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Vilnius (ELTA) – Lietuvos
paštas mamas kviečia pasveikinti
išsiunčiant sveikinimo atviruką
su specialiu Motinos dienai skirtu
pašto ženklu. Šiai progai skirtas
pašto ženklas ypatingas tuo, jog
ženkle pavaizduoto piešinio auto-
rė – trimetė Grytė Kučinskaitė.
,,Lietuvos pašto” – Eltos nuotr.
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Prezidentė D. Grybauskaitė su diplomatais aptarė Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai.

Prezidentė su vaikais kūrė aitvarus. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotraukos

Birutė Galdikas su svečiais iš Indonezijos. VDU tinklalapio nuotr.

Motinos dienai
skirtame pašto ženkle – 

trimetės piešinys

Vilnius (ELTA) –  Prezidentė
Dalia Grybauskaitė su vaikais kūrė
aitvarus, tarp  jų ir aitvarą, gegužės
10 dieną renginyje ,,Europos vėjai”
prie Baltojo tilto Vilniuje pristaty-
siantį Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai logo-
tipą. ,,Lietuviams aitvarai neša
džiaugsmą, laimę, ir gerovę. Ne-
trukus stosime prie Europos vairo,
todėl kviečiu žmones iškelti aitva-
rus visoje šalyje. Pasidalinkime
gera žinia ir parodyki me, kad
esame atviri ir tikime Europa”, –
sakė šalies vadovė. Lietu va pirmi-
ninkavimą ES Tarybai pra deda
nuo liepos 1 dienos. – 3  psl.

Birutė Galdikas – gija, siejanti mus su Indonezija

Kaunas (VDU info) – Kaune viešinti pasaulinio garso gamtosaugi-
ninkė, Vytauto Didžiojo  universiteto  garbės daktarė prof. Birutė Gal-
dikas jau trečius metus iš eilės surengė ąžuolų giraitės sodinimo akciją,
kuri šįkart buvo skirta diplomatinių santykių tarp Indonezijos ir Lie-
tuvos 20-mečiui. Giraitę papildė 10 ąžuoliukų, kuriuos sodino pati pro-
fesorė, ją lydintys Indonezijos delegacijos nariai bei VDU Kauno bota-
nikos sodo rėmėjai. – 3  psl.



ALGIS VAŠKEVIČIUS

Marijampolėje susirinkę Sąjū džio kūrėjai, pa -
sitikdami 25-erių me tų Lietuvos Per si tvarkymo Są -
jūdžio įkūrimo sukaktį svarstė, kas pasiekta per tą
ketvirtį amžiaus, kas pavyko ir kas ne, ar esame to -
kie, kokiais tikė jomės būti ir kokie būsime dar po
25-erių metų.

„Kalbėsiu kaip velnio advokatas – Lietuva
velniškai daug pasiekė, daug laimėjo, yra
nuostabi ir beprotiškai fantastiška – jūsų

visų kūrybos ir darbo dėka. Mes, Lietuvos laisvės
lygos atstovai, buvome radikalai, no rėjome matyti
tik laisvą Lietuvą  – be jokių išlygų. Ir tuo džiau-
giamės”, – gausiai susirinkusiems marijampolie-
čiams ir svečiams iš Vilniaus tvir tino vienas iš an -
tisovietinių mitingų Vilniuje organizatorių, buvęs
Seimo narys Vytautas Bogušis.

Signataras, vienas iš svarbiausių Sąjūdžio
kūrėjų filosofas Romualdas Ozolas teigė, kad prieš
daugiau nei du dešimtmečius Nepriklausomybę
atkūrę lietuviai tapo laisvi, bet į pro tą dar negrįžo.
Jo nuomone, tik grįžę į protą ir į vieną vietą surin-
kę po pa saulį išsiblaškiusius žmones, dar kitai kar-
tai atėjus tapsime išties demokratine respublika,
kurią gerbs ne tik kaimynai. 

„Šiandien naujos Lietuvos dar neturime, dar
yra persitvarkymo Lie tuva, – teigė jis. – Atkurti
Ne pri klau somybę buvo sunkiau negu atrodė ir
mes buvome nepasirengę gyventi lais vėje. Manęs
nedomina jokia val džia, jokie postai, todėl galiu
labai blaiviai vertinti dabartinę padėtį. Ku riamos
valstybės vaizdinys tuomet buvo kitoks – tikėjome,
kad patys būsime atsakingi už save, bendrau sime
su visu pasauliu. Buvome nai vūs, naivuolių išliko
iki šiol, ir jų dė ka šiandien dar laikosi Lietuva.”

Filosofas sakė, kad apie du trečdaliai ar trys
ketvirtadaliai lietuvių dar yra apsvaigę nuo lais-
vės, palikę Lietuvą ir į ją negrįžę. Jo įsitikinimu,
naujosios Lietuvos karta gali išaugti tik iš dabarti-
nio jaunimo – po mokyklos suolo ateinančių, nesu-
laužytų ir beraštėmis nepaverstų sielų.

Architektui, muzikos grupės „Antis” įkūrėjui
Algirdui Kaušpėdui atro do, kad lietuviams dar
trūksta vienybės ir supratimo, kad tiesiog nuosta-
bu yra būti lietuviu, o ne vien ža vėtis pasauliu ar
gy venti užsi da rius savo kiaute. 

„Pažįstu daug žmonių, kurie išva žinėjo visą
pasaulį, bet nebuvo Panevėžyje. Jie gali pasakoti,
kokios kur virtuvės, koks vynas, koks slėnis, iki
smulkmenų apie pasaulio stebuklus, bet čia, Lie tu -
vo je, jiems jokio stebuklo nėra. Ir priešingai – yra
žmo nių, kurie nenori žinoti, kas yra už Lie tuvos ri -
bų, jie susigūžę prašo iš dėdės ar valstybės išlaiky -
mo.

Tikrai nesu pesimistas, negaliu sakyti, kad ne
tokios Lietuvos tikėjausi, bet kai pradedu galvoti,
kaip aš čia tada gyvenau, atrodo, kad vi suo menė
ta da buvo darnesnė, ryšiai tarp žmonių glaudesni,
– to visumos jausmo man kartais trūksta. Išorinė
lais vė pasiekiama daug lengviau nei vidinė lais-
vė”, – sakė A. Kaušpėdas.  

Alpinistas, diplomatas ir Kovo 11-osios akto
sig nataras Algirdas Kum ža teigė, kad Sąjūdis buvo
vienas iš jo gyvenimo „everestų”. Kiti du – Nepri -

klausomybės paskelbimas ir po to sekę įvykiai bei
Berlyno sienos atidarymas, kurį jis matė iš Vakarų
Berlyno ir kuris privertė patikėti kitokia Lietuvos
ateitimi.

Dar vienas iš Sąjūdžio steigėjų, signataras ir
diplomatas Mečys Lau rinkus prisiminė dar iki Są -
jūdžio bu vusius metus, kai Lenkijoje jau veikė „So -
lidarumas”. Tada jis dėstė universitete ir kartą bu -
vo pakviestas į dės tytojų pasitarimą. 

Lionginas Šepetys kalbėjo taip: „Lietuviai yra
protingesni – va, kas darosi Lenkijoje, o lietuviai
protingi, niekur nejuda. Lietuvoje viskas vyksta
išmintingai, ramu, nieko nėra. Tuo  tarpu Lech
Walęsa stovi ant bačkos... Bet pra ėjo nedaug laiko
– ir toks netikėtas proveržis”, – stebėjosi signata-
ras.

M. Laurinkus sakė, kad visuome nės gyvenime
buvo tam tikri prover žiai. Kai žuvo paskutinis Lie -
tuvos partizanas, buvo apmirimo laikotar pis, o po
to – Romo Kalantos suside ginimas Kaune, Brazins -
kų pabėgimas į Turkiją, Simo Kudirkos šuolis į
ame rikiečių laivą. „Lietuvos katalikų bažnyčios
kro nika” – visa tai žingsnis po žingsnio artino di -
džiąsias permainas.  

A. Kumža pasakojo nuoširdžiai tikėjęs Ame ri -

kos lietuvių pažadais: „Mūsų išeivija siuntė teleg-
ramas: ‘Keliais sugrįšime į Lietuvą, kad tik ji būtų
laisva’. Praėjo ketvirtis am žiaus. Kiek jų sugrįžo?”
– retoriškai klausė jis.

Susitikimo dalyviai kritikavo pa lengvintą lie-
tuvių kalbos ir literatū ros brandos egzaminą tauti-
nių ma žumų mokyklų abiturientams. R. Ozo las
sakė, kad balandžio pabaigoje Vilniuje surengtu
mitingu siekta atgaivinti žmonėse bendrumo jaus-
mą. Į šį mitingą, pavadintą „Už mūsų žemę, kalbą
ir valstybę”, susirinko apie 300 žmonių. Daugiau -
sia kritikos jame teko Lietuvos lenkų rinkimų ak -
cijos (LLRA) reikalavimus dėl pavar džių, vietovar-
džių rašymo ir lietuvių kalbos egzamino besąly-
giškai pasi ruo šusiems vykdyti Lietuvos politi-
kams. 

Renginį pradėjęs Nepriklauso my bės Akto sig-
nataras Romualdas Ozolas susirinkusiųjų klausė:
„Ką reiškia prezidento B. Komorowski pasakymas,
kad LLRA laimėjimas rinkimuose yra visos Len -
kijos lai mėjimas?”. Nė vienas iš valdančiosios par-
tijos atstovų ar dabartinių Seimo narių mitinge
nepasirodė.

„Kada pagaliau mūsų politikai ras savyje savi-
garbos, kada tapsime išdidūs ir kada ‘didieji bro-
liai’ iš Rytų ir Pietų mums nustos diktuoti ne tik
abėcėlę, bet ir kaip turime gyventi?” – mitinguoto-
jai plojimais palydėjo šią vieno iš kalbančiųjų min -
tį.

Mitinge kliuvo ir švietimo bei mokslo minist-
rui Dainiui Pavalkiui, kurio įsakymu lietuvių kal-
bos brandos egzamino suvienodinimas atidėtas ir
dar labiau palengvintas. Tau tinių mažumų mo -
kyk lų abiturientams privalomas žodžių skaičius
lie tuvių kalbos valstybinio brandos egzamino raši-
nyje sumažintas nuo 500 iki 400 žodžių, mokykli-
niame – nuo 350 iki 250 žodžių. Egzaminų temų pri-
valomų autorių pasirinkimas padidintas nuo 3 iki
7 autorių.

Nelietuviškų mokyklų abiturientams leidžia-
ma padaryti dvi gubai daugiau klaidų šimtu žodžių
sumažintame rašinyje. Todėl, mintingo dalyvių
nuo mone, dabartinė pa dėtis diskriminuoja lietu-
viškas mo kyklas baigusius mokinius nepriklauso-
mai nuo jų tautybės: dalis jų neįstos į norimą spe-
cialybę aukštojoje mokykloje, kadangi jų vietas
užims blogiau egzaminą išlaikę mokiniai iš tauti-
nių mažumų mokyklų.
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32013 GEGUŽėS 4, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Tradicinis Lietuvos diplomatų susitikimas. Džojos Barysaitės (ELTA)nuotr.

Pirmininkavimas ES Tarybai bei Lietuvos energetinis
saugumas buvo pagrindiniai klausimai, aptarti ir kasme-
tiniame prezidentės susitikime su šalies diplomatais. Vals-
tybės vadovės teigimu, pirmininkavimas ES Tarybai – tai
mūsų šalies administracinių ir diplomatinių gebėjimų pa-
tikrinimas, todėl būtinas ypač sklandus šalies institucijų
ir Lietuvos ambasadų užsienio šalyse darbas. ,,Turime
unikalią galimybę parodyti, kad sugebame atsakingai at-
likti tai, kas patikėta mūsų šaliai. Sieksime kurti saugią,
ekonomiškai stabilią ir gerovės Europą. Mūsų visų pa-
reiga – užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą ir tin-
kamai bei sutelktai atstovauti visų ES piliečių intere-
sams”, – sakė prezidentė.

Valstybės vadovės teigimu, Lietuvos užsienio politika
ir toliau turi būti skirta šalies žmonių interesų gynimui,
todėl keičiantis geopolitinei padėčiai mūsų valstybės dip-
lomatai išskirtinį dėmesį turės skirti ekonominiam ir
energetiniam saugumui.

Vienu svarbiausių mūsų šalies tikslų ir toliau išlieka

energetinis savarankiškumas. Valstybės vadovės teigimu,
Lietuvai labai svarbu užsitikrinti šalių partnerių ir ES
institucijų paramą bei palaikymą strategiškai svarbių
energetinių jungčių su Švedija ir Lenkija įgyvendinimui.

58 diplomatinių atstovybių vadovams prezidentė pa-
linkėjo visada ginti nacionalinius Lietuvos interesus, ma-
tyti juos europiniame kontekste ir niekada nepamiršti,
kad dirba Lietuvai.

Į Vilnių suvažiavę diplomatai taip pat susitiko su mi-
nistru pirmininku Algirdu Butkevičiumi, Vyriausybės na-
riais. Užsienio reikalų ministerijoje diplomatinių atsto-
vybių vadovai klausėsi metinio užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus pranešimo.

Ambasadoriai taip pat susitiko su Seimo pirmininku
Vydu Gedvilu, Seimo Užsienio reikalų, Europos reikalų,
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų nariais.

Vėliau Užsienio reikalų ministerijoje vyko sesija ,,Ne-
nuolatinė narystė Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje: iš-
šūkiai ir galimybės”, kurioje dalyvavo Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos ataiskaitos vadovas Bruno Stagno.

Prof. B. Galdikas vardo ąžuolyne taip
pat planuojama įrengti ekologišką vaikų
žaidimo aikštelę. Pasak VDU Kauno bota-
nikos sodo direktorės prof. Vidos Milda-
žienės, ši žaidimų aikštelė ne tik didins gi-
raitės patrauklumą lankytojams, bet ir pa-
dės ugdyti vaikų meilę gamtai, gamtosau-
ginį ir ekologinį sąmoningumą. „Eduka-
cinė žaidimų aikštelė ir informaciniai
stendai bus įrengti iš ekologiškų medžiagų
– senų kirtimui skirtų parko medžių ir
perdirbtų medžiagų. Tikimės, kad žaidimų
aikštelė bus gausiai lankoma sodo svečių,
juk kasmet parką aplanko daugiau nei 50
tūkst. lankytojų”, – pasakojo Botanikos
sodo direktorė.

