,,grožio” ir ,,normalaus gyvenimo” rė mus.
Kartu su An  ta nu Sutkumi, Aleksandru Ma ci jausku,
Romualdu Rakausku, Algi man  tu Kunčiumi ir ki-
tais bendra min  čiais Luckus kūrė lietuvių foto g -
rafijos mokyklos pagrindus, tačiau savo originalia
raiška jis gerokai iš plė tė dominavusios estetikos ri-
bas.   Praėjo daugiau nei 20 metų. Lietuva tapo ne-
priklausoma, o Vito darbai vis dar žinomi tik siau-
ram intelektualų ratui. 

LR ambasados JAV info

Vito Luckaus nuotr. iš www.justamoment.lt 

Gražina ir Vytautas Landsbergiai, Tanya ir Howard W. Aldag, ambasadorius Žygimantas
Pavilionis ir Lina Pavilionienė.                                  Ludo Segers nuotr.

Algimanto Kezio 
,,Etnografinių knygų 
recenzijos”

Penkių knygų recenzijos

Naujausiame menininko leidinyje „Etnografi-
nių knygų recenzijos” sudėtos 5 knygų – „Lithua-
nian in Mul ti Etnic Chicago”, „Lietuviai Si bire”,
„Lithuanian Bookplates”, „Lie tuvių šeimos tradi-
cijos”, „Li thua nian Writers in the West” – re cen -
zijos, spausdintos leidiniuose: „Mū sų žinios”,
„Dirva”, „Draugas”, „Akira čiai”, „Speek Up”, „Die-
noje” (Kau nas), „Atspindžiai” ir kt.

Iš šių knygų man asmeniškai labiausiai pa tiko
iš Lietuvos ištrūkusio istoriko David Fainhauz
„Lithua nians in multi-ethnic Chica go, until World
War II”. Tai anglų kalba išleistas leidinys apie lie-
tuvius, atvykusius į JAV ir gyvenusius Čikagoje

iki Antrojo pasaulinio karo.
Kaip Antanas Dundzila dienraštyje „Draugas”

(1977. 05. 16) rašė: „Ši knyga bus graži pokarinės iš-
eivijos dovana, neeilinis paminklas vyresnėms
Amerikos lietuvių kartoms. Knyga apie mūsų pro-
tėvių bei giminaičių gyvenimą ir ištikimybę lietu-
viškiems interesams.” Toliau recen zijoje rašoma:
„Kny ga yra 230 pusla pių, didelio formato ir iliust-
ruota. Ji bus patraukli ir eiliniam skaitytojui, ir
daugiau išprususių veikalų mė gėjui.”

JAV lietuviams ma  žai pažįstamas knygos auto-
rius, buvęs Vilniaus universi teto istorijos mokslų
profe so rius, daktaro laipsnį apsigynęs Le ningrade,
dėstęs Vilniuje, Varšu vo je, Jeruza lėje ir Sorbonoje,
gyveno Čika goje. D. Fainhauz yra paskelbęs dau-
giau kaip 60 mokslinių darbų, išleido 5 knygas. 

A. Kezio knygoje plačiai atsispindi Čikagos lie-
tuvių kultūrinis gy ve nimas – pastatytos bažnyčios,
leisti laikraščiai (vienu metu jų buvo net 14). Beje,
čia minima Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla
(angliškai „Lithuanian Library press”) Čikagoje
gyvavo 1977–1992 metais. Jos meno direktorius ir
vyr. administratorius bu  vo Petras Aleksa, daugumą
knygų re dagavo A. Kezys.

Naujasis A. Kezio leidinys – di de lės vertės kū-
rinys. Juo galės naudotis mūsų isto rikai, rašantys
apie ja me recenzuojamus leidinius.

Gaila, kad išleistas  tik vienas šio leidinio eg -
zem pliorius (knygos met ri koje pažymėta, kad lei-
dinio tiražas – 3 vnt.). Reikia ma nyti, kad tai dar ne
paskutinis A. Kezio išleistas leidi nys. Lauksime jų
daugiau.



Lengva su šiuo popiežiumi nebus niekam
ANDRIUS NAVICKAS 

Kovo 13 d. naujuoju pontifi ku
pirmą kartą istorijoje buvo iš-
rinktas Pietų Amerikoje gimęs

katalikas Jorge Bergoglio. Jis taip pat
tapo pirmuoju Jėzaus draugijos nariu
popiežiumi ir, kas ne mažiau svarbu,
pirmuoju popiežiumi, kuris kunigo
šventimus priėmė jau po  Vatikano II
Susirinkimo. Kardinolas Jorge Ber-
goglio, pasi rinkdamas Pran ciškaus
vardą, skelbia, jog yra pasiryžęs
žengti nuolatinio atsivertimo ir atsi-
naujinimo keliu ir visiškai pasitiki
Dievo malo ne. Regis, argentinietis
kardinolas rimčiau nei bet kuris kitas
įsiklausė į popiežiaus emerito Bene-
dikto XVI raginimą, kad šiandien pa-
sauliui labiausiai reikia šventumo.
Skirtingai nei šių laikų pasaulyje daž-
nai manoma, šventumas ne reiškia ko-
kių nors ypatingų žmogiškų sugebė-
jimų ar šventeiviško teisuoliškumo,
bet yra drąsa priimti savo prigimtinį
silpnumą ir sužeistumą, leidžiant
Vieš pačiui gydyti žaizdas ir auginti
savąją svajonę. Per tą laiką, kai išgir-
dome džiaugsmingą žinią, jog išrink-
tas naujasis popiežius, iki jo inaugu-
racijos iškilmių įvyko daug dalykų,
išgirdome svarbių įžvalgų, į kurias
verta įdėmiau įsiklausyti.

Habemus papam – 
konklavos dovana

Trečiadienio vakare iš Siksto kop-
lyčios kamino pasirodė dūmai. Po
kiek daugiau nei valandos išgirdome
ilgai lauktą „habemus papam”. Šis
šūksnis tiek tą vakarą, tiek dar keletą
dienų buvo kartojamas dažnai. Tas
džiaugsmas, su kuriuo jis buvo taria-
mas, – dar vienas patvirtinimas, kad
popiežiaus rinkimai nėra tik dar
viena biurokratinė procedūra, bet vei-
kiau dovana pažado, jog Šventoji Dva-
sia mūsų nepaliks, išsipildymas.

