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Dirbti  bendram labui –
smagu – 3 psl.

Įvertina Vilniaus tarptautinė
mokykla – 6 psl. 
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Jeigu jėga palenkia žmonių sprandą, tai gėris palenkia jų širdis. – F. W. Weber.

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Kauno arkikatedros 600-ajam jubiliejui skirtose apeigose.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Kauno arkikatedrai – 600

,,Iš tiesų diskusijos dėl piliety-
bės ir referendumo gali tapti viena
svarbiausių ar net pačia svarbiau-
sia tema, nes visų kraštų bendruo-
menės ir PLB Seimas sutartinai pri -
ėmė šiuo klausimu rezoliuciją. Tik
nenorėtume, kad būtų kalbama apie
teisę turėti dvigubą pilietybę, nes
tai klaidina žmones. Kalbėkime
apie užsienio lietuvių Lietuvos pi -
lie tybės išsaugojimą, kai jie yra ir
kitos šalies piliečiai”, – interviu
dien raščiui ,,Lietuvos rytas” sakė
D. Navickienė.

Ji taip pat pažymėjo, jog refe-
rendumas šiuo klausimu yra rizi-
kingas kelias ir dar siūlo ieškoti ki -
to kių teisinių galimybių įtvirtinti
dvi gubos pilietybės institutą, nekei -
čiant Konstitucijos.

,,Referendumas nėra mūsų pa-
sirinkimas, nes tai labai rizikingas

Kaunas (ELTA) – Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė sekmadienį, gegužės 5 d., lankėsi Kaune,
kur Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje dalyvavo šv. Mišiose, skirtose arkika-
tedros 600 metų jubiliejui ir palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečiui.

Šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje dalyvavo taip pat Seimo pirmininkas Vydas Ged -
vi las, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, ministras pirmininkas Algirdas But ke -
vičius ir europarlamentaras Vytautas Landsbergis. Šv. Mišias kartu su Lietuvos vyskupais ir ku -
 nigais aukojo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Sta nislaw
Dziwisz. Jis – buvęs artimiausias popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbis bei asmeninis sek-
retorius. Būtent iš Krokuvos arkivyskupijos kardinolas Karol Wojtyla įžengė į Romos vyskupo
sostą. – 10 psl.

Referendumas dėl pilietybės – rizikingas kelias
Vilnius (BNS – Lietuvos Seimas). Diskusijos dėl dvigubos pilietybės ir
šiuo klausimu planuojamo referendumo gali tapti svarbiausia šią savai-
tę susirinksiančios Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ko -
misijos tema, sako išeivių bendruomenės pirmininkė Danguolė Navic -
kie nė.

kelias. Esame netgi nuliūdę, nes netu -
rime daug vilčių, kad referendumas
pa  vyks. Gal dar įmanoma rasti kitokį
teisinį būdą ir sureguliuoti užsienio
lietuvių pilietybės problemą įstaty-
mais, nerengiant referendumo. Bet jei
tai nepavyktų, tuomet tektų eiti refe-
rendumo keliu ir imtis plačios agita-
cijos”, – kalbėjo PLB vadovė.

Vienas komisijos aptariamų klau-
simų – dvigubos pilietybės įteisinimo
galimybės. Seime svarstomas siūly-
mas kartu su prezidento rinkimais
2014 metais rengti referendumą dvi -
gu bos pilietybės klausimu.

Šiuo metu Konstitucija numato,
kad išskyrus įstatymo numatytus at-
skirus atvejus, niekas negali būti kar -
tu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.
Šis straipsnis įrašytas Konstitucijos
pirmajame skirsnyje, kurio nuosta-
tos gali būti keičiamos tik referendu -
 mu. Konstitucijos nuostatą dėl pilie-
tybės galima pakeisti, jeigu referen -
du me tam pritartų daugiau kaip pusė
piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įra-
šytų į rinkėjų sąrašus.

– 10 psl.
Danguolė Navickienė Vilniuje.

Vlinews.com nuotr.
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Man sunku įsivaizduoti, kad čiuožėjas, nors
ir profesionalas, naują programą atliktų
iš karto be klaidų. Arba muzikantas, pir -

mą kartą į rankas paėmęs natas, puikiai sugrotų kū-
rinį. Turbūt kas nors būtų ne taip. Kaip tokiu atveju
elgtis choreografui arba kompozitoriui? Atsiimti
partitūrą ir išbraukti nevykusius atlikėjus iš gyvų -
jų tarpo? Po daugybės repeticijų jie tikriausiai išeis
prieš žiūrovus pasiruošę ir žymiai labiau savimi
pasitikintys. Ir tai jokių garantijų! Žmogus yra žmo-
gus – visuomet kas nors gali atsitikti ,,ne taip”. 