Akcijos metu sveikinimo žodį tarė In-
donezijos Respublikos Atstovų rūmų pir-
mininkas J. E.  Marzuki Alie ir VDU Vie-
šųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčy-
tienė. Taip pat buvo galima pasigrožėti fo-
tografijų paroda, kurioje rodomos oran-
gutangų gyvenimo fotografijos, užfiksuo-
tos dr. B. Galdikas įkurtame Pasir Panjang
orangutangų globos ir karantino centre.
Fotografijų autoriai – Lietuvos verslinin-
kai, kurie centre savanoriavo 2012 m. va-
sarą. Svečiams koncertavo vaikų meninės
raiškos grupė „Bitė ritė” ir vyrų choras
„Perkūnas”.

Gegužės 6 d. VDU prof. Birutė Galdi-
kas skaitys paskaitą apie savanorystę In-
donezijoje. Renginio metu taip pat bus pri-
statytas kelionių žurnalistės Neringos
Skrudupaitės filmas „Rojaus atspindžiai
pagal Birutę Mariją Galdikas”. Paskaita
bus tiesiogiai rodoma VDU tinklalapyje
vdu.lt.

Birutė Galdikas – gija, siejanti mus su Indonezija
Atkelta iš 1 psl.

LIETUVA TIKI EUROPA

Apie prof. Birutę Galdikas

Profesorė Birutė Marija Galdikas –
visame pasaulyje garsi lietuvių kilmės
antropologė, gamtosaugininkė, žymiau-
sia orangutanų tyrinėtoja, fizinės antro-
pologijos ir biologijos daktarė. Ji yra
šiuolaikinės primatologijos, gamtos ap-
saugos, etologijos specialistė, keleto
knygų apie nykstančią orangutangų rūšį
autorė. VDU garbės daktaro regalijos
jai įteiktos 2010 m. Mokslininkės gyve-
nimas ir darbai aprašyti 6 knygose, apie
prof. B. Galdiką sukurta dokumentinių
filmų Indonezijoje, Japonijoje, JAV, Pran-
cūzijoje, Italijoje, Australijoje. Žymiausia
autobiografinė knyga „Atsiminimai apie
rojų: mano metai Borneo saloje su oran-
gutangais” (1995) buvo išleista anglų,
vokiečių, prancūzų, lietuvių kalbomis ir
2012 m. pristatyta VDU. Praėjusių
metų pabaigoje „Globalios Lietuvos ap-
dovanojimuose” mokslininkė buvo ap-
dovanota už pasiekimus mokslo ir tech-
nologijų srityje. B. Galdikas nuolat lan-
kosi VDU ir dalinasi nepaprasta patir-
timi, sukaupta tyrinėjant orangutangus.

Atkelta iš 1 psl.

L. Linkevičius.    G. Savickio (ELTA) nuotr.

VDU tinklalapio nuotraukos
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Iš LIetUvoS vyčIų veIkLoS 

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Š. m. balandžio 27 d. 78 kuopa, vei-
kianti Lawrence, Massachu-
setts, globojo Lietuvos Vyčių

cent ro valdybos pavasarinį suvažia-
vimą. Penkta dienį, balandžio 26-ąją,
Centro valdybos ir 78 kuopos nariai
susirinko netoli Boston Andover
„Marriott” viešbučio restorane, kur
vakarieniavome ir bendravome.

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdis vyko  šeštadienį, balandžio 27
d. Andover „Marriott” salėje. Daly -
vavo 20 Centro valdybos narių ir sve-
čių iš Illinois, Michigan, Massa chu -
setts, New Jersey, New York ir Ohio
valstijų.   

Organizacijos centro valdybos
pir mininkė, garbės narė Regina Juš -
kaitė-Švobienė, vadovavusi posė džiui,
pa kvietė garbės narius ir buvusius
Vyčių organizacijos pirminin kus  su -
kal bėti maldą. Ji priminė, kad būtent
šią dieną, balandžio 27-tą, Lietuvos Vy-
čiams sukanka 100 metų. Buvo per-
skaitytas iš Massachusetts senatorės
Elizabeth Warren gautas sveikinimas.
Jame senatorė sveikina Vyčius su ju-
biliejumi ir džiaugiasi, kad Boston ga -
li globoti istorinį organizacijos suva-
žiavimą. Įvertinusi šimt mečio pasie -
kimus, senatorė pa linkėjo Vyčiams
sėkmės ateities darbuose.

* * *

Teisinis patarėjas advokatas Sau-
lius V. Kuprys perskaitė prane šimą
apie Lietuvos Vyčių organizacijos ir
Vyčių fondo, Šv. Kazimiero gildijos ir
Šiluvos Švč. Mergelės Ma rijos padali-
nių būklę. Jo pastebėji mu, iškyla
klausimų dėl tikslaus organizacijos
pavadinimo. Keliuose dokumentuose
organizacija yra pristatyta kaip Lie-
tuvos Vyčiai, Knights of  Lithuania
arba „Lietuvos Vyčiai”. Organizacija
turėtų turėti tik vieną įteisintą pava-
dinimą. Advokatas Sau lius V. Kup rys
trumpai nušvietė „Draugo”, JBANC,
ALT’o, Lietuvių Romos katalikų susi-
vienijimo Amerikoje ir Romos Kata-
likų fede racijos veiklą.   

Organizacijos šimtmečio komi-
teto kopirmininkai – garbės narys Ro -
bert A. Martin, Jr.  ir  Phyllis Gend -
reau – perskaitė pranešimą apie 100
me tų komiteto veiklą. Lietuvos Vyčių
šimtmečio jubiliejus bus švenčiamas
2013 m. liepos  25–28 d. Quincy, Mas-
sachusetts. 

Suvažiavimas vyks „Marriott
Bos ton” viešbutyje Quincy, MA. Ati -
darymo šv. Mišios bus aukojamos Nu-
kryžiuotojo Jėzaus seselių vienuo lių
koplyčioje,  o uždarymo – Šv. Pet ro
baž nyčioje, South Boston, MA. 

Į šimtmečio iškilmes pakviesti
garbės svečiai, pasauliečiai ir dva siš -
kiai iš JAV ir Lietuvos. Ruošiamasi iš-
leisti specialų leidinį – tam renkama
visų kuopų bei apygardų (aktyvių ir
uždarytų) istorija. Specialiai šimtme-
čio istorijos knygai pageidaujamos
nuotraukos iš ankstesnių su važiavi -
mų, susirinkimų, pobūvių, sporto
rung tynių ar dramos būrelių (viską
prašome siųsti knygos redaktorei Ma -
ry Agnes Mikalauskas: mamikalaus-
kas@aol.com). 

Registracijos kaina į Lietuvos Vy -

čių  šimtmečio jubiliejaus rengi nius –
300 dol.,  vyčiams iki 18 m. – 150 dol. Į
re gistracijos kainą įeina  ketvirtadie-
nio pietūs, kuriuose bus pa gerbti or-
ganizacijos garbės nariai ir  susipaži-
nimo vakaras Lietuvių klu be; penkta -
dienio pusryčiai ir  kultū ros vakaras,
kuriame programą at liks 1 kuopos
pir mininkė solistė Marytė Bizinkaus-
kaitė, solistai Da nutė Mileika ir An-
tanas Meilus, pia nistė Frances Cova-
lesky bei „Sambū rio” šokėjai; šešta-
dienio pusryčiai ir iškilmingas šimt-
mečio pokylis, o taip pat – suvažiavi -
mo uždarymo prieš piečiai sekma-
dienį. Į registracijos kai ną įskaičiuo-
tos ir transporto pa slaugos. Galima
dalyvauti tik atski ruose renginiuose:
ketvirtadienio susipažinimo vakaras
– 20 dol., penktadienio kultūros vaka-
ras – 35 dol.,  šeštadienio pokylis – 75
dol., sek ma dienio priešpiečiai – 35 dol.
Suvažia vimo išvakarėse rengiamos
įvai rios išvykos.  Viena jų – trečiadie -
nį, liepos  24 d. – ekskursija laivu iš
Boston, jos kaina 50 dol. Po suvažiavi -
mo, liepos 28 d. – rengiamas kruizas
su „Boston Harbor” vakariene, jo kai -
na – 87 dol. Suvažiavimo metu vyks
ir paskaitos. Sau lius V. Kuprys kal-
bės apie Lietuvos Vyčių ryšius su
laikraščiu „Drau gas”, JBANC, Su-
sivienijimu, Romos Kata likų lietu-
vių federacija bei ALT’u. Kita pas-
kaita bus apie Dainų šokių šventės
istoriją bei 2014 m. numatomą ke-
lionę į Lietu vą.

Vyčių organizacijos Lietuvos
rei kalų komiteto pirmininkas, gar-
bės narys Jonas Mankus pranešė,
kad jubiliejiniais metais bus apdo-
vanotas „Lietuvos draugas”. Kan-
didatas nėra lietuvis, bet žymus ir
daug prisidėjęs prie Lietuvos vardo
garsinimo bei pagalbos jai.  Jis na-
riams ir svečiams bus pristatytas
per iškilmingą pokylį šeštadienį,
liepos 27 d.

Buvo pranešta, kad garbės na-
riai prelatas Albert Contons-Kon-
tautas (17 kuopa, South Boston,
MA) ir kun. Albin Janiūnas (78
kuo pa, Lawrence, MA) neseniai at-
šventė savo 65 metų kunigystės ju-

Lietuvos Vyčių centro valdybos suvažiavimas

Lietuvos  Vyčių suvažiavimas Detroit, Michigan, 1959 m

biliejus. Netrukus pre latas Albert
Con tons-Kontautas švęs ir savo gar -
bin gą gimtadienį. Ta proga Centro
val dyba pasveikino dva siš kius, įteikė
jiems simbolinę do vaną. 

Apie savo darbą papasakojo Alex
Fletcher, atsakingas už Vyčių tinkla-
lapį: www.knightsoflithuania.com.
Yra sukurtas ir specialus šimtmečio
tinklalapis: www.knightsoflithuania -
100th anniversary.org.

Šv. Kazimiero gildijos pirminin -
kas, garbės narys Jonas Mankus pra -
nešė, kad Šv. Kazimiero gildiją pasieks
dviejų palikimų auka. Vienas paliki-
mas – iš buvusio Šv. Antano lietuvių
parapijos klebono Detroit, MI ir šios
organizacijos dvasios vado, a. a. kun.
J. Walter Stanievich-Stanie vi čiaus.
Palikimo vertė – per 30,000 dol. 

Lietuvos Vyčių archyvų komiteto
pirmininkė Frances Burmila prane šė,
kad spausdinta istorinė medžiaga lai-
koma ALK’os patalpose, Putnam, Con-
necticut. Prieš kelis mėnesius  buvo
nu pirktas naujas kompiuteris ir
spaus dinimo aparatas, kurie bus nau-
dojami registruoti ir inventorizuoti

Vyčių organizacijos knygas, žurna lus,
dokumentus ir pan.

Ryšių su visuomene pirmininkė
ir garbės narė Regina Juškaitė-Švo -
bienė papasakojo Centro valdybai
apie prelatą Gintarą Grušą, neseniai
įšventintą nauju Vilniaus arkivys -
kupu metropolitu. Paskyri mo proga
Lietuvos vyčiai skyrė jam auką ir  200
dol. parėmė Betanijos sriubos virtuvę
Vilniuje.  

Kitas Centro valdybos posėdis
numatytas liepos 25 d., 8 val. v.,  Quin -
cy, MA, per visuotinį narių suvažiavi -
mą. 

Lietuvos Vyčių centro valdybos
po sėdis buvo baigtas malda, kurią su-
kalbėjo Centro valdybos garbės narys
prelatas Albert Contons-Kon tautas.

Vakarienės metu vyko bendravi-
mas  su vietiniais 78-tos kuopos Lietu -
vos Vyčiais.

Sekmadienį, balandžio 28 d.,  Lie -
tu vos Vyčių centro valdybos nariai da -
ly vavo Naujosios Anglijos pavasa ri -
niame posėdyje Corpus Christi at the
Holy Rosary Church salėje, Lawrence,
MA. 

Vyčiai susirinko prie miesto rotušės paminėti Vasario 16-osios.
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Prisiminkime Dariaus ir Girėno iškilmingas
1933 metų išleistuves Čikagoje

ALGIMANTAS BARNIŠKIS

Šie metai skirti  Stepono Da riaus ir Stasio Gi-
rėno 80-sioms žuvimo metinėms paminėti.  Ta
proga kviečiame lietuvių vi suo menę prisi-

minti su šiuo įvykiu susijusias paskutines lakūnų
buvimo Či kagoje akimirkas. 1933 m. gegužės 5 d.
Vy riausiasis skridimo rėmėjų ko mitetas pakvietė
lietuvių visuomenę į atsi sveikinimą su lakūnais.
Paly dėtuvės buvo surengtos Jucių resto rane Bridge -
port ir jose dalyvavo be veik visi skrydžio fondo glo-
bėjai ir Vy riausiojo skridimo rėmėjų komiteto na-
riai bei apie 200 verslininkų. Lie tuvos gen. konsulas
Čikagoje An tanas Kalvaitis, kuris buvo išrinktas
ir Fon do pirmininku pranešė,  kad už lėktuvo per -
dir bimą dirbtuvėms dar rei kia sumokėti 300 dole-
rių. Skridi mo ko miteto pirmininkas advokatas R.
Vasiliauskas, advokatas Antanas Olis, „Drau  go” re-
daktorius Leonar das Šimutis, Antanas Olšauskas,
Juo zas A. Mickeliūnas, kapito nas Petras Jurgėla ir
kiti apibū di no  lakūnų žy gio svarbą ir linkėjo la -
kūnams sėkmingai tą žygį įgyvendinti. Išlydėtu -
vėse kalbėję S. Darius ir S. Girėnas išreiškė savo
viltį laimingai nuskristi į Tėvynę. Ilgoje ir patriotiš -
koje  kal bo je S. Darius prisiminė garsią ir garbingą
senovės Lietuvą, isto rinius lietuvių žygius, sakė ti-
kįs, jog ir jų žygis pavyks, nes „Lituanica” yra žy -
miai geriau paruošta skrydžiui per Atlantą nei
Lindbergo ar ki tų prieš tai į Europą skridusių lakū -
nų lėktuvai. Iškilmingų išleistuvių metu, di de  liam
lakūnų džiaugsmui, buvo su rink ta per 3,000 dol. –
lėktuvo perdir bi mo skolai padengti. Kitą dieną, ge -
gu žės 6-ąją, Čikagos lietuvių visuo menė buvo pa-
kviesta į  „Lituanicos” krikšty nas.