Tiek popiežiaus Benedikto XVI at-
sistatydinimas, tiek kardinolų Gene-
ralinės kongregacijos ir pati konklava
tapo puikia katechizacija visiems
mums. Dar kartą buvo pri minta, kad
Dievas sukūrė žmogų, o ne mes tu-
rime nusilipdyti mums patogiausią
Dievo stabą, ir kiekvie nas esame sau
padovanotas, ir mūsų laisvė yra gai-
vinama įsiklausymo į tai, kokią sva-
jonę, kokį kelią mums Kūrėjas dova-
noja. Turėjome puikią progą atgai-
vinti Bažnyčios katali kiškumo (vi-
suotinumo) išgyvenimą ir džiaugs-
mingai stebėtis, kokią skirtybių įvai-
rovę į bendrą melodiją su ge ba su-
jungti Bažnyčia. Popiežiaus Pranciš-
kaus ištartame „accepto” (sutinku),
priimant pontifiko tarnystės kryžių,
ataidėjo prieš du tūkstančius metų iš-
tartas Marijos „taip”. Nuo pat pirmos
akimirkos naujasis popiežius parodė,
kad labai rimtai priima krikščionišką
tarnaujančio vadovavimo sampratą.
Tikrasis ganytojas yra tas, kuriam
kiti svarbesni nei jis pats, kuris pasi-
ruošęs už tuos, kurie jam patikėti,
viską atiduoti.

Euforija ir dykuma

Jei palygintume žiniasklaidos
reakciją dabar ir prieš aštuonerius
metus, kai popiežiumi buvo išrinktas

Benediktas XVI, popiežius Pran ciškus
stebėtinai greitai sugebėjo užkariauti
žmonių širdis. Šiai euforijai, beje, pa-
sidavė net ir sekuliari žiniasklaida,
net ir tie žurnalistai, kuriems Bažny-
čios kritika ir tikrų bei tariamų dė-
mių ieškojimas yra kasdienė duona...
Popiežius Pran ciškus būsimus kriti-
kus nuginklavo paprastumu ir dva-
sine šiluma, tapo tikrąja Gerąja Nau-
jiena ir savo laikysena parodė, ką reiš-
kia naujoji evangelizacija.

Neabejoju, euforiją keis dykumos
laikotarpis. Ne veltui sakoma, kuo
mielesnis Dievui žmogus, tuo Pikta-
sis jį pikčiau puola ir labiau gundo.

Tad popiežiui Pranciškui tikrai rei-
kės mūsų maldos ir palaikymo. 

Popiežius Pranciškus tikrai ne-
bus patogus popiežius, todėl, neturiu
abejonių, prieš jį pakils stiprios kriti-
kos ir pagundų vėtros. Jos bus drauge
išbandymas ir mums visiems, kiek
mes praktiškai norime priimti Baž-
nyčios kolegialumą ir so li darumą,
apie kurių svarbą taip dažnai kal-
bame. Popiežius Pranciškus nuvils vi-
sus, kurie nori krikščionybės be kry-
žiaus, pigios malonės.  Pabrėžtinis pa-
prastumas ir žmo giškumas, kurį po-
piežius Pranciškus liudija kiekvienu
savo gestu, jokiu būdu nereiškia
krikš čionybės nuskurdinimo ar Dievo
sumenkinimo. Tai veikiau drąsa atsi-
sakyti visko, kas mūsų gyvenime čia
ir dabar trukdo švytėti Viešpačiui.
Tai, kad popiežius ir to liau avi senus
juodus batus, važinėja ne limuzinu ir
be palydos, nėra po pulistinis „suartė-
jimas su liaudimi”, tai veikiau „iš-
protėjęs” veržimasis paskui Dievą.

Popiežius per nuncijų Argentinai
perdavė tėvynainiams prašymą ne-
vykti į inauguracines iškilmes, bet
verčiau tuos pinigus, kurie būtų iš-
leisti kelionei, išdalinti vargšams. Ir
tai jokiu būdu nėra krikš čionybės su-
vedimas į skurdo mažinimo progra -
mą, bet veikiau priminimas, kad kiek-
viename žmoguje, ar jis būtų popie-
žius, ar suvargęs benamis, švyti Dievo
paveikslas ir nesunaikinama orumo
dovana. Elementarūs dalykai, kuriuos
pa miršome. Kita vertus, tie, kurie ti-
kisi „galvų kirtimo” ir radikalios ins-
titucinės reformos Bažnyčioje, pir-
miausia Va ti kano Kurijoje, spėju, taip
pat nusivils, nes popiežius Pranciškus

mums primena, kad tikroji revoliu-
cija prasideda širdyje, o ne institucijų
pertvarkos dekretuose, ir šio eiliš-
kumo nevalia supainioti. 

Bažnyčia priklauso Dievui

Jau nuo pat pirmos akimirkos po-
piežius Pranciškus labai daug dėme-
sio skiria eklezio logijai, Bažnyčios
sampratos ryškini mui. Prisiminkime,
kad jis pabrėžtinai save vadino pir-
miausia Romos vyskupu ir ragino
melstis už emeritą Romos vyskupą Be-
nediktą XVI. Tai svarbus simbolinis
gestas, primenantis, kad popiežius yra

vienas iš vyskupų ir kiti vyskupai yra
broliai ir bendražygiai Kristuje. Kitas
popiežiaus žingsnis – prieš pasimels-
damas už visus tikinčiuosius, jis pa-
prašė visų jų maldos. Dar vienas pri-
minimas apie tai, kad Bažnyčia yra
Kristaus surinkta Dievo Tauta, o ne
„karvedžio” popiežiaus muštruojama
kariuomenė. Taip pat ir kitą rytą po
konklavos pabaigos popiežius pir-
miausia išsiruošė į Didžiąją Švč. Mer-
gelės Marijos baziliką, kur meldėsi
prieš senovinę Salus Populi Romani
(Romos gyventojų globėjos) ikoną.
Toks pasirinkimas, viena vertus, dar
kartą patvirtino maldos svarbą nau-
jajame pontifi kate, kita vertus, tai,
kad popiežius apie įsipareigojimą Ro-
mos vyskupijai kalbėjo labai rimtai
ir pasiryžęs būti tikru ganytoju. Pa-
starųjų dienų popiežiaus homilijos bei
kalbos susitikimuose taip pat žaiža-
ravo eklezio loginėmis įžvalgomis.
Svarbiausia žinia: Bažnyčia yra mis-
tinis Dievo Kūnas, o ne paprasta ne-
vyriausybinė organizacija. Jos pir-
mutinis rūpestis turi būti vargšai, ta-
čiau būtų nesąžininga dalintis su jais
tik medžiaginiais savo turtais ir
nesida linti Gerąja Naujiena, kuri yra
svarbiau nei kas kita. Kita vertus, ne-
tiesa, kad galima mylėti Dievą, kurio
nematome, jei nemylime Jo paveikslo
kiekviename sutiktame žmoguje. Mei -
lė nėra abstrakti, ji yra kasdienė prak-
tika. Tad neapsigaukime, popiežius
Pranciškus pa siryžęs ne „nuleisti kar-
telę” krikščioniškam gyvenimui, bet
pa liu dyti, kad kiekvienas esame pa-
šauktas šventumui. Popiežius radika-
lus. Pasak jo, jei mes neliudijame
Dievo, liudijame Šėtoną. 