O jeigu repeticijų nėra? Jeigu kiekvieną kartą
tu turi įšokti į sceną su naujomis natomis? Darbas
redakcijoje yra būtent toks: yra laiko rėmai (labai
suspausti), yra fizinės galimybės (labai ribotos), yra
kaskart vis kitokia, besikeičianti medžiaga. Galbūt
ne kiekvieną kartą padarai patį geriausią spren-
dimą, ne kiekvieną kartą pasirenki patį teisingiau-
sią kelią. Deja, negali grįžti atgal, nes vėl turi eiti į
prie kį. Gali tik pasimokyti, padaryti išvadas, kitą
kartą pasukti kitu keliu. Neveltui sakoma – iš klai -
dų mokomės. Mokomės, beje, visą gyvenimą. Nėra
taip, kad štai – aš jau pasimokiau, dabar esu tobulas
ir viską darau teisingai. 

Galvojant apie tai, atmintyje iškyla kelios gy-

venimiškos  istorijos kaip kažkas pasielgė ,,ne taip”
ir buvo ,,teisingųjų” už tai nubaustas. Prieš dau-
gelį metų, dar tarybiniais laikais, viena šeima Lie-
tuvoje sulaukė svečio – tolimo giminaičio iš Ame-
rikos. Atvyko jis kartu su savo sūnumi. Atsidėko-
damas už priežiūrą, vaišes ir kt., ,,amerikonas” nu-
pirko visai lietuvių šeimai bilietus į teatrą. Opera –
ilgiausia, nuobodžiausia, už jos sienų – šiltas vaka-
ras ir gegužio žiedais pasipuošęs Vilnius. Jaunieji
kompanijos atstovai – ,,amerikono” sūnus ir lietu-
vių paauglė dukra po trijų valandų sėdėjimo tam-
sioje salėje neištvėrė ir išėjo į šiltą vakarą. Pasikal-
bėti, geriau susipažinti. Paskui, žinoma, suprato,
kad pasielgė netinkamai, nemandagiai. ,,Ameriko-
nas” tėvas įsižeidė visam gyvenimui, bet tik ant
mergaitės – lygiai taip pat nemandagiai pasielgęs jo
sūnus (be to – vyras, be to – vyresnis) jam neuž-
kliuvo. Ar tai buvo didelė bausmė lengvabūdiškai
paauglei? Nežinia, nes pažintis su šeimos nariais iš
anapus Atlanto baigėsi taip ir neprasidėjusi.

Kitas atvejis. Vaikui nuo mažens puikiai sekėsi
viena sporto šaka, ir senelis, to sporto mėgėjas, už-
siėmė anūku – iš pradžių treniravo pats, paskui su-
rado kvalifikuotesnius trenerius, vežiojo į varžybas
ir t. t. Berniukas skynė pergalę  po pergalės – vi si

ženk lai rodė, kad tame sporte jis daug pasieks. Ir
staiga – viskas nutrūko. Senelis ne tik nustojo rū-
pintis anūko treniruotėmis, bet ir šnekėtis su juo.
Pasirodo, vaikis pažeidė režimą – su draugais išgė -
rė alaus. Už šį ,,neteisingą” pasielgimą buvo nubaus -
tas – kartą ir visiems laikams. Ar tai buvo pats ge-
riausias senelio ,,ėjimas”? Esu tikra, kad toje jauno -
je širdelėje jis nutraukė vieną stygą, galbūt pirmąją.
Gyvenimas po to paliks ir daugiau randų – be jų mes
neapsieiname nė vienas (meilės be atsako, artimųjų
išdavystės, nuoskaudos dėl nepelnytai blogo elgesio
ir t. t.). Bet berniukas užaugo, sukūrė šeimą, sporto
neužmiršo, nors profesionalu netapo. Gyvenimas
eina pirmyn, žemė dėl to nenustojo suktis. O štai se-
nelis anūką prarado. 

Tuo pačiu prisimenu ir daug kitų atvejų, kai
žmonės pasielgė kaip protingi treneriai, auklėtojai,
kolegos, draugai. Ir gyvenime, ir darbe. Išminties ir
taurumo reikalauja gebėjimas atleisti mažus pasly-
dimus ir toliau eiti į priekį vardan tikro bendro rei-
kalo. Tai mylinčių ir kantrių žmonių privilegija.
Įsižeidimas, nusigrįžimas, t. y. baudimas už ,,netei-
singus” žingsnius yra  egoizmo padiktuotas, jis ne-
veda niekur.

Ramunė Lapas 

Ar visuomet verta bausti?