Besiruošdami skrydžiui per At lan  tą, S. Darius
ir S. Girėnas  su sa vo lėktuvu pasirodė daugelyje lie -
tuviš kų  telkinių. Ne tik lietuviai, bet ir ame rikie -
čiai  gėrėjosi  mūsų lakūnais ir stebėjosi jų drąsa.
Abu lakūnai bu vo labai patenkinti ir džiaugėsi, kad
nenuvylė savo tautiečių. Lėktuvas „Bellanca Pace-
maker CH-300” bu vo perdirbtas, sustiprintas ir ga-
lutinai paruošas didžiajam – 5,000 mylių skry džiui.

Lakūnų pageidavimu spaudoje paskelbtas kvie-
timas sugalvoti pavadinimą, kuris puoštų lėktuvą,
jam skrendant Atlanto padange. Buvo pa geidau ja -
ma, kad pavadinimas būtų  reikšmingas, simbo li nis,
skambus  ir  trumpas. Nutarta, kad jis turėtų bū ti
lie tuviškas, bet gerai skambėti ir ang liš kai, nes la-
kūnai yra Amerikos lie tuviai, o jų  skridimą orga-
nizuoja bei remia Amerikos lietuviai. S. Darius lėk-
tuvui buvo parinkęs kelis pavadinimus, bet norėta,
kad ir lietuvių visuome nė  išreikštų savo nuomo nę.

S. Dariaus siūlyti – „Lietuvių siela” ir „Dikta-
torius”. Visuomenė  perdirbtam lėktuvui  pasiūlė vi -
są eilę pavadinimų: „Šv. Kazimiero dvasia”, „Ma žoji

gėlelė”, „Amerikos lietuvis”, „Vy tis”, „Amerikie-
tis”, „Aitvaras”, „Sa ka las”, „Vytauto ainis”. Ameri -
kos karo laivyno puskarininkis lietuvis iš Aliaskos
lėktuvą siūlė pavadinti
„Litvega” (,,Lit – Lietu -
va, Ve ga – žvaigž dė) var -
du. „Naujienose” dirbęs
An ta nas Vaivada pasiū -
lė „Lituanica” (Lie tuvy -
bė). Nors ir naujas žodis,
bet skam bus ir išreiškė
skry džio pras  mę – išgar-
sinti lietuvius ir su stip -
rinti jų dvasią bei jau-
nos, ne priklausomos Lie-
 tuvos pasitikėjimą sa vo
jėgomis. Vyriausio jo
skri   dimo rėmė jų komi-
teto sprendimu buvo nu-
tarta surengti „Lituani-
cos” krikš tynas. Jos įvy -
ko ba landžio 30 d. Dievo
Ap vaizdos bažny čioje,
ku rioje kunigas I. Al ba -
vi čius atnašavo iš kil -
min gas šv. Mišias. Mi -
šio se  giedojo K. Sabo-
nis, vyčių choras „Dai -

 na”. Dėl blogų oro sąly gų po pietų numatytas   iš -
kilmes oro uoste teko atidėti. Lėktuvo krikštynos
įvyko gegužės 6 d. Čikagos savivaldybės Midway
oro uoste. Lėktuvo šventinimo apeigas gausiai su -
sirin ku siųjų lietuvių akivaizdoje atliko pre latas My -
kolas Krušas,  padedant ku nigui M. Urbonavičiui, o
S. Dariaus mama, ame ri kiečių papročiu, sudau žė į
lėktuvo propelerio ašį šampano bu telį. Čia pat nu-
plėšus lėktuvo už dangą, susirinkusieji išvydo ir
naująjį isto ri nį  lėktuvą, pavadintą – „Lituanica”
vardu. Netrukus abu linksmai besišypsantys lakū-
nai, su sirin kusios minios džiaugsmui, pakilo virš
vieno di džiau sių tuo metu pa  saulyje Čikagos   oro
uosto. „Naujie nos” rašė: „‘Li tua nica’, nuoširdžiai ti-
kime, užims ver tingą vietą aeronautikos ir lietuvių
tautos kilimo istorijoje”. Kitą dieną, gegužės 7 d.
anksti ry te, lakūnai, atsi sveikinę su giminė mis ir
būrio čika giečių šiltai palydė ti, išskrido į New York.

Prisimindami tų dienų įvykius, gegužės 5 d.,
kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už  buvusius čika-
giečius Ste poną Darių ir Stasį Girėną. Atmini mo  šv.
Mišios bus aukojamos 10 val. r.  Brighton Park Švč.
Mergelės Ma rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje, o 11 val. r. – Marquette Park Švč. Merge -
lės Mari jos Gimimo lietuvių bažnyčioje. Jas aukos
kun. Gediminas Keršys. Po Mi šių 12 val. p. p. Mar-
quette Park parapijos salėje Amerikos lietuvių teat -
ras „Viltis” suvaidins spektakliuką apie S. Da riaus
ir S. Girėno palydas iš Či kagos prieš 80 metų „Sėk-
mės, Litua nica”. Visi kviečiami.

Atsisveikinimo vakarienė Jucių restorane vyko 1933 gegužės 5 d.

„Lituanicos” krikštynos 1933 gegužės 6 d. Į propelerio
ašį šampano butelį sudaužė S. Dariaus motina.

„Lituanicos” krikštynos 1933 gegužės 6 d. 

„Lituanicos” krikštatėvis „Naujienų” žurnalistas
A. Vaivada. 
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Korp! Giedros pavasario susirinkimas 
Kviečiamos visos narės ir kandidatės

Šeštadienį, gegužės 11 d. Korp! Giedros narės ir kandidatės kviečiamos į susirinkimą pas Ritą
Venclovienę. Bus proga susipažinti su bū-
simomis narėmis, kurios domisi ,,Gied-
ros” veikla. Programoje bus pristatyti vy-
riausios giedrininkės Onos Puzinauskie-
nės pri si minimai apie Korp! Giedrą Lie-
tuvoje ir ,,Giedros” krepšinio komandą.

Susirinkimo metu švęsime pavasarį,
pasidalinsime pavasario poezijos eilėmis
ir mintimis. Į susirinkimą visos prašo-
mos atsinešti pavasariu dvelkian čių eilė -
raštukų, giedrių pavasariškų minčių ar
kokią tinkamą patarlę.

,,Giedros” istorijos redakcinio komi-
teto narės praneš apie knygos leidybą.
Bus proga aptarti ateities veiklą. 

Laukiame visų narių ir kandidačių.
Kviečiamos visos moterys, kurios norė tų
susipažinti su ,,Giedros” veikla. Apie da-
lyvavimą prašome pranešti Ritai Venc lo -
vienei el. paštu: venclovas@com cast. -
net arba paskambinti tel. 630-246-1228.                  

Visus maloniai kviečia 

Korp! Giedros valdyba

Kasmet Ateitininkų šalpos fondo taryba  rengia narių suvažiavimą, ku-
riame pristomi tarybos ir valdybos pranešimai, vyksta naujų narių
rinkimai ir aptariami AŠF reikalai. Šįmet suvažiavimas įvyko balan-

džio 6 d., Ateitininkų namuose, Lemont, IL.
Suvažiavimą atidarė valdybos pirmininkas Vytenis Damušis. Tarybos pir-

mininkas Gediminas Damašius pranešė apie AŠF atliktus ir dar tebevykstan-
čius darbus. Taryba daug laiko ir dėmesio skiria  paramos prašymų aptarimui.
AŠF remia ateitininkų stovyklas, suvažiavimus, kursus, knygų ir kompaktinių
plokštelių leidimą, ,,Ateities” žurnalą ir Lietuvos ateitininkų veiklą. AŠF tiks -
las – remti ateitininkų veiklą ir ugdyti jaunimą;  finansinė parama prisideda
prie šio tikslo siekimo.

Iždininkas Antanas Gilvydis išdalino nariams 2012 metų finansinę apy-
skaitą, kurioje surašyta banko sąskaitos, pajamos, išlaidos ir  finansinė para -
ma. Kontrolės komisija – Marytė Meškauskaitė, Sigita Damašienė ir Edmun-

das Vasiliauskas – pranešė, kad knygos
tvarkingai vedamos.

Toliau vyko AŠF Tarybos narių ir
kontrolės komisijos rinkimai. Išrinkti:
Gediminas Damašius, Vytenis Damu šis,
ir naujas narys – Vidas Neve rauskas.

Lai ma Garbonkienė, Palmira Ja -
nu šonienė, Petras V. Kisielius, Ra-

munė Rač kaus  kienė (sekretorė),
Audrius Rušėnas ir Dainė

Quinn ir iždininkas Antanas Gil -
vydis lieka toliau eiti savo  pa-
reigas. Kontrolės komisijos na-
riai bu vo perrinkti dar vienai

kadencijai.

AŠF metinė vakarienė
Pasibaigus suvažiavimui,

AŠF nariai susitiko su pokylio
svečiais, bendravo Ateiti ninkų namų
svetainėje. Po kylį suruošė Vida Da -
mu  šienė ir Pranutė Domanskienė. Po
skanios vakarienės, svečiai klausėsi
Tado ir Rimo Biručių linksmos muzi-

kinės programos. Prie dainų prisi-
dėjo ir svečiai, ilgai dainuodami ir
dar ilgesnius dainelių posmelius prisi-
mindami. Pokylyje vyravo pakili nuo-
taika, seniai  nematyti draugai galėjo ne tik maloniai
pasišnekėti, bet ir aptarti būsimą ateitininkų veiklą.

Remkime Šalpos fondą, tapdami jo nariais
AŠF nariu gali tapti kiekvienas, kuris nuoširdžiai  supranta Fondo paskirtį

ir tikslus bei remia ateitininkų veiklą. Už kiekvieną 100 dol. auką suteikiamas
vienas balsas. Čekius rašyti ir siųsti: Ateities Relief  Fund, Inc. 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439.

O gal Jums reikia paramos?
Ateitininkų vienetai ir kitos organizacijos, kurių tikslai palaiko ateiti-

ninkų idealus, gali prašyti iš AŠF paramos. Prašymo formas ir kitą informa-
ciją rasite ateitininkų tinklalapyje: http://ateitis.org/ateitininkai/salpos-
fondas/ — R. R.

Išpardavimas parems Ateitininkų namų veiklą.

Ateitininkų veikla –
dosniai paremta

Laikas registruotis vasaros stovykloms!
Visa informacija internete. 

Žiūrėkite: ateitis.org/stovykla

Rima Birutienė.

Po metinio suvažiavimo Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirmininkas Gediminas Da-
mašius sveikina narius ir svečius, susirinkusius AŠF vakarienėje. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) metiniame suvažiavime pranešta,  kad išdalinta
apie 20,000 dol. ateitininkų reikalams. Po ataskaitinio susirinkimo – nuotaikinga
Ateities šalpos fondo vakarienė.

Tadas ir Rima Biručiai linksmino svečius
smagia muzikine programa. 

D. Čyvienės nuotrauka iš Korp! Giedros 85-
mečio minėjimo

Rita Venclovienė supažindina ateitininkes su ,,Giedros” kor-
poracijos istorija. Iš k.: Daiva Kisielienė, Dalia Lietuvnin-
kienė ir Rita Kaufmanienė.                Dainos Čyvienės nuotr.

Paau kokite savo nebebran ginamą turtą didžiam išpar -
da vi mui. Atvežkite ir palikite savo paau ko tus daiktus –
baldus, knygas, įrankius, rakandus, paveikslus ir kt.
prie Atei ti  nin  kų namų garažo. Išpardavimas įvyks bir-
želio mėnesį – tiksli data bus pranešta vėliau.  

KVIEČIAME PRISIDĖTI PRIE
NAUDOTŲ DAIKTŲ
IŠPARDAVIM0
Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr.  Lemont, Illinois
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Rusijos galimybė ateityje išlikti
pasaulyje pirmaujančia ener-
gijos tiekėja yra abejotina. Po

daugiau nei dešimtmečio didelių eks-
porto įplaukų ji mažina natūralių
dujų kainas Europai, taip pat menksta
jos energetinio milžino „Gaz prom” at-
eities planai. Rusija turi didžiausius
atrastus natūralių dujų išteklius ir
dažnai rungtyniauja su Saudo Arabija
dėl daugiausia naftos išgaunančios
valstybės vardo. Šalis aprūpina treč-
dalį Europos dujomis ir nafta, taip pat
neseniai atkreipė dėmesį į Rytų Azijos
rinkas. Energijos sektorius Maskvai
yra daugiau nei komercinis projektas:
jau daugiau nei šimtmetį tai vienas iš
Rusijos stabilumo garantų. Kremlius
energijos sektorių yra įvardijęs kaip
vieną didžiausių Rusijos nacionalinio
saugumo problemų, ypač dėl nesenų
pasaulinių ir vidinių šalies pokyčių,
kurie sukėlė abejonių šio sektoriaus
patikimumu. Per visą Rusijos istoriją
šios valstybės energijos sektorius kar-
tais sustiprėdavo, kartais susilpnė-
davo. Prisiderinti prie šito ciklo yra
vienas svarbiausių šios valstybės vi-
daus ir išorės politikos uždavinių nuo
pat carinės Rusijos laikų. Šiuo metu
našta kliuvo Vladimir Putin režimui.

Kokie yra dabartiniai 
reikalavimai Rusijai?

Rusija iš esmės yra pažeidžiama,
apsupta kitų galingų valstybių ir ne-
turinti lengvai apginamo pasienio.
Tai labai atšiauri teritorija, apgyven-
dinta daugelio etninių grupių, ku-
rioms istoriškai kildavo problemų dėl
centralizuoto Maskvos valdymo. Ru-
sija taip siekia išsilaikyti kaip vals-
tybė ir užsitikrinti savo, kaip regioni-
nės galybės, padėtį. Siekdama to, ji
pirmiausia privalo sutelkti savo vi-
suomenę ties vienu politiniu autori-
tetu. Antra, ji privalo plėsti savo galią
į kaimynų sritis, kad būtų sukurtos
sritys prieš kitas priešiškas jėgas. Ga-
liausiai ji privalo išnaudoti savo na-
tūralius išteklius, kad būtų pasiekta
pusiausvyra su kitomis galingomis
valstybėmis, kurios nėra jos kaimy-
nės. Rusija naudojosi daugeliu įran-
kių, kad pasiektų šituos tikslus nuo
maisto produktų eksporto iki karinio
grasinimo ir užkariavimo. Nuo XIX a.
Rusija ėmė pasitelkti energetiką kaip
įrankį. 