Bažnyčioje nėra vietos nevilčiai

Švęsdamas Mišias Šv. Onos para-
pijoje, popiežius Pranciškus kelis kar-
tus pakartojo, kad Viešpats nepailsta
atleisti, tik turime prašyti ir trokšti to
atleidimo. Šie žodžiai gra žiai pratęsė
sakytą mintį kardinolams apie tai,
kad, nepaisant visų problemų, su ku-
riomis susiduriame, nepaisant visų
krizių, kurias išgyvename, turime ne-
pasiduoti pesimizmui – tam kartėliui,
kurį mums velnias siūlo kiekvieną
dieną. Taip, esame silpni, nusidėjėliai,
puikiai griauname savo gyvenimus,
tačiau visada šalia yra Dangiškasis
Tėvas, kuris gailestingai atleidžia, nes
myli ir nori mūsų laimės. Gyvenimas
be sunkumų yra pavojinga iliuzija, ta -
čiau Viešpats siunčia mums sunku-
mus iš meilės, mus tobulindamas ir
augindamas, todėl turime džiaugtis ir
dėkoti. 

Dieve, arčiau Tavęs

Popiežius Pranciškus nebijo rizi-
kuoti ir ieškoti naujų kelių. Tačiau
šios paieškos neatsiejamos nuo įdė-
maus įsiklausymo į Dievo valią. Jau
kovo 23 d. naujasis popiežius keliaus
pas emeritą Be nediktą XVI. Popiežius
Pran ciškus atėjo ne keisti Benedikto
XVI pontifi kato gairių, bet drąsiai
žengti toliau. Daug kalbėta, kaip rei-
kės spręsti „dviejų popiežių” prob-
lemą. Tačiau popiežius Pranciškus iš
karto po konklavos paskambino Bene -
diktui XVI ir išreiškė jam pagarbą. 

Popiežius Pranciškus pa brėžtinai
atsisako bet kokios prabangos ir pri-
vilegijų. Jis net nuvyko į viešbutį, ku-
riame gyveno prieš konklavą, ir pats
apmokėjo sąskaitą. Kaip teigė popie-
žius, taip jis nori pa rodyti pavyzdį ir
kitiems broliams vyskupams bei kar-
dinolams neuž sidaryti elitiniuose
bokštuose ir nepasiduoti iliuzijai, kad
yra kuo nors geresni, vertesni nei kiti.
Jau dabar galima teigti, kad popiežius
Pranciškus taps rimtu iššūkiu ki-
tiems Vatikano gyventojams.  Ilgą
laiką kartojome, kad turtas, kurį tu-
rime, yra svarbus mūsų laisvės lai-
das, o puošnumas institucinės Bažny-
čios gyvenime – tai neatsiejama Dievo
garbinimo dalis. Popiežius Pranciš-
kus mums primena, jog turtas yra
naudingas tarnas, bet negailestingas
šeimininkas. 

Kiekviena kelionė prasideda pir-
muoju žingsniu. Popiežius Pran ciškus
įspūdingai pradėjo savąją. Lengva su
šiuo popiežiumi nebus niekam, tačiau
mums, sergantiems nuodėmėmis, rei-
kalingas ne lengvas, bet tikras gydy-
mas.                                     Sutrumpinta

Bernardinai.lt
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LiETUVOs iR PAsAULiO NAUJiENOs

Popiežius ragina plėsti dialogą su islamu

Rusijos policija tikrina nevyriausybinių 
organizacijų dokumentus

Australijos vyriausybė atsiprašė už įvaikinimus

Mianmare – riaušės tarp musulmonų ir budistų

Kipro skolų krizė kelia pavojų euro zonai

Vilnius (BNS) – Premjeras Algir-
das Butkevičius sako, kad Lenkijos
užsienio reikalų ministras Radoslaw
Sikorski, Lietuvos lenkų mažumos
klausimus susiejęs su energetikos ir
transporto projektais, prasilenkė su
diplomatine kalba. Vyriausybės vado-
vas teigia, jog susitikimuose su Len-
kijos ministru pirmininku yra aiškiai
aptartos gairės ir visus susitarimus

įgyvendins ministrai pirmininkai. R.
Sikorski kovo 20 d., pristatydamas už-
sienio politikos kryptis, pareiškė, kad
Lietuvos lenkų mažumai rūpimų
klausimų sprendimas leistų lengviau
įgyvendinti dvišalius transporto ir
energetikos projektus, įskaitant nau-
jas kelių, geležinkelių ir energetikos
jungtis. 

Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorski
elgiasi nediplomatiškai

Egipte – A. J. Greimui skirta konferencija

Rangūnas (ELTA) – Mianmaro
centriniame mieste kilo riaušės tarp
musulmonų ir budistų. Mažiausiai de-
šimt žmonių žuvo, sudegintos mečetės
Meiktilos mieste, kur gyventojų dau-
gumą sudaro musulmonai. Kilus
smurtui pareigūnai paskelbė komen-

danto valandą. Tai vienas didžiausių
religinių grupių susirėmimų nuo pra-
ėjusių metų, kai per neramumus va-
karinėje Rachinų valstijoje žuvo be-
veik 200 žmonių. Nors susirėmimai
liovėsi, kelios Meiktilos teritorijos vis
dar liepsnoja.

Londonas (URM info) – Lie-
tuvos ambasadorė Londone Asta
Skaisgirytė-Liauškienė kovo 21 d.
įteikė skiriamuosius raštus Jung-
tinės Karalystės karalienei Elž-
bietai II. Po oficialios ceremonijos
vykusiame pokalbyje penkioliktoji
Lietuvos ambasadorė Londone ka-
ralienei priminė, kad Lietuvos dip-
lomatinė atstovybė JK sostinėje
įsteigta dar 1919 m. ir padėkojo už
sovietų įvykdytos Lietuvos anek-
sijos nepripažinimą 1940–1990 m.
Susitikime taip pat prisimintas
sėkmingas Elžbietos II vizitas į
Lietuvą 2006 m., aptartas Lietuvos
pasiruošimas pirmininkavimui
ES Tarybai bei pristatytas Lietu-
vių Bendruomenės JK vaidmuo
skatinant dvišalius kultūros ir
švietimo ryšius. 2012 m. Lietuvos
eksportas į JK išaugo 76 proc. ir
viršijo 1 mlrd. svarų sterlingų.

Lietuvos ambasadorė įteikė skiriamuosius
raštus karalienei

Vyriausybė siūlys susitarimą dėl energetikos

Briuselis (BNS) – Kipro skolų
krizė kelia pavojų Euro zonai ir gali
sudrebinti visas valstybes, naudojan-
čias vieningąją europos valiutą. Euro
zona ir Tarptautinis valiutos fondas
sutiko iki 2016 m. paskolinti Kiprui
iki 10 mlrd. eurų (34,5 mlrd. litų) su są-
lyga, kad šios šalies ban kuo se laiko-
miems indėliams bus pritaikytas
vienkartinis iki 9,9 proc. mokestis. Ši
priemonė turėtų būti laikoma turto
mokesčiu, o ne indėlininkų santaupų
grobimu. Šis mokestis, kuris būtų tai-
komas tiek Kipro, tiek užsieniečių in-
dėliams, būtų padėjęs surinkti dar be-
veik 6 mlrd. eurų, tačiau šį planą at-

metė Kipro parlamentas. Europos
centrinis bankas perspėjo, kad gali
nutraukti pagalbą Kipro bankams,
kurie lieka uždaryti iki kovo 26 d.,
jeigu iki to laiko nebus susitarta dėl
naujos finansinio gelbėjimo progra-
mos. Tuo tarpu Kipro ir Europos Ko-
misijos vadovai įsitraukė į diskusijas
su Rusija, kuri yra daug investavusi į
šią Viduržemio jūros salą ir jau yra
paskolinusi pinigų prie bankroto ri-
bos priartėjusiai Nikosijos vyriausy-
bei. Nauja Rusijos paskola būtų klai-
dingas žingsnis, nes ji tik padidintų
skolų naštą iki ne tvarios ribos.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė yra
paruošusi nacionalinį susitarimą
energetikos strategijos klausimais,
kurį turėtų pasirašyti visos partijos.
Taip sakė premjeras Algirdas Butke-
vičius. Energetikos ministras Jaros-
lavas Neverovičius pridūrė, kad susi-
tarimas skirtas tam, jog būtų nusa-
kyti valstybės tikslai energetikoje. Vi-

sos partijos sutaria, kad energetikos
kryptis sutampa su Vakarų Europa ir
Lietuvai reikia bendros ES mastu
energetikos rinkos. Vyriausybė pa-
teiks, kad visos partijos patvirtintų,
jog energetikos politika ne sikeičia su
Seimo rinkimais, Vyriausybės pasi-
keitimais, o nuosekliai įgyvendinami
pagrindiniai sie kiai ir tikslai.

Kairas (URM info) – Lietuvos am-
basada Kaire Aleksandrijos bibliote-
koje kovo 20 d. surengė mokslinę kon-
ferenciją „Greimas Alek san drijoje
(1949–1958): žvilgsnis iš Prancūzijos ir
Lietuvos”, skirtą garsiojo lietuvių se-
miotiko Algirdo Juliaus Greimo
mokslinei veiklai Egipte. Mokslinin-
kai iš Lietuvos, Prancūzijos ir JAV
nagrinėjo A. J. Greimo mokslinę
veiklą gyvenant Aleksandrijoje, jo se-
miotikos poveikį arabų kultūros ir li-
teratūros suvokimui. Vilniaus uni-
versiteto A. J. Greimo centro profeso-
rius Kęstutis Nastopka ir docentė Ni-
jolė Keršytė skaitė pranešimus apie
šio tyrėjo reikšmę lietuvių kultūrai, jo
semiotikos sklaidą Prancūzijoje ir pa-

saulyje. Prisiminimais apie šią iš-
skirtinę asmenybę dalinosi su juo
Aleksandrijoje bendravę asmenys.
Lietuvis A. J. Greimas priskiriamas
prie daugelio kitų pasaulinio garso
mokslo ir literatūros įžymybių, XX a.
viduryje gyvenusių Aleksandrijoje.
1949–1958 m. Aleksandrijos universi-
tete jis dėstė prancūzų kalbos istoriją,
o katalikiškoje Dievo Mo tinos mer-
gaičių mokykloje (pranc. Pensionnat
de la Mère de Dieu) – prancūzų kalbą
ir filosofiją. Renginio dalyviai taip pat
aplankė vietas, vie naip ar kitaip susi-
jusias su mokslininko gyvenimu
Aleksandrijoje, susitiko su Dievo Mo-
tinos mokyklos mokytojais ir moki-
niais. 

Canberra (ELTA) – Australijos
vyriausybė oficialiai atsiprašė už ke-
lis dešimtmečius šalyje taikytą prak-
tiką priversti netekėjusias moteris ati-
duoti įvaikinimui savo vaikus. Žo-
džiai negali atlyginti padarytos žalos,
Canberra pareiškė ministrė pirmi-
ninkė Julia Gillard. Spėjama, kad šeš-
tajame-aštuntajame dešimtmečiais

Australijoje prieš motinų valią įvai-
kinimui buvo ati duota 225,000 kūdi-
kių. Daugeliu atvejų vaikų gimimo
liudijimuose kaip jų biologiniai tėvai
buvo nurodomi įtėviai. Apie 800 mo-
tinų ir įvaikintų vaikų buvo parla-
mente, kad iš klausytų atsiprašymą.
Vyriausybė pažadėjo finansuoti tera-
piją nukentėjusiems asmenims. 

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus paragino plėsti Katalikų
Bažnyčios dialogą su islamu ir ištiesė
alyvos šakelę Kinijai bei kitoms ša-
lims, neturinčioms diplomatinių san-
tykių su Šventuoju Sostu. Susitikęs
su 180 valstybių, kurios palaiko diplo-
matinius santykius su Vatikanu, am-
basadoriais, jis pasakė, kad nori dirbti

dėl taikos, neturtingųjų ir ,,statyti til-
tus” tarp žmonių. Popiežius Pranciš-
kus atkreipė dėmesį į tai, kad titulas
,,pontifikas” reiškia tiltų statytoją. Jo
pirmtakas Benediktas XVI santykių
su Kinija gerinimą buvo iškėlęs svar-
biausiu uždaviniu, bet įtampa tarp Be-
ijing ir Vatikano kol kas išlieka.

Maskva (ELTA) – Rusijos policija
ir mokesčių inspektoriai surengė  ne-
tikėtą patikrinimą žmogaus teisių gy-
nimo grupės ,,Memorial” ir kitų ne-
vyriausybinių organizacijų (NVO),
kurios gauna užsienio finansavimą,
patalpose. Draugija ,,Memorial” re-
gistruoja žmogaus teisių pažeidimus

Rusijoje. JAV ambasada Maskvoje pa-
reiškė susirūpinimą ir paprašė Rusi-
jos vyriausybės tai paaiškinti. ELTA
primena, kad pagal naująjį Rusijos
įstatymą užsienio finansuojamos
NVO, susijusios su politika, turi užsi-
registruoti kaip ,,užsienio agentai”, o
tai reiškia šnipinėjimą.

JAV jūrų pėstininkų bazėje nušauti du kariai,
užpuolikas nusižudė

Quantico, Virginia (BNS) – JAV
jūrų pėstininkas nušovė du ginklo
draugus – vyrą ir moterį – Quantico
karinėje bazėje Virdžinijoje, o vėliau
nusižudė. Įvykis prasidėjo kovo 21 d.
vėlai vakare, kai užpuolikas nušovė
vieną jūrų pėstininką. Įtariamasis už-

sibarikadavo kareivinėse, kurias ap-
supo saugumo pareigūnai. Galiausiai
penktadienį paryčiais pareigūnai
įžengė į kareivines, kuriose įtariama-
sis buvo rastas negyvas. Ten pat rasta
ir jo antroji auka.