Pajamos iš naftos ir natūra lių
dujų eksporto rodo, kaip energijos
sektorius įgalino Kremlių suvienyti
valstybę. Rusija yra tapusi itin pri-
klausoma nuo energijos ir gali nu-
kentėti tuo atveju, jei pajamos suma-
žėtų. Energijos sektorius taip pat pri-
sideda prie Rusijos galimybės plėsti
savo įtaką kaimynams. Žinoma, kaip
valstybė pasitelkia šį įrankį, pri-
klauso nuo kaimynės, ir įtaka gali pa-
sireikšti prižiūrint energijos gamybą
(kaip atsitiko Azerbaidžane ir Ka-
zachstane) ar remiant pigią energiją.

Rusijos energetikos kaita

Energijos kaip įrankio naudingu-
mas laikui bėgant keitėsi, kadangi Ru-
sija turėjo prisitaikyti prie pokyčių
šalies viduje ir tarptautinėje politi-
koje. Maskvos stiprybė – jos lankstu-
mas. Energija Rusijoje tapo svarbi
XIX a. pabaigoje, kada monarchija su-

vokė galinti sustiprinti Rusijos impe-
riją, tik, žinoma, jei pavyktų tą sekto-
rių išplėtoti. Tačiau imperija neturėjo
tam nei technologijų, nei kapitalo, už-
tat sumanė sumažinti užsienio preky-
bos apribojimus, kviesdama Europos
ir JAV firmas investuoti į Baku ir Vol-
gos naftos telkinius. Amžių sankirtoje
Rusijos imperija išgaudavo 31 proc.
viso pasaulio naftos eksporto.

Kadangi augo energijos sekto-
riaus svarba Rusijai, tai atsiliepė jos
vidaus stabilumui. Pavyzdžiui, bolše-
vikai naudojo energetikos sektorių,
bandydami nuversti monarchiją XX
a. pradžioje. Naftą išgaunantys regio-
nai buvo svarbiausi centrai, kuriuose
veikė būsimi revoliucionieriai, nes
energija buvo vienas iš nedaugelio
sektorių, kuriuose organizavosi pra-
monės darbininkai. Be to, bolševikai
naudojosi geležinkeliais kaip įrankiu
skleisti savo propagandą po visą šalį
ir į užsienį. Kai 1904 m. Rusijos impe-
rija numalšino sukilimus, bolševikai
sąmoningai žlugdė Baku naftos telki-
nius. Tai sumažino Rusijos eksportą
dviem trečdaliais, tad Maskva ir už-
sienio partneriai suvokė naftos eks-
porto ir Rusijos vidinio stabilumo tra-
pumą.

Rusijos šiuolaikinė energetikos
strategija susidarė po An trojo pasau-
linio karo. Tuo metu SSRS, būdama
viena iš dviejų didžiųjų valstybių, ne-
sutiko jokių rimtesnių kliūčių įsi-
tvirtinti pasaulio energetikoje. Ka-
dangi SSRS turėjo išvystytą energeti-
kos sektorių ir ten buvo pigi darbo
jėga, jai pavyko parduoti savo naftos
produktus netgi 50 proc. pigiau nei
siūlė konkurentai Vidurio Rytuose.
CŽV tokią strategiją yra pavadinusi
sovietiniu ekonominiu puolimu. SSRS
taikė tokią strategiją dėl ekonominių
ir dėl politinių sumetimų, trokšdama
praplėsti savo įtakos zoną. Tačiau dėl
to buvo greitai iššvaistomi ištekliai,
nebesurenkama pajamų.

Sovietams sekėsi išlaikyti dideles
pajamas iš energijos išteklių parda-
vimo iki 1980-ųjų vidurio. To dešimt-
mečio viduryje sovietams buvo su-
duotas didžiulis smūgis, kadangi tuo-
met smarkiai krito naftos kaina, ir Va-
karai atsisakė SSRS naftos, leisdama
jos vietą užimti Saudo Arabijos pro-
duktams. Taip pat tuo metu išryškėjo
SSRS technologijos atsilikimas. Todėl
1985 m. ši komunistinė valstybė bandė
iš dalies persiorientuoti į rinkos eko-
nomikos modelį. Taip pat ji dar pa-
kėlė kainas Rytų blokui, reikalau-
dama atsiskaityti užsienio valiuta ir
įsileisdama užsienio firmas į energi-
jos sektorių. Tačiau rusų strateginiai
manevrai nepadėjo išvengti SSRS ir
komunistinio bloko žlugimo. Per de-
šimtmetį Rusijos energijos sritis
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smarkiai nukentėjo. Padėtis pasi keitė
2000 m., prezidentu tapus V. Putin.
Vienas Rusijos prezidento tikslų buvo
energijos sektorių perimti į valstybės
rankas. Maskva naciona lizavo di-
džiąją dalį sektoriaus, išteklius ati-
duodama tokiems milžinams kaip
„Gazprom”, „Rosneft” ir „Transneft”.
Kremlius tapo ag resyvesnis derėda-
masis dėl tiekimo sutarčių su buvu-
siosmis komunistinėmis valstybėmis
ir visa likusia Europa. 

Dabartiniai iššūkiai Rusijai

Pagrindinis Rusijos iššūkis yra
jos pažeidžiamumas dėl naftos kainos
svyravimų. Net 50 procentų Rusijos
biudžeto sudaro pajamos iš energeti-
kos sektoriaus, taigi krizės atveju tai
galėtų lengvai suluošinti valstybę.
Kremlius jau dabar pradėjo planuoti
savo biudžetą pagal žemesnę – 93 do-
lerių už barelį (anksčiau 119 dolerių) –
naftos kainą, tačiau netgi pasirink-
dami nuosaikesnį va riantą rusai rizi-
kuoja. Žvelgiant istoriškai matyti, kad
didžiulės tarptautinės krizės ir pa-
saulio vartojimo svyravimai turėjo di-
delį poveikį naftos kainai, todėl ir Ru-
sijos stabilumui. Šiuo metu padėtį Ru-
sijos energijos sektoriuje galima ver-
tinti kaip įtemptą. Nors sektoriaus su -
telkimas dviejų nacionalinių firmų
rankose turėjo privalumų, tačiau il-
gainiui išryškėjo ir trūkumai. Ka-
dangi „Gazprom” neturėjo konku-
rentų, firma pradėjo technologiškai
atsilikti ir buvo pripažinta kaip nepa-
lanki užsienio investicijoms. 

Korupcija taip pat yra svarbus
veiksnys, įvairiais skaičiavimais pa-
siglemžiantis nuo 20 iki 40 proc. visų
„Gazprom” metinių pajamų. Šitas
nuostolis galėtų būti pakenčiamas

esant didelėms pajamoms, o ne tokiu
atveju, jei energijos kainos nukristų
žemiau išgavimo ir tiekimo savikai-
nos. Kremlius užtat ir tikrina „Gazp-
rom”, tačiau žinant korupciją, kuri ly-
dėjo Rusiją per visą jos istoriją, jam
turbūt vargiai pavyks išspręsti šią
opią problemą. 

Kaip vieną iš pastangų sumažinti
priklausomybę galima įvardyti natū-
ralių dujų terminalų statybą. Šitie ter-
minai turėtų suteikti galimybę Lietu-
vai ir Lenkijai importuoti natūralias
dujas iš kitų tiekėjų. Kita pastanga –
skalūninių dujų paieška.  Taigi šios
priemonės kartu su ES pastangomis
fiziškai sujungti dujotiekius tarp ES
narių Centrinėje Europoje pasunkino
Rusijos galimybes pasitelkti dujas
kaip užsienio politikos įrankį. 

Naujausia Rusijos taktika

V. Putin administracija yra gerai
susipažinusi su Rusijos energetinio
sektoriaus iššūkiais. Rusijos bandy-
mai per pastarąjį dešimtmetį susi-
telkti į kitas pramonės šakas nepa-
vyko, ji vis tiek liko susijusi su ener-
getikos pramone. Rusijos bandymas
pasitelkti naftos eksportą kaip užsie-
nio politikos įrankį ir kartu kaip pa-
jamų šaltinį kartais tampa priešta-
ringas. Pirmiausia Rusija pabrėžia
pavojingą neužtikrintumą santy-
kiuose su tradicinėmis tranzito vals-
tybėmis. „Nord Stream” dujotiekis po
Baltijos jūra ar ,,South Stream” jung-
tis Juodojoje jūroje leido Rusijos du-
joms taip pat aplenkti ukrainiečių ir
baltarusių. „Gazprom” pradėjo taikyti
nuolaidas strateginiams partneriams
– Vokietijai ir Italijai. Kremlius žino,
kad vienintelė ga limybė išlaikyti pa-
jamas iš dujų,  yra susisaistyti su part -
neriais ir pasi rašyti ilgo laikotarpio
sutartis konkurencingomis kainomis.

Galima pastebėti visų Rusijos
strateginių projektų panašumą –
jiems užbaigti reikia investuoti itin
daug kapitalo. Pavyzdžiui, Rytų Si-
biro-Ramiojo vandenyno naftos vamz-
dynas turėtų kainuoti 15 milijardų
dol. Matyti, kad Kremlius supranta iš-
šūkius, kuriuos Rusija gali patirti per
artimiausius du dešimtmečius.  Rusi-
jos priklausomumas nuo aukštų naf-
tos kainų kelia nerimą Maskvai, ta-
čiau kol kas V. Putin pavyko aktyviai
reaguoti į išorinius vartojimo ir išga-
vimo pokyčius, ypač dėl Europos rin-
kos. Tačiau vargu ar dabartinė Rusi-
jos strategija tiks ateičiai.

Pagal Lauren Goodrich ir Marc Lant-
hemann straipsnį „The Past, Present and
Future of Russian Energy Strategy” parengė
Tomas Matulevičius.

Bernardinai.lt



DRAUGAS2013 GEGUŽėS 4, ŠEŠTADIENIS8

ReNGINIų kALeNDoRIUS

GEGUŽĖ

Gegužės 4 d., šeštadienį: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) 2 val. p. p. vyks
knygos ,,Children of Siberia” sutiktuvės.
Dalyvaus sudarytojai Irena Kurtinaitytė-
Aras ir Vidmantas Zavadskis, knygos ver-
tėja į anglų kalbą Živilė Gimbutas, iliust-
ratorius Marius Zavadskis ir kt. Tel. pasi-
teirauti: 773-582-6500.

Gegužės 5 d., sekmadienį: Jaunimo
centro Moterų klubas po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje maloniai
kviečia užsukti į JC kavinę paskanauti
mielinių blynų. Gautas pelnas bus skirtas
JC paremti.

– 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje – organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” narių susi rin -
kimas. Pasiteirauti: vvm@child gate.org.

– 10 val. r. Brighton Park Švč. Mer -
gelės Marijos Nekaltojo Prasidė jimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) –
Šeštinių šventė. Šv. Mi šias atnašaus kun.
Gediminas Ker šys. Kartu su Lietuva pa-
minėsime Mo tinos dieną, o taip pat 80-
ąsias Da riaus ir Girėno išleistuves iš Čika -
gos.

– 12 val. p. p. Marquette Park pa -
rapijos salėje (6820 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) teatras ,,Viltis” (vad. Apolo-
nija Steponavičienė), su vaidins spektak-
liuką apie istorines Dariaus ir Girėno iš-
leistuves. Bus pie tūs.

– Maloniai kviečiami į Motinos die-
nos minėjimą Šv. Petro ir Povilo lie tuvių
parapijos salėje 211 Ripley Place, Eliza-
beth, NJ. Programoje da lyvaus choras
,,Varpelis” ir V. Kudir kos lit. mokyklos
mokiniai. Pradžia 12 val. p. p. 

Gegužės 4–5 d: Lemont, IL, vyks
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklė-
jimo ir Sporto sąjungos (ŠALFASS) suau-
gusių ir jaunių krepšinio, tinklinio bei
stalo teniso varžybos. In formacija: dsi-
liunas@aol.com arba: deivis_pavasa-
ris@yahoo.com.

Gegužės 9–10 d.: Vytauto Didžiojo
universiteto mažojoje salėje S. Dau kanto
g. 28, Kaune vyks tarpdalykinė Mokslinė
konferencija ,,Migracija ir religija: tautiš-
kumo ir universalumo sankirtos”. Dau-
giau informacijos el. paštu: i.strumic-
kiene@hmf.vdu.lt 

Gegužės 11 d., šeštadienį: ,,Gran -
dies” tautinių šokių ansamblio tradi ci nis
kasmetinis koncertas rengiamas Pasaulio
lietuvių centro (Le mont, IL) Ritos Riškie-
nės salėje. Programoje ,,Gyvenimo tėk -
mė – nuo lopšio iki sutuoktuvių” pasiro-
dys vi si ansamblio šokėjai, bus švenčiama
vaikų ratelių 20-mečio sukaktis. Kon certo
pradžia – 5:30 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel. 630-257-0153 arba 630-243-
6313.

– ,,Kokia graži tu šiandien, ma ma” –
Motinos dienos šventė Gedimi no litua-
nistinėje mokykloje (St. Andrew Luteran
Church, 10 S. Lake St., Mundelein, IL).
Koncertas ir vai šės. Pradžia 11 val. r. Tel.
847-244- 4943.

–  6 val. v. Švč. M. Marijos Nekal tojo
Prasidėjimo parapijos salėje (2745 West

44th St., Chicago, IL) vyks kapelos ,,So-
džius” koncertas. Po koncerto – vaišės.
Dalyvaus JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos narė dr. Elona Vaišnienė.

Gegužės 11–12 d.: 41-asis Baltimo -
re lietuvių festivalis. Nuo 11 val. r. iki 6
val. v. Catonsville Armory (130 Mel lor
Ave., Catonsville, MD). 

Gegužės 12 d., sekmadienį: St. Pe -
tersburg, FL, Lietuvių klubas 1 val. p. p.
kviečia į Motinos dienos minėjimą.

Gegužės 14 d., antradienį: St. Pe -
ters burg, FL, Lietuvių klubas 1 val. p. p.
rengia šampano vaišes Emilijos Kiau -
nienės 100-ojo gimtadienio pro ga.

Gegužės 18 d., šeštadienį: PLC Lie-
tuvių Fondo salėje 7 val. v. – bigbendo
,,Gintaras” koncertas. Po to – šo kiai. 

Gegužės 19 d., sekmadienį: Lietu -
vos Dukterų draugijos valdyba 12:30 val.
p. p. kviečia į Draugijos visuotinį narių
susirinkimą Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje.

– 12 val. p. p. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL) – kn. ,,Tautinės min ties ke-
liu”, kurią išleido Ameri kos lietuvių Tau-
tinė sąjunga, sutiktuvės. Bus meninė
programa ir vaišės.

– Ansamblis ,,Dainava” kviečia į pa-
skutinį sezono koncertą Rudolph Ganz
Memorial Hall, Roosevelt Uni versity, 430
S. Michigan Ave., Chi cago, IL. Pradžia – 2
val. p. p. Daugiau informacijos: info@dai-
nava.us.

Gegužės 21 d., antradienį: 2 val. p.
p., Lietuvos Dukterų draugijos valdyba
kviečia į metinį-visuotinį na rių su -
sirinkimą St. Petersburg, FL, Lie tuvių
klubo salėje.

Gegužės 30 – birželio 2 d.: The New
York City Center (131 W. 55th St., New
York, NY) vyks spektaklis ,,The Giacomo
Variations”, kuriame vai dins Ingeborga
Dapkūnaitė ir John Mal kovich. 

BIRŽELIS

Birželio 1 d., šeštadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre (Lemont, IL), vyks JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos metinis suvaži-

vimas. Registracija 10 val. r., pradžia – 10:
30 val. r. Informacija tel. 630-673-3384
arba: birute kairiene @yahoo.com. 

Birželio 2 d., sekmadienį: Čika gos ir
jos apylinkių Ateitininkų šei mos šventė
prasidės šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje 9 val. r. Pa saulio lietuvių
centro salėje vyks iškilmingas posėdis.
Pradžia – 10:30 val. r. 

– Ateitininkų namuose rengiama ge-
gužinė. Pradžia – 12 val. p. p. 

Birželio 3 – liepos 12 d.: Universi ty
of Pittsburgh viešės Baltic Studies Su-
mmer Institute (BALSSI), kurio me tu bus
mokoma lietuvių, latvių ar ba estų kalbų.
Daugiau informacijos: www.slavic.pitt.
edu/sli/programs/ceeu/index.php. 

Birželio 7–8 d. LR gen. konsulatas
New York rengia konsulinių pareigū nų
išvykstamąją misiją St. Peters burg, FL.
Aptarnavimas vyks Lie tu vių klube, 4880
46th Avenue North, St. Petersburg, FL.
Daugiau informacijos tel. 212-354-7840
arba el. paštu: pny@urm.lt.

Birželio 8 d., šeštadienį: Old Oak
Country Club, Homer Glen, IL, vyks kas-
metinis golfo turnyras, skirtas paremti
PLC. Tel. pasiteirauti: 949-735-2779. 

Birželio 16–19 d.: Talino universi -
tete, Estija, vyks 10-oji Baltų studijų Eu-
ropoje konferencija ,,Kultūros, kri zės ir
susivienijimas baltiškame pa sau lyje”. Re-
gistracija iki birželio 1 d. Daugiau infor-
macijos el. paštu: bal ticstudies2013
@tlu.ee arba internete www.tlu.ee/?Ca-
tID=6323&LangID=2.

Birželio 30 – liepos 9 d.: Daina vo je,
Michigan, vyks Jaunųjų ateiti nin kų są-
jungos stovykla. Registra ci ja: http://jav-
jas.org/  

LIEPA

Liepos 17–21 d.: 13–35 metų jau-
nuoliai kviečiami dalyvauti Pasaulio jau-
nimo dienose Brazilijoje. Daugiau infor-
macijos rasite ,,Facebook” – BLJS arba
el. paštu: bljsbrazilija @gmail.com. 

Liepos 25–28 d.: Quincy, MA, vyks
Lietuvos vyčių 100-mečio jubiliejinis su-
važiavimas. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 5–17 d.: Centras ,,Lin gua
Lituanica” kviečia į Vaikų vasa ros kursus
Vilniuje, Gedimino pr. 26. Daugiau infor-
macijos tinklalapyje: www.linqualit.lt
arba el. paštu: info@linqualit.lt. 

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pa sau lio
lietuvių slidinėjimo olimpinės žaidynės
vyks Perisher, Australijos Snieguotuose
kalnuose (Snowy Moun  tains). Daugiau
informacijos suteiks Ed Mickus el. paštu:
edmickus1 @aol.com).

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį: 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake Coun  ty apy-
linkė rengia Vasaros palydų šventę
,,Fourth Lake Resort” (36670 N. Corona
Dr., Lake Villa, IL). Tel. 847-855-5294.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lietu vos
Dukterų draugijos iškilmingi ,,Rudens pie-
tūs” vyks Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje salėje (Lemont, IL).

SPALIS

Spalio 13 d., sekmadienį: Org.
,,Vaiko vartai į mokslą” vi sus kviečia į tra-
dicinius labdaros ,,Derliaus pie tus”, kurie
prasidės 12:30 val. p. p. Pa saulio Lietuvių
centre, Lemont, IL.

Spalio 11–13 d. Sheraton Detroit-
Novi viešbutyje vyks JAV LB XX Ta rybos
metinė sesija. Registracija pra si dės ge-
gužės mėn. Spalio 12 d., šeštadienį – va-
karas Dievo Apvaizdos pa ra  pijos Kultūros
centre, Southfield, MI.

Spalio 19 d., šeštadienį: Akade minio
skautų sąjūdžio Čikagos sky riaus metinė
šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Willowbrook
Ballroom”, Willow Springs, IL.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Drau go”
pietūs rengiami ,,Willow brook Ballroom”
(8900 Archer Ave. Willow Springs, IL
60480) Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., sekmadienį: Čika gos
lietuvių moterų klubo 90 metų ju biliejinis
pokylis vyks 1 val. p. p. Pa los Country
Club (135th & SW Hwy; Orland Park, IL.
60462).

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietu vių
Fondo pokylis. 

•••
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
susirinkimai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau
informacijos tel. 630-267-7065.

•••
Svetainėje www.neringa.org pa-

skelbtas 2013 m. Neringos stovyklų tvar-
karaštis. Registracija į stovyklas jau pra-
sidėjo. Daugiau informacijos – re-
gina@neringa.org.  

,,Grandies” šokėjai. Jono Kuprio nuotr.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų
į ,,Renginių kalendorių”, informa ciją siųs-
kite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba el. paštu: redakci -
ja@drau gas. org. 
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LIetUvA IR PASAULIS

JT skelbia pavojų dėl Arkties ledo tirpsmo

Dauguma musulmonų nori šariato

Baltarusijos prezidentas norėtų antros atominės

Tarp JAV ir Rusijos mažiau įtarinėjimų

Estija į kosmosą paleis palydovą

Vilnius (Lietuvos bankas) – Lie-
tuvos banko valdyba paskelbė 50 litų
sidabro proginę ir 25 litų proginę apy-
vartinę monetą, skirtas Lietuvos są-
jūdžio įkūrimo 25-mečiui (iš serijos
„Lietuvos nepriklausomybės kelias”),
mokėjimo ir atsiskaitymo priemone
ir išleisti jas į apyvartą 2013 m. gegu-
žės 31 d. Monetų grafinius projektus
sukūrė ir gipsinius modelius atliko
Rytas Jonas Belevičius. Monetas kal-
dina UAB Lietuvos monetų kalykla. 

Taip pat patvirtinti 50 litų sidabro
proginės ir 1 lito vadinamojo šiaurės
aukso (vario, nikelio, cinko ir alavo)
metalo proginės apyvartinės monetų,
skirtų Lietuvos pirmininkavimui Eu-

ropos Sąjungos tarybai, etalonai. Abi
monetas numatyta išleisti į apyvartą
2013 m. antrąjį ketvirtį.

Monetų grafinius projektus su-
kūrė ir gipsinius modelius padarė Ry-
tas Jonas Belevičius. 

Lietuvos banko valdyba taip pat
patvirtino 50 litų sidabrinės proginės
monetos, skirtos Žemaitijos krikšto
600 metų sukakčiai, etaloną. Monetą
numatyta išleisti į apyvartą 2013 m.
trečiąjį ketvirtį. Monetos grafinį pro-
jektą sukūrė ir gipsinį modelį padarė
Petras Repšys. 

Visų monetų etalonus pagamino
UAB Lietuvos monetų kalykla.

Išleidžiamos Lietuvos sąjūdžio įkūrimo
25-mečiui skirtos dvi monetos

Demokratiška Rusija naudinga Lietuvai

Minskas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka pa-
reiškė, kad esant finansinėms gali-
mybėms jo šalyje reikėtų pastatyti
antrą atominę jėgainę. Ko mentuo -
damas kritiką dėl pirmosios Baltaru-
sijos atominės elektrinės netoli Ast-
ravo, prezidentas pareiškė, kad už
visa tai sumokėta. Jis sakė, Baltaru-
sijos elektrinė ir Rusijos elektrinė Ka-
liningrade yra ašaka gerklėje Euro-
pos Sąjungai (ES) ir Baltijos šalims. A.
Lukašenka pridūrė, kad ES gamina
elektros perteklių, tačiau jos energija
brangesnė. Jis pažymėjo, jog vyksta

konkurencinė kova, ir jie nuteikia ko-
voti prieš Baltarusijos atominės jė-
gainės statybą, – pažymėjo A. Luka-
šenka. Šalis esanti apsupta atominių
elektrinių grandinės. Pasak jo, pradė-
jus veikti Astravo atominei jėgainei,
Baltarusija galės sutaupyti apie 5
mlrd. kubinių metrų dujų per metus.
Prezidentas sakė neatmetantis gali-
mybės, kad ateityje Baltarusija galės
eksportuoti elektros energijos pertek-
lių. Tačiau A. Lukašenka pažymėjo,
jog prieš eksportuojant elektros ener-
giją, reikia normaliomis kainomis ir
įkainiais aprūpinti vidaus rinką. 

Vilnius (BNS) – Norint tęsti Vi-
sagino atominės elektrinės (VAE) pro-
jektą, lietuviai turi apsispręsti, ar jie
nori elektrinės, ar ne, o dabar žinomą
Lietuvos gyventojų  apsisprendimą
 ga li pakeisti tik naujasis referendu-
mas, mano Estijos premjeras Andrus
Ansip. Estiją domina tolesnis Visa-
gino AE projekto įgyvendinimas. Bet,
deja, Lietuvoje buvo surengtas refe-
rendumas ir du trečdaliai jame daly-
vavusių lietuvių atominės elektrinės

projektui pasakė aiškų „ne”. Todėl Es-
tijos vyriausybė neis į Lietuvą, kad
dalyvautų Lietuvos žmonių valiai
prieštaraujančioje veikloje. Ekonomi-
nis pagrįstumas bus vienas iš pagrin-
dinių rodiklių priimant sprendimą ir
dėl Lietuvos projekto. Lietuvos prem-
jeras A. Butkevičius pareiškė, kad sta-
tant naują atominę elektrinę Lietuva,
Estija ir Latvija turėtų prisiimti vie-
nodą  atsakomybę  ir  finansinę  naš-
tą. 

Estai neprisiims vienodos atsakomybės 
dėl elektrinės

Savižudybių problema yra sprendžiama 

Talinas (ELTA) – Estijos kosmoso
agentūros delegacija šią savaitę vyks
į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje
ir stebės, kaip iš ten esančio Europos
kosmoso agentūros kosmodromo bus
paleistas Estijos palydovas „ESTcube-
1”. Pirmasis Estijos kosmoso palydo-
vas bus paleistas gegužės 4 d. Paly-
dovą į Žemės orbitą iškels naujausia
Europos kosmoso agentūros raketa
nešėja „Vega”. Mokslinė palydovo mi-
sija yra išbandyti elektroninės saulės
burės komponentus. Palydovo palei-
dimą Prancūzijos Gvianoje stebės ir

Estijos parlamento pirmininkė Ene
Ergma. Palydovas buvo sukurtas pa-
gal Estijos studentų programą, kurią
2008 m. pradėjo Tartu universiteto stu-
dentai ir dėstytojai. Programos tikslas
– didinti mokslo populiarumą, su -
teikti studentams praktinių gebėjimų
ir didinti jų verslumą. Studentų pro-
jektas išaugo į rimtą tarptautinį pro-
jektą, kurio dalyviai iš Estijos yra
Tar tu universitetas, Talino technikos
universitetas, Estijos aviacijos akade-
mija ir Estijos gyvybės mokslų uni -
ver sitetas. 

Briuselis (BNS) – Prezidentei Da -
liai Grybauskaitei paraginus Vyriau-
sybę strateginiu lygmeniu imtis savi-
žudybių paplitimo problemos, prem-
jeras Algirdas Butkevičius sako, kad
šis klausimas jau yra sprendžiamas.
Jo teigimu, šią bėdą Vyriausybė jau
dabar sprendžia kompleksiškai, nes
savižudybes lemia ne vienas konkre-
čios srities veiksnys, bet daugelis. Pra-
dedant nuo patyčių mokykloje, bai-
giant ekonominėmis problemomis, di-
dele socialine atskirtimi ar priklau-
somybe nuo alkoholio jau suaugus.

Jos patarėja D. Ulbinaitė pažymėjo,
kad prieš še šerius metus patvirtinta
pagalbos dėl savižudybių programa
yra popierinė ir neveiksminga, o jos
įgyvendinimui nėra numatyta nei rea-
lių priemonių, nei tinkamo finansa-
vimo. Pasak prezidentės, savižudybių
problema daugiausia užsiima nevy-
riausybinės organizacijos, tačiau
rimto valstybės požiūrio ir konkrečių
veiksmų nėra. Telefoninės pagalbos
tarnybos teišgali atsiliepti į vieną iš
dešimties skambučių. Kasmet Lietu-
voje nusižudo apie tūkstantį žmonių. 