Prokuratūra atmetė L. Pociūnienės skundą 

Vilnius (BNS) – Generalinė pro-
kuratūra pranešė, jog nuspręsta at-
mesti Liudvikos Pociūnienės skundą
dėl ankstesnio prokuroro sprendimo
nutraukti mįslingomis aplinkybėmis
Baltarusijoje žuvusio jos sutuoktinio,
Valstybės saugumo departamento pa-
reigūno Vytauto Pociūno žūties ty-

rimą. L. Pociūnienė ir jos atstovas turi
teisę per dvidešimt dienų šį nutarimą
apskųsti teismui. Ji skunde teigė, jog
atlikti ne visi veiksmai siekiant išaiš-
kinti V. Pociūno žūties aplinkybes.
Juos atlikus, išvada turėtų būti – bylos
nutraukimas.  

www.draugas.org

JK karalienė Elžbieta II (k.) ir A. Skaisgirytė-Liauš -
 kienė.                                                           URM nuotr.
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VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

tel. 1-773-585-9500

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

century 21

Accent Realty

PASLAUGOS

PASLAUGOS

PARDUODA IEŠkO BUTO

Sudoku Nr. 61 atsakymai

• Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu ar bet kokio darbo. Tvar -
kingas, labai skaniai gamina valgyti.

Tel. 773-098-6284.

• Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali ang lų kalba, nevairuoja. 

Tel. 773-707-7902.

• Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo tik savaitgaliais (gali pakeisti). Tvar -
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja,
ska niai gamina maistą.

Tel. 630-674-1545.

• 56 metų moteris, turinti didelią patirtį
pagyvenusių žmonių slaugos darbe,
ieško darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Turi dokumentus, vairuoja. 

Tel. 708-248-0891.

• Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo. Patirtis, geros
rekomendacijos. Nevairuoja. 

Tel. 773-759-8677.

• Moteris ieško (perka) žmonių prie -
žiūros darbo su gyvenimu lietuvių ar
rusų šeimose. 

Tel. 708-663-4577.

VIRGIS 
TVASkUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

mokesčių formas.
Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Parduodu lietuvių autorių meno kūri -
nius. Originalūs rėmai, tapyba, graviūra
V. Petravičiaus, T. Petraičio, A. Valeškos.
Aš jums nusiųsiu paveikslus ir detales.

El. paštas: LithArt1@gmail.com

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Ramus studentas išsinuomo-
tų vie ną kambarį su atskiru įėji-
mu Lisle ar ba DuPage rajone. 

Tel. 1-630-915-3019.

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

LEMONT PLC CONDO 
PARDAVIMUI

• 1 mieg, 1 vonios butas antrame aukšte,
į rytus, $94,900.
• 1 mieg., 1 vonios butas, naujai įrengtas
antrame aukšte, į vakarus, $109,900.

NUOMAI
• 2 mieg., 1 vonios butas antrame aukšte,
į vakarus, naujai įrengtas, $850 /mėn.
• 1 mieg., 1 vonios butas antrame aukšte
$700 / mėn.  

Skambinkite Linui 630-674-5414, 
Century 21 Affiliated Pro Team

,,Draugo” sudoku Nr. 60 atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Zita Baniulienė, Tucson, AZ
Martin Taoras, Findlay, OH

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus
mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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Vilnius ir Čikaga: 20 draugystės metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Jau dvidešimt metų Vilniaus (ir Lietuvos) vardą
Čikagoje garsina Vilniaus-Čikagos susigimi-
niavusių miestų komitetas (pirmininkas Stan-

ley Balzekas, jr.). Įkurtas 1993 metų liepos mėnesį,
komitetas plėtoja kultūrinius, meno, švietimo bei
ekonominius ryšius tarp susigiminiavusių miestų.
,,Per tuos 20 metų Čikaga pamatė, kad Vilnius yra
labai aukštos kultūros miestas – miestas, kuris puo-
selėja meną; miestas, kuris gerbia savo istoriją. Taip
pat čikagiškiai susidarė įspūdį, kad Čikagoje yra la-
bai daug lietuvių ir kad lietuviškos tradicijos šiame
mieste – itin gyvos”, – teigia organizacijos ,,Chi-
cago Sister Cities International” darbuotoja Ieva
Dilytė, šalia Hamburg, Maskvos, Birmingham ir
Lucerne miestų, besirūpinanti ir bendradarbia-
vimu tarp Čikagos ir Vilniaus.

Viskas prasidėjo nuo Jaunimo teatro

Vienas iš draugystės tarp Vilniaus ir Čikagos
miestų sumanytojų, iki šiol dalyvaujantis Vilniaus-
Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto veik-
loje, advokatas Rimantas Domanskis prisimena, jog
viskas prasidėjo nuo rašytojo, režisieriaus ir vieno
iš improvizacinės komedijos teatro ,,The Second
City” Čikagoje įkūrėjų Bernard (Bernie) Sahlins.
1990 metais į jo ir jo bendraminčių įkurtą Čikagos
tarptautinį teatro festivalį antrą kartą atvyko Ei-
munto Nekrošiaus Jaunimo teatras. Tuo metu Lie-
tuva jau vadavosi iš sovietinio jungo ir Čikagos lie-
tuviai visais būdais stengėsi garsinti Lietuvos vardą
Amerikoje. Domanskis, sužinojęs apie lietuvių iš
Lietuvos viešnagę, paskambino Sahlins ir pasiūlė
po pirmo spektaklio surengti priėmimą. ,,Subūriau
20 žmonių, kurie paaukojo po 200 dol., pasamdėme
salę, užsakėme vaišes, pakvietėme žurnalistus, po-
litikus ir visus to vakaro dalyvius. Bernie labai
džiaugėsi, kad mes tai darome”, – pasakoja Do-
manskis. Tada su Jaunimo teatru atvažiavusi te-
atro meno direktorė Rūta Wiman (dabar – Vana-
gaitė) pasiūlė Sahlins panašų teatro festivalį su-
rengti ir Lietuvoje. Taip abu pradėjo dirbti ties
nauju projektu (pirmasis Lietuvos tarptautinis te-
atro festivalis ,,Life” įvyko 1993 m.). 

Sahlins buvo gerai žinomas kultūros pasaulyje,
pažįstamas su Lois Weisberg, kuri ilgą laiką ėjo Či-
kagos miesto kultūros departamento vadovės (co-
missioner) pareigas. Pasak Domanskio, vieną dieną
jam paskambino Sahlins ir papasakojo apie prog-
ramą ,,Sister Cities”. ,,Čikaga nori šią programą
plėsti, todėl gal kažką galima padaryti ir su Lie-
tuva?” – prisimena advokatas. Lietuviai nedvejojo.
Netrukus buvo gautas Čikagos mero Richard M.
Daley sutikimas, lietuviai savo ruožtu surengė ke-
letą susitikimų. Per pirmą susirinkimą būsimo ko-
miteto pirmininku pasiūlyta tapti Stanley Balze-

kui, jr. Draugystės sutartį 1993 metais Čikagos kul-
tūros centre pasirašė Čikagos meras Richard M.
Daley ir Vilniaus meras Vytautas Jasulaitis. Taip
Vilnius tapo 14-tu su Čikaga susigiminiavusiu
miestu.