Vilnius (ELTA) – Muitų sąjungos
projektas yra ne ekonominis, o Rusijai
pernelyg daug kainuojantis imperi-
nių ambicijų projektas, sakė Rusijos
opozicijos atstovas Boris Nemcov.
Šiuo metu Muitų sąjungai priklauso
Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas.
Kitas Vilniuje vykusioje konferenci-
joje dalyvavęs Rusijos opozicijos at-
stovas, ju dėjimui „Dešiniųjų jėgų su-
sivienijimas” vadovaujantis Leonid
Gozman teigė, kad Lietuvai ekono-

miškai naudinga, jei Rusija taptų de-
mokratine valstybe. Dabar Lietuva
moka dideles kainas už dujas. Esant
demokratinei Rusijai reikėtų mokėti
mažiau. Ne dėl to, kad demokratinė
Rusijai prekiautų nuostolingai sau,
tačiau tiesiog vogtų mažiau. Juk Ru-
sijos korupcija įskaičiuota į kainą, ku-
rią Lietuva moka už dujas. Opozicijos
atstovas taip pat kalbėjo, kad Europa
taiko Rusijai dvejopus  standartai. 

Washington, DC (ELTA) – Ru -
sija yra labai linkusi bendradarbiauti,
norėdama JAV padėti ištirti Boston
maratono sprogdinimus, o nuo Šaltojo
karo laiko užsilikę abipusiai įtarinė-
jimai tarp Washington ir Maskvos pa-
mažu nyksta, gegužės 2 d. kalbėjo JAV
prezidentas Barack Obama. Rusai
mums buvo labai paslaugūs tiriant
Boston sprogdini mus, – sakė jis. Aki-
vaizdu, kad įsišaknijusius įpročius
sunku išrauti. Tarp mūsų žvalgybų ir

teisėsaugos institucijų vis dar tvyro
įtarinėjimų šydas, nesitraukiantis jau
10, 20, 30 metų. Tačiau  padėtis nuola-
tos gerėja, – sakė JAV prezidentas. B.
Obama kalbėjosi su Rusijos vadovu
Vladimir Putin dukart per pastarą-
sias dvi savaites. Jis pa siryžęs bendra -
darbiauti su manimi tiriant Boston
sprogdinimus konk rečiai ir kalbant
apie kovos su terorizmu klausimus ap-
skritai, – apie kolegą iš Rusijos sakė
JAV prezidentas.  

Vilnius (BNS) – Dauguma pa -
saulio musulmonų nori, kad jų ša lyse
būtų įvestas šariatas (islamo teisė),
tačiau nesutaria, kaip jis turėtų būti
taikomas, rodo paskelbta studija.
2008–20012 m. atliekant išsamią Pew
tyrimų centro studiją 39 šalyse ap-
klausta 38,000 žmonių, atstovaujančių
apie 2,2 mlrd. narių tu rinčiai pasaulio
musulmonų bendruomenei. Aiški
dauguma atsa kovų, ypač Azijoje, Af-
rikoje ir Vidurio Rytuose, sakė, kad
jų šalyse šariatas turėtų tapti krašto
teise. Nuomonės, kad šariatas turėtų
tapti oficialios nacionalinės teisės sis-
temos pagrindu, Turkijoje pritarė 12
proc., Tunise – 56 proc., Nigerijoje – 71
proc., Indonezijoje – 71 proc., Egipte –
74 proc., o Afganistane – net 99 proc.
gyventojų. Tačiau Prinston universi-

teto profesorė Amaney Jamal, kuri
yra Washington įsikūrusio Pew ty-
rimų centro ypatingoji patarėja, pa-
žymėjo, kad musulmonų pasaulyje
nėra vieningos šariato sampratos.
Studija taip pat atskleidė, jog daugelis
musulmonų pasisako už šariato nor -
mų taikymą privačioje sferoje, spren-
džiant ginčus šeimose arba turto klau-
simus. Tačiau daugumoje tirtų šalių
nu statytas mažesnis palaikymas
griež toms bausmėms, tokioms kaip
rankų kapojimas vagims arba baudi-
mas atsi ver tėlių iš islamo į kitas reli-
gijas. Dauguma musulmonų taip pat
pasisako už tikėjimo laisvę, net jeigu
jie palaiko šariatą. Apie pusė ap klaus -
tų musulmonų sakė esantys susirūpi -
nę dėl religinio ekstremizmo, ypač
Egip te, Irake ir Tunise.  

Ženeva (BNS) – Arkties vande -
nyno ledas 2012-aisiais tirpo rekor -
diškai sparčiai, o tie metai buvo de -
vintieji šilčiausi per matavimų isto-
riją, gegužės 2 d. pranešė Jungtinių
Tautų (JT) meteorologijos agentūra,
atkreipdama dėmesio į klimato šiltė-
jimo lemiamus ekstrema lius orų reiš-
kinius, tokius kaip pernai siautęs ura-

ganas „Sandy”. Ataskaitoje apie padė -
tį 2012 m. Pasaulinė meteorologijos or-
ganizacija nurodė, kad per tirpsmo se -
zo ną nuo rugpjūčio iki rugsėjo Ark-
tyje jūrinio ledo buvo belikę 3,4 mln.
kvadratinių kilometrų – 18 proc. ma-
žiau negu 2007 m., kai buvo nustatytas
ankstesnis tirpsmo rekordas.

Rusijos opozicijos atstovai Vilniuje.                                                                          ELTA nuotr.
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Protėvių tradicijos
ir... nuskriausti 
kačiukai
Šį straipsnį gali skaityti tik
sulaukę 21-erių 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Iš pirmo žvilgsnio Rimas Vilga lys – kaip ir dau-
gelis dipukų kartos atžalų. Tiesa, jis neaugo tirš-
tai apgy vendintuose lietuvių telkiniuose, to-

kiuose kaip Čikaga, Detroit, New York, Boston ar
Los Angeles. Rimas gimė  Durham, NC. Jo tėvas –
Duke universiteto profesorius. Rimas taip pat „ne-
pėsčias”, nors ir užaugęs be šeštadieninių mokyklų
ir tautinių šokių. Kai prieš porą savaičių susipaži-
nome virtualioje erdvėje, patraukiau jau nuolį per
dantį, sakydamas – koks didelis nuostolis jo gyveni -
me buvo savaitgaliais picomis, o ne cepelinais mai-
tintis. Tačiau Rimas angliškai man atrėžė, jog sene -
liai davė jam „paragauti” lietuviškos kultūros – teko
ir prie  tradicinio Kūčių stalo sė dėti, ir už Lietuvos
krepšinio ko mandą sirgti. „Manai, buvo pyragai
augti su tokia pavarde kaip Rimantas Vilgalys?, –
klausė savo kilmės nesle piantis vaikinas iš Dur-
ham.

Vaikystėje jis nenorėjo tapti nei policininku,
nei ugniagesiu, nei laiš ka nešiu. „Tai gal ‘karčiam-
ninku’?”, – pajuokavau. Ne, – Rimas norėjo būti
moks lininkas, kaip ir jo tėvas. Gim nazijoje jis stu-
dijavo kompiuterinį programavimą, tačiau, įstojus
į Uni versity of  California, Santa Barbara,  kūrybi-
nės mūzos jaunuolį nusitempė paskui save į... lite-
ratūrą ir kūrybinį rašymą. Tiesa, prisipažino pa-
šnekovas, nemažai laiko studentavimo me tais jis
skyrė ir gražindamas skrai dančius diskus (frisbius)
– yra net tokia meno rūšis, „frisbee art”. Lite ra tū -
rinių „perliukų” savo kompiu te ryje jis neišsaugojo,
nors rašymo įgūdžiai dabar, kuriant savo verslo rin-
kodarą, labai jam praverčia.

Kad užsidirbtų studijoms, Rimas, kaip ir dau-
gelis studentų, dirbo res torane padavėju. 

Smuklė bendrabutyje?

Mano straipsnio herojus teigia, jog jo kambary -

Krupnikas – likeris, gaminamas iš medaus ir
žolelių. Gėrimas kilęs Lietuvoje. Stiprumas 35-
45 proc. alkoholio. Jį 1593 m. sukūrė vienuoliai
be  nediktinai, apgyvendinti Radvilų dva re Nesvy -
žiuje. Likeris ilgą laiką buvo populiarus tik Lie -
tuvoje, tačiau XIX a. ėmė plisti Lenkijoje, o vėliau
– ir kitose pasaulio šalyse. XX a. pra džioje Krup -
nikas tapo populiariausiu Lietuvos likeriu, maž-
daug tuo pat me tu nekokybiškos šio gėrimo imi -
tacijos pradėtos gaminti Lenkijoje. Po Antrojo
pa  sau linio karo Tarybų Sąjungai okupavus Lie tu -
vą, dauguma krupniką gaminusių gamyklų buvo
už darytos, likusios prarado ga limybę gauti koky-
biškų žaliavų. Tuo metu krupnikas labai išpo -
pulia rėjo Lenkijoje, todėl dabar kartais net laiko-
mas lenkišku gėrimu.

Šiuolaikinės krupniko receptū ros skiriasi nuo
senovinių, kuriose buvo naudota kelios dešimtys
skirtingų žolelių. Vietoje medaus neretai nau -
doja mi pakaitalai. XIX a. pabaigoje, ypač tarpu-
kario laikotarpiu, buvo sukurta daug naujų krup -
ni ko receptūrų. Visoms joms būdingas didelis
medaus kiekis bei specifinis gamybos būdas: iš
stiprios degtinės gaminamas žolelių antpilas,
kuris išlaikomas (neretai – ąžuolinėse statinėse),
paskui maišomas su medumi, nuko šiamas ir vėl
kurį laiką brandinamas.

Krupnikas geriamas iš mažų taurelių, pašil-
dytas iki 50° temperatūros. Pasaulyje tik du like-
riai – krupnikas ir sambuka likeris, yra geriami
karš ti. Krupnikas geriamas prie juodos kavos su
pyragaičiais.

je nieko panašaus nebuvo. Pirk-
davo spiritą „Everclear” vietinėje
alkoholinių gėrimų parduotuvė -
je, maišydavo jį su prieskonių
nuo viru bei medumi. Iki šiol jis
pats „samagono” nevaro, nors da-
bar praktikuoja žymiai tobulesnį
gaminimo procesą. „Prisipažink,
vaikine, nejaugi dekanas ar poli-
cija neužuodė tavo versliuko,
nors  ir grynai ‘gydymo tiks lams
įsteigto’?” – vėl bandžiau įgelti
hu moro nestokajančiam Ame -
rikos lietuviui. Jis nusišypsojo
(internete viskas įmanoma!):
„Universitete – bent jau dėl
krupniko nemalonumų netu-
rėjau. Bet kažkokie „šmikiai”
iš FAA (Federalinės Aviaci-
jos administracijos) – pavogė
butelį iš mano la gamino, kai
skridau lėktuvu”.

Gal literatūros genijai (į
galvą atėjo „didysis blaivi-
ninkas” E. Heming way) turė -
jo įtakos, kad Rimas užsiėmė
alkoholio gamyba? „Ma no
mėgstamiausi rašytojai buvo
humo ristai – sako jis. – Gal
todėl mūsų „gė rimėlis” yra
toks ‘nerūpestingas’. Juk tai
spirito gamykla, mūsų veikla turi būti linksma.” 

Recepto paslaptis

Tiesa, tai ne iš kartos iš kartą Vilgalių šeimos
krupniko „formulė”. Pirmą receptą Rimas gavo iš
savo tėvo („kažkioje knygoje užtiko”), o kitą pats
ra do internete. Nuolat virdavo vis kitaip ir bandy-
davo, kol atrado tai, kas jo skoniui labiausiai pa -
tiko. Bene didžiausias Rimo atradimas buvo lauki-
nių gėlių medus – vietoje parduotuvinio dobilų me -
daus. Jam toks vietinis medus pats skaniausias.

O kada jis suprato, kad čia galbūt ir yra pašau-
kimas? Rimas pasakoja, kad kartą gavo elektroninę
žinutę iš vienos studentavimo laikų „draugo drau-
gės”, kuri teiravosi, kur galima bū tų įsigyti jo krup-
niko? Mano straips nio herojus sako tada supra tęs,
kad jeigu kažkas, kažin kada ragavęs jo gamintą
krupniką, ėjo „kryžių keliais” vėl jo ieškodamas,
tai, gal tame iš tikrųjų glūdi kas nors vertingo?

Kurdamas verslo planą, Rimas norėjo įtraukti
ir savo jaunesnį brolį Gabrielių, tuomet gyvenusį
Califor nia. Nežinojo, ar prisivilios jį namo į North
Carolina, bet jo galvoje jau brendo krupniko pava-
dinimas „Broliai Vilgaliai – Brothers  Vilga lys”. Ta-
čiau Gabrielių likimas nu bloš kė į egzotišką Naująją
Zelandiją ir jis pamilo archeologiją. O Rimas supra -
to – krupniko gamybos verslas – jo pašaukimas. Pra-
džioje jam dar padėjo jauniausias brolis Matas, gy -
venęs netoliese. Didžiausias judviejų „pasiekimas”
– sandėlyje kartu  ant sienos  nutapyta  milžiniška
bi tė.

Nuo verslo mokslų iki verslo įgyvendimo

2010 m. jaunasis Vilgalys išklausė dešimties sa-
vaičių verslo pla navimo kursus Durham Technolo -
gijos mažojo verslo centre. Ten jis išmoko ne tik
verslo pradmenų, bet ir visokių plonybių. Jam buvo
naudingi net ir „nuobodūs” verslo aspektai. Čia jo
keliai suėjo su senu „vilku” – aludariu Carl Bau-
mann, kuris beveik visą savo gyvenimą praleido
„Mil lers” alaus darykloje. Rimui itin įstrigo jo pa-
sakymas, kad „įkurti verslą, kuris tau prie širdies,
reikia gele žinės kantrybės ir veržlumo.” Carl Bau-
mann jaunam Amerikos lietuviui buvo savotiškas
kelrodis: „Nepamesk kelio dėl takelio, – paaiškino
jam prityręs aluduris. – Nesvarbu, kokie būtų sun-
kūs pla tinimo įstatymai, būtina skirti dėmesį rin-
kodarai ir būsimiems klientams.”