Šalia kultūros – medicinos ir švietimo ryšiai

Ieva Dilytė pastebi, jog, palyginti su kitų
miestų, Vilniaus komitetas yra nedidelis, bet tuoj
pat priduria, jog nors komitetas mažas, bet labai
entuziastingas, be to, visi jo nariai yra savanoriai.
,,Visi komitetai yra labai skirtingi, su skirtingais in-
teresais, – sako ketverius metus ,,Chicago Sister Ci-
ties International” dirbanti lietuvė. – Vilnius yra
vienas iš tų komitetų, kuris dėmesį visų pirma tel-
kia kultūriniams, švietimo projektams bei apsikei-
timams.” Vis dėlto per 20 draugystės metų bendra-
darbiavimas tarp miestų plėtėsi ir, šalia kultūros,
užmegzti ryšiai verslo, ekonomikos, medicinos bei
švietimo srityse. 

Atskirai paminėtina ,,Chicago Sister Cities In-
ternational” medicinos tyrimų programa, kurioje
jau ne pirmus metus aktyviai dalyvauja ir Vilnius.
,,Chicago Sister Cities International”, kartu su
Lynn Sage Comprehensive Breast Center, rengia
simpoziumus gydytojams, į kuriuos suvažiuoja per
800 dalyvių. Kiekvienais metais simpoziume daly-
vauja ir gydytojai iš kiekvieno seserinio miesto.
Simpoziumo metu gydytojai iš viso pasaulio dalijasi
patirtimi ir pačiais naujausiais tyrimų rezultatais
vėžio gydymo ir prevencijos srityje. Šią informa-
ciją vėliau pritaiko savo praktikoje ir dalijasi su ko-
legomis seminarų, surengtų jų šalyse, metu. Ir pra-

ėjusiais metais spalio mėnesį vykusiame jau 14-ame
metiniame renginyje iš Vilniaus dalyvavo Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto gydytojas dr.
Edas Stakionis. Dilytė džiaugiasi tokia programos
sėkme ir tikisi, jog ji ir toliau bus tęsiama. 

Švietimo srityje svarbų vaidmenį vaidina mai-
nai tarp seserinių miestų vidurinių mokyklų. Pasak
Dilytės, šioje srityje ,,Chicago Sister Cities Inter-
national” turi išplėtojusi nemažą partnerių tinklą ir
daugelis komitetų turi susigiminiavusių seserų mo-
kyklų programas. Pasak Dilytės, Vilniaus komitetas
norėtų šią programą plėtoti, paskutiniu metu tam
ypač daug dėmesio ir savo laiko skiria komiteto na-
rys Adomas Siudika, ieškodamas šia programa be-
sidominčių mokyklų Čikagoje ir Vilniuje. Lietuvės
manymu, Vilniaus komitetas galėtų pasinaudoti la-
bai sėkminga, jau 15 metų vykdoma Hamburgo-Či-
kagos mainų programa. Šio miesto komitetas turi
taip vadinamą ,,seed money” programą – skiria 500
dol. mainams tarp mokyklų pradėti. Pinigai pa-
dengia Čikagos mokytojų kelionę į Hamburgą, kad
šie susipažintų su užsienio kolegomis, užmegztų
ryšį bei parsivežtų namo idėją bendradarbiauti.
,,Tai sunkus darbas, – pastebi Dilytė, – reikia ieškoti
lėšų, be to, ir mokyklos turi visokių apribojimų bei
taisyklių, keičiasi mokyklų vadovybės, o su jomis
pasikeičia ir interesai ir pan.” Tačiau ji nusiteikusi
optimistiškai ir mano, jog ypač šiais aukštųjų tech-
nologijų laikais apsikeitimo programa tarp Vilniaus
ir Čikagos vidurinių mokyklų galėtų būti sėkmin-
gai atnaujinta, jei ne kelionėmis, tai – virtualiai.  

Sėkmingiausi projektai

Dilytė itin sėkmingais Vilniaus komiteto pro-
jektais laiko lietuviškų filmų kino festivalį, vykusį
2010 metais. Festivalio žiūrovams buvo pasiūlyta
turtinga trumpametražių filmų programa ir vienas
pilno formato dokumentinis filmas, kuris buvo pa-
rodytas penkiose Čikagos vietose. Festivalis atsi-
darė Čikagos kultūros centre, po to keliavo į Pasau-
lio lietuvių centrą, Balzeko muziejų, Jaunimo
centrą, o uždarymui vėl sugrįžo į Čikagos kultūros
centrą. Šią programą padėjo surengti Rasa Miški-
nytė ir ,,Era Film”, maloniai atvežusi filmus su lei-
dimu viešai juos rodyti. Projektą finansiškai pa-
rėmė Lietuvos Respublikos gen. konsulatas Čika-
goje.

Metais anksčiau Lietuva sužibėjo dabar jau ne-
rengiamame ,,World Fashion Chicago”, kuriame
savo sukurtus darbus rodė ir nemažai Čikagos se-
serinių miestų madų kūrėjų. 2009 metais Vilniui at-
stovavo Ramunė Piekautaitė, su savo darbais su-
laukusi itin daug dėmesio ir gerų atsiliepimų iš vie-
tinės spaudos. 

Domanskiui itin įstrigo 1992 metais vykęs The
Chicago Humanties Festival, kuriam tais metais
pirmininkavo Eileen Mackevich. Domanskis prisi-
mena, jog ji tų metų programą, pavadintą ,,Nuo lais-
vės iki lygybės” iš dalies paskyrė Vilniui. Buvo mu-
zika, skaitomi eilėraščiai, dalyvavo Czeslaw Milosz
(kitas tų metų festivalio svečias buvo rašytojas John

Vilniaus komiteto nariai – Lietuvos gen. konsulato Čikagoje Navy Pier surengtame Kovo 11-osios minėjime. Iš kairės:
Rūta Cosimo, Ieva Dilytė su sūnumi Luku ir Adomas Siudika.

Ieva Dilytė, šalia Hamburg, Maskvos, Birmingham ir Lucerne miestų, ,,Chicago Sister Cities International” besirūpinanti
ir bendradarbiavimu tarp Čikagos ir Vilniaus.                                                                                     Dalios Cidzikaitės nuotraukos
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse
Eglė M. Firme, gyvenanti Ridgecrest, CA, pratęsė metinę „Draugo”

prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.

Updike). 
Itin gera proga seseriniam mies-

tui pasirodyti viešumoje yra kasmet
,,Chicago Sister Cities International”
rengiamas tarptautinis festivalis. Di-
lytės nuomone, tuos pasirodymus
mato labai daug čikagiečių, jos duo-
menimis, per dieną Daley aikštę, ku-
rioje vyksta festivalis, aplanko apie
2,000 žmonių. Todėl lietuvė įsitikinusi,
jog tokiuose renginiuose dalyvauti
verta. ,,Mes visada ieškome aukšto
meninio lygio programos, nes tai –
miesto veidas, – sako Dilytė. – Tad
taip, kaip pasirodome, tokį įspūdį apie
Vilnių žmonės ir susidaro. Tai didelė
atsakomybė.”

Lėšos ir bendradarbiai

Vilniaus komitetas pinigų iš
miesto ar ,,Chicago Sister Cities In-
ternational” negauna, ir savo vykdo-
moms programoms bei renginiams
lėšų turi ieškoti pats. Pasak Dilytės,
tiek, kiek komitetas surenka, tiek ir
turi. Kol kas komitetas verčiasi be
lėšų rinkimo renginių, nors, pastebi
Dilytė, kiti komitetai tai daro. ,,Galė-
tume, – sako lietuvė, – bet tam reikia
ypatingų pastangų, reikia žmonių. Tai
– didelis darbas.” Todėl Vilniaus ko-
miteto veikloje ypač svarbūs yra part -
neriai.  

Kultūriniuose Vilniaus komiteto
projektuose toks bendradarbis yra
Balzeko lietuvių kultūros muziejus.
Vis dažniau bendradarbiaujama ir su
LR gen. konsulatu Čikagoje. Komite-
tas 2011 metais su gen. konsulatu Či-
kagos kultūros centre surengė Kovo
11-osios, Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Tais pačiais metais,
taip pat bendradarbiaujant su konsu-
latu, įvyko bardo iš Lietuvos Min-
daugo Briedžio koncertas. Pasak Di-
lytės, stiprus Vilniaus komiteto rėmė-
jas yra Rimas Domanskis. Jo vado-
vaujamai įstaigai ,,Boodel ir Domans-
kis” persikėlus į naujas patalpas Či-
kagos miesto centre, jau sulaukta ne
vieno kvietimo pasinaudoti patalpo-
mis. 

2012 m. Vilniaus komitetas buvo
partneris rengiant Association for the
Advancement of  Baltic Studies kon-
ferenciją Čikagoje. Vilniaus komite-

tas taip pat priėmė šios konferencijos
pranešėjus Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų
archeologijos skyriaus vedėją Valdą
Steponaitį ir Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir
rankraščių skyriaus vedėją Jolitą Ste-
ponaitienę. 

Ateities planai

Prieš ketverius metus ,,Chicago
Sister Cities International” atsisky-
rus nuo miesto ir tapus visiškai at-
skira, pelno nesiekiančia organiza-
cija, o praėjusiais metais susijungus
su ,,World Business Chicago”, kažkiek
pasikeitė ir Vilniaus komiteto veiklos
kryptys. Pasak Dilytės, Čikagos mies-
tui svarbu kuo geriau panaudoti savo
išteklius ir į seserinius miestus, tarp
jų – ir Vilnių, žiūrima kaip į miesto
langą į tarptautinį pasaulį. ,,Ypač da-
bar Vilniaus komitetui reikia žmonių
su verslo mąstymu, verslo pagrindais
bei ryšiais, – sako Dilytė. – Ir nors,
kaip ir visa organizacija, ir toliau iš-
laikysime tą pačią kultūrinę, švietimo
misiją, tuo pat metu  daugiau dėmesio
skirsime verslo mainams, investici-
joms.” 

Ateities planuose numatyta nauja
programa – ,,Chicago Sister Cities
Film Festival”, kuri bus rengiama
kartu su vietiniais Čikagos muziejais.
Galvojama pirmą filmų peržiūrą
rengti Balzeko muziejuje. Filmo mė-
gėjai šių metų balandžio 26 dieną 7
val. vakaro kviečiami atvykti į pirmo
filmo „The Age of  Czeslaw Milosz”
peržiūrą muziejuje. 

Vilniaus komiteto nariai: Stanley
Balzekas, jr. (pirmininkas), Carole
Balzekas, Irena Balzekas, Robert Bal-
zekas, Rūta Cosimo, Lino Darchun,
Antanas Grina, Sigita Plioplienė, Ri-
mas Domanskis, Adomas Siudika,
Vesta Valuckaitė, Rasa Kazlauskaitė,
Regina Gailiešiūtė, LR gen. konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas ir konsu-
lato atstovė kultūros ir ekonomikos
reikalams Agnė Vertelkaitė. 

Daugiau informacijos galima
rasti: http://www.chicagosisterci-
ties.com/ arba tel. 312- 201-4533.

2013 m. kovo 25 d. sukanka 30 metų, kai į amžiną Viešpaties
Karalystę Visagalis pasišaukė a. a.  Kazį.

Liūdna sukaktis bus prisiminta Vilniuje.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį

savo maldoje.

Liūdinti šeima ir giminės

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Aktorius ir dailininkas

A † A
KAZYS VESELKA

Per anksti išėjusiam
Tėvynės laisvės nesulaukusiam...

A † A
ANTANAS VAIČAITIS

Mirė 2013 m. kovo 18 d., sulaukęs 94 metų.
Palaidotas kovo 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Gražina Pauliukevičiūtė, dukterys Asta

ir Daiva su šeimomis bei kiti giminės.

Liūdinti šeima

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų!  

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

WWW.draugofondas.org

Janina Levanas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Salomėja Daulienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Bronė Kremeris, gyvenanti Orland Park, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.
Labai Jums ačiū už paramą.
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Renginiai Philadelphia, PA

DRAUGO fONDAs

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� A. a. Juozas Juršėnas mirė š. m. kovo
21 d. Informaciją apie laidotuves galima
gauti Petkaus laidojimo namų telefonu:
800-994-7600.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, kovo 27 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur matysite videojuostą apie seselę Ni -
jolę Sadūnaitę.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pijos salėje (Marquette Park) balandžio
14 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mi -
šių ,,Western & Southern Life” draudimo
bendrovės darbuotoja Elena Ablingyė
ves seminarą ,,Ką mes turim žinoti apie
socialinį draudimą?” Po seminaro vai -
šin simės kavute.

� Čikagos Lietuvių tautodailės institu-
tas balandžio 14 d., sekmadienį, Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL rengia Tauto dailės
ga lerijos ,,Atvirų durų” die ną. Lankymas
nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pija (Marquett Park) pasirūpins auto -
busu, kad balandžio 28 d., sekmadienį,
galėtumėte nuvykti į Lietuvių Operos
premjerą ,,Meilės eliksyras”. Norinčius
vyk ti autobusu, prašoma iki balandžio
15 d. paskambinti tel. 773-776-4600
Audrai ir užsisakyti vietas.