Rimui gal buvo kiek lengviau pradėti verslą nei
daugeliui kitų, mat pagrindinį kapitalą sukrapštė iš
šeimyninio palikimo. Gavęs dar porą papildomų pa-
skolų iš vietinės „Slow Money” organizacijos jis nu-
tarė išsi nuomoti brangesnę gamybinę įrangą. Nu-
tarė paskelbti ir gamybos pradžios („kickstarter”)
vajų. Atsidaro net 130 geradarių, kurie sumetė po
šimtinę – susikūrė „Steigėjų klubas”. 

O ar daug kliūčių teko patirti besirūpinant lei-
dimais iš Alkoholi nių gėrimų kontrolės komisijos?
Pasirodo – stebėtinai mažai. Didžiau sias iššūkis
buvo Verslo mokesčių biuras, kurio šimto puslapių

anketą teko ne tik ilgai ir sąžiningai pil dyti, bet
po to nuobodžiai, net tris mėnesius laukti pa-
tvirtinimo. Nega na to – turėjo dar receptą bei
butelio etiketę patvirtinti.

„Brolių Vilgalių” krupniką galima rasti
vietinėse Durham parduotuvėse. Kadangi

North Carolina yra monopolinė sistema, Rimas ti-
kisi, kad netrukus jo gaminys bus parduodamas vi-
soje valstijoje. Krupniką jau galima įsigyti per in-
ternetą Penn sylvania valstijoje, o greitu laiku – ir
visoje Amerikoje.

Ne vien skystimėlis

Sumanusis verslininkas savo internetinėje sve-
tainėje www.brothersvilgalys.com pardavinėja ne
tik krupniką, bet ir vardines taureles, ąsotėlius,
marš kinėlius. Verslininkas supranta, jog lietuvių
bei lenkų rinka yra didžiausi pirkėjai, tačiau tuo pa-
čiu jis mano, kad krupnikas – malonus gėrimas, ku-
riuo bet kas gali pasmaguriauti. Savo sudėtimi jis
domina alaus bei vyno mylėtojus, saldumu – koktei -
lių vartotojus, o stiprumu – viskių bei brendžių gė-
rikus. Tikima si, jog rudeniop platinimo tinklas ge-
rokai išsiplės ir prieš didžiąsias metų šventes padi-
dės pardavimas.

Rimas dažnai veda degustacijas įvairiuose res-
toranuose bei užei gose. Sumanus barmenas taip pat
yra sukūręs įdomių kokteilių, į kurių sudėtį įeina
krupnikas. Du jo  paties mėgiamiausi yra „Spiced
Ho ney Margaritas” (t. y. – krupnikas, geros kokybės
tekila bei „sour mix”) ir „White Lithuanians” (krup-
nikas, kavos likeris bei grietinėlė).

Pavadinimas – prekės veidas

„Brolių Vilgalių” krupniko butelio etiketę ir
patį butelį sukūrė vienos iš geriausių JAV grafiki-
nio dizaino mokyklos North Carolina State College
of  Design absolventė Meghan O’Brien. Kol kas savo
produkciją Ri mas pilsto tik į 750 ml talpos butelius,
nes rinkoje toks tūris yra popu lia riausias (įstatymai
leidžia mažme ninėje rinkoje pardavinėti tik 50 ml,
375 ml, 750 ml arba 1.75 L tūrio butelius). 

Na, o kaip Rimas mano, – ar  jam pasiseks  pa -
siek ti aukščiausią krupniko tobulumo laipsnį?
„Apie tobulumo laipsnį tesprendžia vartotojas, – at-
sakė jis. – Krupnikas gaminamas Lietuvoje ir Len -
ki joje, bet JAV rinkoje juos sunku atrasti. Kai kurios
Amerikos bendrovės gamina medaus likerius bei
viskius. Nebijau jų konkurencijos, iš jų te ga liu pa-
simokyti. Kiek aš žinau, esame vieninteliai licen -
cijuo ti komerciniai krupniko gamintojai JAV.”

Broliai Vilgaliai masto į priekį. Rinka perpildy -
ta viskiais bei degtinėmis, o lietuviški alkoholiniai
gėrimai dar tik laukia savo klestėjimo.

Pokalbio pabaigoje neiškenčiau nepaklausęs
pašnekovo, kiek jis yra išsiuntęs kačiukų? Rimas
gar siai nu sikvatojo: „Net nežinau”. Paaiškinsiu
(tiems, kurie beskaitydami straipsnį dar neįlindo į
Rimo svetainę): įėjus į svetainę, pasirodo dvi gali-
mybės: „enter” ir „exit”. Pastaroji – tiems, kurie
dar neturi 21-erių. Jiems telie ka nuliūdusios katytės
drau gija.

Nors Rimas ir gamina krupniką, jo mėgia-
miausiass gėrimas yra kava  – juoda ir stipri.

Iš kairės: broliai Gabrielius, Rimas Vilgaliai, Jason Parker
(investavęs į Krupniko verslą ir tapęs firmos prekybiniu
atstovu).
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Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
1

Įvadas
Paklauskite savęs, kaip gyventu -

mėte, jei viskas būtų įmanoma? Koks
būtų jūsų gyvenimas, jei turėtumėte
visus reikalingus gebėjimus, pakan -
ka mai pinigų ir laiko?

Kokia nauja idėja jumyse sukeltų
revoliciją ir įkvėptų aplinkinius kartu
su jumis jos siekti?

Atsakymai į šiuos klausimus for-
muoja mūsų didžiąsias svajones. Ar
esate apie tai susimąstę?

Gyvenime galioja dėsnis: tu nega -
li pataikyti į taikinį, kurio nematai

Aiškiai įvardyti savo svajones –
tai pirmasis žingsnis į laimingesnį gy -
venimą. Neturėdami svajonių, ne tu -
rite dėl ko rytą keltis iš lovos. Ne bent
dėl to, kad šį mėnesį vėl sėkmingai
apmokėtumėte sąskaitas. Jei taip yra,
tai nenuostabu, kad trūksta opti-
mizmo ir vidinės motyvacijos, nes
sme genų neapgausi, jos supranta, kad
kuri rutiną, tad visomis išgalė mis
priešinasi – mainais siūlydamos pesi-
mizmą ir tinginystę.

Yra situacijų, kai darbe ir gyve-
nime mes esame verčiami siekti tiks -
lo. Tačiau viską darome, kad iš siderė -
tu me kuo paprastesnį tikslą ir jam pa -
siekti reikėtų kuo mažiau pastangų.
Nesusimąstome, kad šitaip elgdamie -
si slopiname savo ambicingumą ir ug-
dome įprotį iš savęs reikalauti kuo
ma žiau. Todėl ilgainiui mūsų tikslai
darosi vis menkesni ir mes nustojame
augti, o kelti sau menkus tikslus tam -
pa mūsų gyvenimo įpročiu. Ta čiau
gamtoje niekas nestovi vietoje – jei
nu stoji augti, kaip mat pradedi nykti,
nes aplinka  nesustodama auga to -
liau.

Vienos svajonės istorija

Pasidalysiu su Jumis paslaptimi,
kodėl dabar esu ypač motyvuotas.
Nuo pat vaikystės Šiaurės Amerika
man asocijavosi su indėnais ir įspū -
dingais kanjonais, dangoraižių pri-
smaigstytais didmiesčiais ir egzo tiš -
komis vandenynų pakrantėmis. Ra -
mybės nedavė mintis kada nors įveik -
ti legendomis apipintą 66-ąjį kelią,
jungiantį du vandenynus, amerikie -
čių dar vadinamą visų kelių motina –

Mother Road. Nešiojausi
šią svajonę širdyje daugelį
metų. Daugiau nei prieš me-
tus sau pasakiau, kad pada -
rysiu tai 2007-ųjų vasarą.

Kai svajonei nustatai įgy-
vendinimo terminą, ji tampa
tikslu

Širdis ėmė tiksėti lyg laikro-
dis, nes žinojau, kad tikrai tai pa-
darysiu. Ėmiau galvoti – ar gali būti
dar kas nors geriau? ir mintis su-
grįžo: gali! Geriau gali būti tik tai, jei
šią kelionę atliksiu motociklu, nes jau
kelerius metus esu aistringas motofa-
nas. Tai daug ką keičia išankstiniame
plane, tačiau nuo akimirkos, kai iš-
kilo ši mintis, žinojau, kad kitaip pa-
sielgti negalėsiu. Kiekvieną rytą kė-
liausi su mintimi apie artėjančią ke-
lionę. Visi amerikiečiai, kuriuos pa -
žįs tu, svajoja apie tokią kelionę, ta-
čiau nė vienas tų, kuriuos pažįstu, nė -
ra niekada to padaręs, ir tai dar la-
biau stiprino ma no troškimą.

Tačiau aš nesilioviau vis klausęs
savęs, o gal gali būti dar kas nos ge -
riau? Ir atsakymo ilgai laukti nerei kė -
jo: gali! Geriau gali būti, jei į šią ke -
lionę leisiuosi su dviem draugais (jie
apie tai nieko dar nežinojo). Bėda ta,
kad vienas jų – Olegas – ne tik neturi
JAV vizos, bet nėra gyvenime sėdėjęs
ant motociklo, o kitas  – Silverijus, pa-
tyręs „plento vilkas”, tačiau neturi vi-
zos ir pakankamai atostogų, be to, turi
savų planų šiai vasarai. Kadangi sva-
jonėje turi viskas būti autentiška ir
idealu – į tokią kelionę nuspren dėme
leistis tik su Harley-Davidson moto-
ciklais. Tai markė, kuriai su Silveri-
jumi esame jau daugelį metų ištikimi
ir Lietuvoje, todėl nuspren dėme – čia
ne vieta šia sąskaita tau pyti. Šitaip
dar aukštyn kilstelėjome savo reikala -
vimų kortelę.

Dar kartą pasitvirtino galingas
dėsnis:

Kai žmogus turi įkvepiantį tikslą –
pasaulis tiesia jam pagalbos ranką

Abu mano bendrakeleiviai be
vargo gavo JAV vizas – pirma kliūtis
sėkmingai įveikta. Olegas puikiai iš -
lai kė motociklų vairavimo egzami ną
ir gavo vairuotojo pažymėjimą, tad ga-
liausiai anapus Atlanto mūsų jau lau -
kė trys „plieno žirgai”, kuriais turėsi -
me įveikti daugiau nei 11,000 kilomet -
rų. Juos įsigijome Amerikoje iš anks -
to ir paprašėme pristatyti mano drau-
gui Valentui Atlantos mieste. Jis mie-
lai sutiko užleisti trims „žirgeliams”
vietą savo namo vidiniame kiemelyje.
Aš važiuosiu raudonu Softail Sprin-
gers Screaming Eagle, Silverijus – juo -
du Dyna Super Glide, o Olegas – juodu
Spordster Roadster.

Šiuo
metu visos pasi-

rengimo kliūtys sėkmingai
įveiktos, namie ant stalo guli auk-

cione įsigytas senas Route 66 žemėla-
pis, kadangi dabartiniuose žemėla-
piuose šio kelio ne bėra. Jau daugelį
metų amerikiečiai važinėja naujes-
niais, platesniais ir tiesesniais greit-
keliais, o legendinis 66-asis kiekvieną
dieną vis labiau grimzta į nežinią, iš-
likdamas gyvas tik ištikimų svajotojų
bei romantikų širdyse. Nutarėme be-
veik 5 savaites keliauti nuo Atlanto
iki Ramiojo vandenyno pakrantės le -
gen diniu 66-uoju keliu, nusidriekusiu
per vaizdingos Arizonos ir Nevados
kan jonus, iki Los Angeles miesto ir į
rytus sugrįžti Meksikos įlankos pa-
krante, o baigti kelionę ten, iš kur pra-
dėjome.

Mes žinojome, kad kiekviena die na
bus ypatinga, kiekviena diena bus at-
pildas už mūsų ištikimybę svajonei

Kelionė, žinojome, nebus lengva,
bet apie lengvą ir nesvajojome. Aš
žinojau , kad grįšiu kitoks nei išvy kau,
nes bū siu įveikęs svarbų gyvenimo
etapą, ka dangi ši kelionė – tai susitiki -
mas su tikruoju savimi, savęs išban-
dymas ir pažinimas, be to, ir mūsų
drau gystės išbandymas. Svar biausia –
man tai patvirtinimas, kad nėra
neįvei kiamų kliūčių, jei tikslas įkve-
pia ir moty vuoja, o labiausiai mus
įkvepia svajonių įgyvendinimas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku-
rie mane palaikė ir prisidėjo prie šios
svajonės įgyvendinimo. Visų pir ma
esu dėkingas ištikimiems kelio nės
partneriams Olegui ir Silverijui – be
Jūsų ši kelionė nebūtų buvusi to kia
tobula.

Nuoširdus ačiū Valentui ir Kris -
tinai Kairiams, kurie mielai mus pri -
ėmė savo jaukiuose namuose At lan -
toje ir dar iki kelionės suteikė pastogę
mūsų „plieno žirgams”. Dėkoju mie-
lam draugui Arūnui Drąsučiui, ku ris
priėmė mano kvietimą ir pri sidėjo
prie mūsų trijulės Vakarų pa krantė -
je – kartu patyrėme daug pui kių aki -
mir kų.

Bus daugiau.Silverijus, Darius ir Olegas.

Šiandien ,,Draugo” puslapiuose skyrelyje ,,Atkarpa” pradedame
naują seriją. Spausdinsime Lietuvoje labai išpopuliarėjusią Dariaus
Čibonio knygą  ,,Svajonės link. Vienos įkvepiančios kelionės istorija”.

Tai trijų draugų įspūdžiai ir nuotykiai, patirti keliaujant istoriniu Ameri-
kos keliu – Route 66. Kaip sykis, artėjant vasaros atostogoms! 

Dėkojame Dariui, šios nuostabios knygos autoriui, 18 metų vedan-
čiam pardavimo bei vadovavimo seminarus, už išskirtinę teisę pasidalinti
jo patirtais įspūdžiais su mūsų skaitytojais. Tad užsidėkime ant galvos šal -
mą, tvirtai apglėbkime Harley-Davidson ir keliaukime Svajonės link. Sa -
vą jį Route 66, kaip sako autorius, tiesiame mes patys. Pirmyn!



dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUjAGYSlIŲ

ChIRURGAI

VIDAUS lIGOS 

bENDRA PRAKTIKA 

ODOS lIGŲ SPECIAlISTAI

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ lIGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR JAmES K CUTLER, OD
DR VIKTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GINEKOlOGIjA

VyTEnIS gRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKlĖS lIGOS 

STUbURO IR SKAUSMO

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

DRAUGAS12

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

.