� Balandžio 20 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje (14911 127th
St., Lemont, IL) – linksma programėlė
vai  kams. Kaina – 15 dol. Tel. pasitei rau ti:
708-839-1000.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos ge ne ralinis
kon su latas New York kovo 26 d., ant ra -
die nį, 7 val. v. visus malo niai kvie čia į
susi tikimą su LR užsienio reikalų mi -
nistru  Linu Linkevičiumi Su sivie ni ji mo
lietuvių Amerikoje (SLA) pa talpose (307
W 30th St., New York, NY 10001). Savo
dalyvavimą prašoma pa t vir tin ti el. paš to
ad resu: kons.niujorkas@urm.lt 

California Lithuanian Credit Union

2.00 % 3 metų CD

2.25 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

Kovo 17 d., sekmadienį, Čiurlionio ga  lerijoje, Jaunimo cen t re (5620 S. Cla   remont Ave.,
Chicago, IL 60636) vyko Jaunimo centro narių metinis su si rin ki mas. Nuot rau koje: pra-
nešimą skaito JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, prezidiume sėdi JC tary-
bos pirmininkė Marytė Utz ir JC tarybos sekretorius Rimas Rekašius. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Velykinių pamaldų tvarkaraštis Philadelphia, PA

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. Viešpaties vakarienės šv. Mišios
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 324 Wharton St., Philadelphia, PA 19147.

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 7 val. v. Kristaus kančios liturgija, Šv. An -
drie jaus bažnyčioje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 8 val. v. Šv. Velykų vigilijos šv. Mišios, Šv.
Ka zimiero bažnyčioje.

Kovo 31 d. – Velykos. 7 val. r. Iškilminga Kristaus Prisikėlimo procesija ir
Velykų lietuviškos šv. Mišios Šv. Andriejaus bažnyčioje. 10:30 val. r. šv. Mišių ne -
bus. 12:15 val. p. p. Velykų šv. Mišios anglų kalba.

Šaltą pavasarį, vis dar pučiant
šiau riniam vėjui, į Draugo fondo pa -
vasarinio vajaus laiškus daugiausia
atsiliepia senieji DF nariai ir rėmė-
jai. Aukojamos sumos – mažesnės nei
prieš tai vykusių vajų metu, tačiau
šiek tiek atsiliepimų gauname ir iš
naujų fondo narių.

Atsiliepimai į vajų – labai svar-
būs, kaip svarbi ir ,,Draugo” pre -
numerata. Kiekvienas atsiliepimas į
vajų reikalingas, nes tuo parodo mos
gera noriškos pastangos išlaikyti li-
etuvišką žodį,  išreiškiamas noras ne -
pra rasti tarpusavio ryšio. Kas be ko,
norint išlaikyti laikraštį ,,Drau gas”
labai svarbi ir  aukos suma, ku rią au -
kotojas pagal savo išgales įrašo at-
siųstame čekyje. Nuoširdžiai dėko-

dami visiems DF pavasario va jaus
aukotojams, labai laukiame tų, kurie
dar nespėjo paremti Draugo fondo.
Dar yra likę du pavasarinio vajaus
mėnesiai ir tikime, kad daugelio
laiškų  su čekiais dar negavome.

Nepamirškime įvairiomis progo -
mis – gimtadienių, vardadienių, su -
kaktuvių, mokslo užbaigimo bei lai -
dotuvių – vietoj dovanų ar gėlių au ko -
ti Draugo fondui.

Rašant savo testamentą nepa -
mirš kime įrašyti Draugo fondą. Če -
kius rašyti: Draugas foundation ir
siųsti adresu: 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 2,000 dolerių:

Jakas Charitable Trust (Dalia Ja -
kienė), garbės narė, su 2,900 dol.,
Blue Bell, PA

Su 100 dolerių:

Viktorija Karaitienė, garbės na -
rė, iš viso 4,800 dol., Union Pier, MI

Dr. Jonas ir Ona Daugirdai, gar-
bės nariai, iš viso 4,100 dol., Burr
Rid ge, IL

Vidmantas Raišys, garbės na rys,
iš viso 2,200 dol., Mercer Island, WA

Juozas ir dr. Birutė Kasperavi -
čiai, garbės nariai, iš viso 1,250 dol.,
St. Petersburg, FL

Genovaitė Juodikienė, garbės
na rė, iš viso 1,095 dol., Lemont, IL

Stasys ir Milda Tamulioniai, iš
vi so 820 dol., St. Petersburg, FL

Viktoras Kuraitis, iš viso 500
dol., Mokena, IL

Feliksas Rekus, iš viso 350 dol.,
Dur ham, NC

Romualdas ir Irena Veitai, iš viso
200 dol., Milton, MA

Birutė Šonta, iš viso 200 dol., Chi -
cago, IL

Jonas ir Irena Valaičiai, iš viso
200 dol., Lemont, IL

Su 500 dolerių:

Gražina Kenter, garbės narė, iš
viso 3,350 dol., Danbury, CT

Elena Majauskienė, garbės na -
rė, iš viso 1,820 dol., Chicago, IL

Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 1,550 dol., Wil -
loughby OH

Aldona L. Baltch ir dr. Gravrog -
kas, iš viso 955 dol., Menands, NY

Jurgita Gvidienė, iš viso 550 dol.,
Naperville, IL

Kęstutis ir Birutė Tautvydai, iš
vi so 500 dol., Greenbank, WA

Jonas ir Joana Krutuliai, iš viso
400 dol., Oak Lawn, IL

Vytautas ir Stasė Žemaičiai, iš
vi so 450 dol.,

Kastytis ir Rita Giedraičiai, iš vi -
so 220 dol., Livonia, MI

Aleksandras ir Elisabeth  Veri -
kaičiai, iš viso 175 dol., Racine, WI

Su 40-30-25-20-15-10 dolerių:

Kostas ir Vida Stankai, garbės na -
 riai, iš viso 2,650 dol., Homer Glen, IL

Alfonsas Alkas, garbės narys, iš
viso 1,435dol., Tampa, FL

Tadas ir Renata Alinskai, garbės
nariai, iš viso 1,310 dol., Ridgewood,
NY

Eugenija Kolupailaitė, garbė na -
rė, iš viso 1,175 dol., Chicago, IL

Dr. Juozas P. Kalvaitis, iš viso 620
dol., Chicago, IL

Aldona Jesmantienė, iš viso 570
dol., Riverside, IL

Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso
420 dol., Baltimore, MD

Kazys Navakauskas, iš viso 270
dol., Coventry, RI

Diane Grajauskas, iš viso 170
dol., Glastonbury, CT

Vanda Vebeliūnienė, iš viso 140
dol., Locust Valley, NY

Jonas ir Nina Jurkštaičiai, iš vi -
so 125 dol., Beverly Shores, IN

Eugenijus ir Regina Žiuriai, iš
vi so 80 dol., Wethersfield, CT

Ona Sipavičienė, iš viso 70 dol.,
Ke nosha, WI

Rimantas ir Aldona Vaitkai, iš
vi so 50 dol., Paradise Valley, AZ

Aldona Buntinaitė, iš viso 50
dol., Chicago, IL

Draugo fondas nuoširdžiai dėko-
ja visiems aukotojams.

Pavasario vajaus įnašai

Draugo fondo lūkesčiai

Atsidėkodami už kalendorių ,,Draugo” leidybai paremti 100 dol.
paaukojo – Ona Kartanas, Omaha, NE. 50 dol. – Aldona O. Dulskis, Cocoa
Beach, FL; Ursula Civinskas, Union Pier, MI. 

Esame Jums dėkingi už paramą. 