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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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

iŠnUoMoJAAdVoKATAi

ReAL eSTATe

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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.

Sudoku Nr. 63
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com  (727) 510-3715

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

Skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

SiŪLo dARBĄ

Perku arba išsinuomoju žemę
Lie tuvoje, tinkamą ūkininkauti ir per -
ku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
San dorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Balzeko lietuvių kultūros muziejui
reikalingas Meno skyriaus vadovas.
Reziume siųsti:

balzekas@sbcglobal.net arba 
skambinti 773-582-6500 Stanley.

• 58 m. moteris ieško senelių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Dokumentai, 5 metų pa -
tirtis. Tel. 630-506-4479.

• Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu,  kaip duonos, Gali bet kada pa -
keisti, išleisti atostogų. 
Tel. 773-664-6771.

• Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba ,
geros rekomendacijos. Tel.773-329-9918

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, geros rekomenda-
cijos. Nevairuoja. Tel. 773-759-8677.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, lega-
lūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

• 53 metų vyras ieško šeštadienio ir sekma-
dienio pakeitimų pietiniuose rajonuose. Ska-
niai gamina maistą. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 773-387-7232.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų, pa -
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-441-5696.



Knygos autorius, pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairia-
lypius istorijos ir literatūros šaltinius, nagrinėja lietuvių tautos mig-
raciją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Jis teigia: ,,Lietuviai,

kaip ir daugelis kitų – didelių ir mažų, garsių ir beveik pamirštų, istorinių
ir naujai atsirandančių – tautų, yra amžinojo tautų kraustymosi istorijos vei-
kėjai. Viskas, kas susiję su pasaulio tautų judrumu, liečia ir mus, lietuvius.
Ir savo teiginį puikiai įrodo.

,,Pasakodamas lietuvių pasaulio istoriją nuolat sukau galvą apie svar-
biausius vaizdinius, metaforas ir palyginimus, kurie taikliau nei tūkstantis
žodžių pasakytų apie lietuvių prigimtį, lemtį, permainas, nuopuolius ir pri-

sikėlimus. Juk tai tauta, kuri per
tūkstantį metų nuolat įrodinėjo, kad
buvo, yra ir bus lygi tarp lygių. Ji
plėtėsi iki imperijos, ji krito žemiau
žolės. Lietuviai buvo vejami lauk iš
savo žemės, nors dar nesenai patys
grobė svetimas žemes. Kaip ir dau-
gelio amžinojo tautų kraustymosi
bastūnų, lietuvių laukė įvairiausi
nutikimai. Skirtingais laikais lietu-
vių pėdos pasiekė Ameriką, Aziją,
Australiją, Pietų Afriką, Pietų Ame-
rikos džiungles. Jie kūrėsi, kėlėsi,
nepaisydami sunkiausių sąlygų.
Kažkodėl karklo metafora dygo mano
galvoje.

Ar daug rasime tokių neaukštų,
ne itin gražių, bet tokių gaivalingų
krūmamedžių, kurie nesiduoda iš-
naikinami, iškertami, kurių šaknys
kimba į pačią prasčiausią dirvą, o
nulaužta šakelė kaip mat įsišaknija
pernešta kiton vieton? Taip, lietu-
vius visame pasaulyje galima paly-

ginti su karklynais. O diegas? Vaizdinys visame lietuvių pasaulio pasakojime
galutinai susiformavo aptikus prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą iš karto
dviejose vietose – Buenos Aires ir Klaipėdoje – lietuvių jaunimo draugijas,
pasivadinusias tuo pačiu vardu – Diegas.”

VDU Lietuvių išeivijos instituto informacija

NUO ISTORIJOS NEPABĖGSI...
Šiai nuotraukai ,,poza -

vo” žurnalistas Henrikas Že-
melis (1913–2000), o fotogra-
favo istorikas Vincas Trum -
pa (1913– 2002). Du artimi bi-
čiuliai, bendraminčiai, gimę
tais pačiais ir mirę beveik
tuo pačiu metu, artimai ben-
dravę visą gyvenimą.

Abu turėjo puikų hu-
moro jausmą. Ši nuotrauka
pasakoja kiek kitokią isto-
riją, nei pagalvotumėme iš
karto. Tai buvo pokario Vo-
kietijoje 1947 metais. Grįž-
dami iš komandiruotės
,,Min ties” laikraščio reika-
lais į Memmingeną, draugai
pakliuvo į sausakimšą trau-
kinį. Nei kur atsisėsti, nei
kur pasisukti, o važiuoti –
visą naktį. H. Žemelis atrado
būdą valandėlę nusnūsti...

Pateikdami jūsų dėme-
siui šią idomią praeities fo-
tografiją, norime paskatinti
ir jus paieškoti savo albu-
muose nuotraukų, kurios pa-
sakotų apie visiems mums
svarbius ar įdomius žmones
bei įvykius. Kiekvienuose
namuose slypi dalelė mūsų
bendros istorijos.
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Balandžio 28 d., sekmadienį, 9 val. r. šv. Mišiose Palaimintojo
Jurgio Ma tulaičio misijoje Lemont, IL, Pirmąją Komuniją priėmė net
73 vaikai. Dainos Čyvienės nuotraukoje – seselė Laimutė Kabišaitytė
nusifotografavo su dviem tą dieną Pirmąją Komuniją priėmusiomis
mergaitėmis – Kristina Sherpitis ir Sigute Garbonkus. 

Mieli bičiuliai!
nekantraujame pasidalinti džiugia naujiena – dar spaustuvės da-

žais kvepiančia profesoriaus egidijaus Aleksandravičiaus knyga
,,Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”. Ačiū leidyklai ,,Versus
aureus”!

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

Vilniaus senamiestyje pastaty-
tas paminklas garsiam žydų kilmės
gydytojui,  daktaro Aiskaudos pro-
totipui Cemachui Šabadui. Vilnietis
C. Šabadas (1864–1935) buvo ne tik
gydytojas, medicinos teoretikas,
bet ir visuomenės veikėjas, huma -
nis tas. Daktaras ypatingą dėmesį
skyrė vaikų sveikatos problemoms,
todėl skulptūra vaizduoja C. Šaba-
dą, besikalbantį su vaiku. 

Romos Balsienės (ELTA) nuotr.



Lietuvos Respublikos ambasadoriui JAV Žygimantui Pavilioniui gegužės
3 d. Vilniuje buvo įteiktas Verslo ambasadoriaus 2012 apdovanojimas,
kurį įsteigė Lietuvos verslo konfederacija. 

Apdovanojimas ambasadoriui skirtas už Lietuvos verslo sklaidą užsienyje,
aktyvią paramą užmezgant abipusius verslo ryšius, pagalbą įgyvendinant Lie-
tuvos verslo plėtros užsienyje projektus. 

Renginyje dalyvavo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos
verslo konfederacijos pirmininkas Valdas Sutkus, politikai, vyriausybės, verslo
ir žiniasklaidos atstovai. Ž. Pavilionis atsiimdamas apdovanojimą teigė, jog šį
apdovanojimą supranta kaip gerą ilgamečio visų diplomatų ir Lietuvos verslo
pasaulio bendradarbiavimo rezultatą. 

,,Lietuvos diplomatai dirbo išvien su verslu integruodami Lietuvą į ES, ko-
vodami dėl Lietuvos interesų Rytuose, tačiau ateityje dar laukia uždavinys už-
kariauti JAV rinką, kuri turėtų dar labiau atsiverti po būsimų ES ir JAV derybų
dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės”, – sakė ambasadorius.

Ž. Pavilionis pasidžiaugė, kad Lietuvos verslas aktyviai skverbiasi į JAV
rinką, bet LR valstybinės institucijos tam turėtų dar labiau padėti. Gera žinia
ambasadorius vadino tai, kad gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje
JAV pradės dirbti pirmasis per visą istoriją Lietuvos žemės ūkio atašė JAV Vai-
dotas Ašmonas.

LR ambasados JAV informacija
ir nuotrauka

• 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
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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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
KONSTANCIJA MAŽRIMIENĖ

VAIČIAKAUSKAITĖ
Mirė 2013 m. gegužės 1 d., sulaukusi 94 metų.
Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Dabrila; Bėkštų šeima: Mar -

garita, Bronius ir Stasys, kiti giminės Lietuvoje.
A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Prano.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p.

p. iki 8 val. vakaro Alliance Gaidas Daimid laidojimo namuose,
4330 S. California Ave. Chicago.

Laidotuvės šeštadienį, gegužės 4 d. 8:30 val. ryto iš Allian ce
Gaidas Daimid laidojimo namų a. a. Konstancija bus atlydėta į
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9 val.
ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdintys artimieji

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

2013 m. balandžio 6 d. mirė buvęs Vytauto  Didžiojo šaulių
rinktinės narys, sulaukęs 94 metų

A † A
VITAS J. STRAVINSKAS

Gimė JAV, užaugo Lietuvoje, gyveno JAV.
Nuoširdžiai užjaučiame jo brolį šaulį Klemensą Stravinską ir

a. a. Vito šeimą.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė

Mielam draugui

A † A
PETRUI KAZLAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną IRENĄ, dukrą
VIDĄ su šeima, sūnų ALGĮ ir kitus gimines nuošir-
džiai užjaučiame ir liūdime kartu.

Vladas ir Raminta Sinkai

Mylimos motinos, močiutės, promočiutės

A † A
dr. LEONIDOS GIEDRAITIENĖS

netekus, Tautos Fondo vardu reiškiame gilią užuo-
jautą sūnui RIMUI, dukrai ALDONAI ir jų šeimoms.

Laima Šileikytė-Hood
TF Valdybos pirmininkė

Žygimantas Pavilionis –
2012 m. Verslo ambasadorius

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!



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
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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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
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� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažny čioje (2745
W. 44th St.,  Chicago, IL), šį sekmadienį,
gegužės 5 d., 10 val. r. šv. Mišias atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Švęsime
Šeštines, Kristaus žengimo į dangų šventę.
15 min. prieš šv. Mišias kalbėsime Švč.
Merelės Marijos litaniją. Kartu su Lietuva
pa minėsime Motinos dieną. Taip pat  Da-
riaus ir Girėno lėktuvo Čikagoje pašventi-
nimo  ir išlydėjimo 80-ąsias metines. Pro-
cesijoje dalyvaus Teodoro Dau kanto Jūrų
šauliai. 12 val. p. p.  Mar quette Park pa-
rapijos salėje (6820 S. Wash tenaw Ave.)
teatras „Viltis”, vadovaujamas Apolonijos
Steponavi čie nės, suvaidins vaidinimėlį
apie istorines Dariaus ir Girėno „Lituani -
cos” išleistuves. Bus ir pietūs.

� JAV LB Lemont Apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 8 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemont
skaityklą, kur matysite filmą apie 1899
metais Palangoje pirmą kartą viešai lietu-
vių kalba suvaidintą spektaklį ,,Amerika
Pirtyje”. 

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga iš -
leido knygą ,,Tautinės minties keliu” (su-
darytojas Vytautas Radžius), ku   rios su-
tiktuvės Čiurlionio galerijoje, Jau  nimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636) vyks gegužės 19 d.  12 val. p.
p. Bus meninė programa ir vaišės. Malo-

niai kviečiame dalyvauti.

� Gegužės 11 d., šeštadienį, 11 val. r.
kviečiame į Motinos dienos šventę ,,Ko kia
graži tu šiandien, mama” Gedimino litua-
nistinėje mokykloje, įsikūrusioje St. And-
rew Lutheran Church patalpose (10 S. La -
ke St., Mundelein, IL). Po koncerto  vaišin -
simės lietuviškais restorano ,,Rū ta” patie -
kalais. Tel. pasiteirauti: 847-244-4943.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. Ru dolph Ganz Memorial Hall, Roo se -
velt Univer sity (430 S. Michigan Ave.,
Chicago), „Auditorium Theater” pa tal po -
 se (7 auk š tas) vyks meno ansamlio „Dai-
nava” koncertas. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� Gegužės 18 d. švęsti Gatvės mu zi  kos
dieną kviečia folkloro grupės ,,Mustard’s
Ret reat” ir ,,Iš Rytų šalelės”. Koncerto
pradžia 6:15 val. v., vieta – Šv. Trejybės
baž nyčios kie mas (53 Capitol Ave., Har -
tford, CT). 7 val. v. Šv. Trejybės pa ra pijos
salėje  vyks šių fol kloro grupių va karonė.
Po vakaronės – vaišės. Dau giau
informaci jos suteiks Ne rin ga Pango nytė
tel. 203-909-4696 arba el. paštu ne rin -
gaus2@ yahoo.com

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var-
gingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas ir
Ona Treškai $30, Aldona Kavaliū nie nė $25, Rosemarie Ignash $8; Barbara
Plikaitis $50 a. a. Janinos Šalnienės atminimui; Nida ir Mi chael Verachtert
$360 tęsiant ber niuko metinę paramą. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net tinklalapis: www.sunligh-
torphanaid.org

Boston lituanistinė mokykla skelbia pra-
dedanti registraciją ateinantiems 2013–2014
mokslo metams.  Ypatingai laukiame naujų
šeimų, neabejingų lietuviškam švietimui, ir tų,
kuriems rūpi lietuvybės ateitis!  Priimame vai-
kučius nuo 4 m. amžiaus. Veiks lietuvių kalbos
suaugusiems kursai. Mokslo metų pradžia –
2013 m. rugsėjo 14 d. Registarcija internetu
iki rugpjūčio 1 d.: http://www.blsm.org

Rengėjai – JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba ir Brighton Park apylinkė 

Bilieto kaina – 15 dol.,
pensininkams – 10 dol.,
vaikams iki 12 metų 
įėjimas nemokamas 

Bilietus įsigyti 
Švč. M. Marijos Nekaltojo
prasidėjimo bažnyčioje 
prieš ir po 10 val. r. Mišių 

Po koncerto 
Jūsų laukia 

vaišės 

Kapelos Kapelos ,,,,SODŽIUS” koncertas SODŽIUS” koncertas 

Gegužės 11 d., šeštadienį, 6 val. v. 
Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos salėje  

2745 West 44th St., Chicago, IL 60632  