NORS „DRAUGO” AMŽIUS ILGĖJA,
BET JIS GRAŽĖJA

Sveikinu „Draugą” su gražėjan -
čia išvaizda!

Noriu bent trumpai pasidalinti
kelio mis mintimis ir pasidžiaugti, kad
dar šiais laikais turime gražų būrelį
žmo nių, kurie negaili savo laiko ir au-
kojasi bendram gėriui – skatina mus,
lietuvius, nepa mirš ti savo kalbos, ra-
gina šeimas už siprenume ruoti „Drau -
gą”.

Esu „Draugo” skaitytojas nuo pat
gimnazijos laikų, kai tik atvy kau į
JAV iš Vokietijos prieš 60 metų. Kur
tik buvau skiriamas dirbti, visur ma -
ne aplankydavo „Draugas”, kuris man
teikdavo daug džiaugsmo, nes dirbau
įvairiose nelietuviškose parapijose.
Visuomet skaitau „Draugą” nuo pir -
mo iki paskutinio puslapio ir jau čiuo -
si, kad kalbu su Lietuvoje gyvenan -
čiais giminaičiais  – su jais dalinuosi
apie tai, kas vyksta pas mus ir ką mes
sužinome apie jų gyvenimą iš mūsų
„Draugo”.

Kaip pastebėjote, pastarai siais
me tais daugelis lietuviškų laik raščių
bei žurnalų nustojo eiti, nes pri trūko
skaitytojų. Mūsų „Drau gas”, dėka pa-
siaukojusių žmo nių, vis  dar gyvuoja
ir mus informuoja apie įvykius ne tik
Či kagoje ir kitose apylinkėse, bet ir
pa saulyje.

Mūsų vyresnioji karta nyksta, ke-
liauja į amžinuosius namus, tai mes,
gyvieji, tu rėtume remti spaudą finan-
siškai. Mane visada žavi Lietuvos Vy-

čiai, kurie nors nemoka lietuvių kal-
bos, bet remia visa tai, kas liečia lietu -
vių veiklą.

Galvoju gal būtų naudinga įvesti
ir skyrių anglų kalba tiems, kurie ne-
kalba lietuviškai, bet turi gyvą, pozi-
tyvią lietuvišką dvasią. Svei kinu ir
dėkoju Viešpačiui už gra žų, reli ginį
„Drau gą”. Dieve duok, kad mes visi
pri  sidėtume bent savo „skatiku” prie
šio kilnaus lietuviško katalikiško
„Drau  go” laikraš čio.

Jūsų Kristuje,
Kun. Antanas Nockūnas, MIC

Thompson, CT

KO IEŠKOSI TĄ IR RASI…

Dr. Linas Sidrys savo komentare
(gegu žės  2 d., „Drauge”) išaukštinda-
mas arkivyskupo Gintaro  Grušo as -
me  nybę, labai nuvertino California
valstiją šiais žodžiais:

„Dabar California pasižymi gero
gyvenimo, turtų ir malonumų pasau -
lėžiūra. Valstijos gyventojai džiau-
giasi savo lėkšta ‘valley girl’ galvose -
na, svaigalų naudojimu. Jiems gy ve -
ni mas – pasaka! California pagami -
3na geriausius filmus pasaulyje, bet
taip pat ir daugiausiai pornografijos.”

Daugiau kaip trisdešimt metų
gyve nu California (atvykau iš New
York). Netapau lėkšta (anaiptol –   čia
įsi gijau magistro laipsnį);  nevartoju
svaigalų (išskyrus skanų Califor nia
vyną), nesidomiu pornografija. Šio-

mis „pramogomis” galima užsiim ti
bet kur, ne vien California valstijoje.
Dr. L. Sidrys turbūt nežino, kad Cali -
fornia turi didžiausią katalikų arki -
vyskupiją visose JAV; kad sek ma die -
niais LA arkivyskupijoje  per 40 tau ty -
bių garbina Dievą savo kalbo mis, tarp
jų  ir lietuviškai; kad katalikiškos mo-
kyklos, išsilavinusių mo kytojų dėka,
paruošia kvalifikuotus mokinius, ku-
rie pasižymi akademi niais laimėji-
mais; kad California turi aukščiausio
lygio universitetus ir ins titutus, į ku-
riuos nori patekti viso pasaulio stu -
den tai; kad lietuvių šeštadieninių mo-
kyklų yra net keturios ir dar kuriasi
naujos; kad religinė įtaka yra jaučia -
ma visuose didmiesčiuose, kur mo -
der nios katedros tampa gy ventojų
(priklausomai nuo jų tikėjimo), susi-
būrimo vietomis; kad gar sūs katalikų
universitetai, tokie kaip Loyola Ma-
rymount, nuolat rengia re liginių ben-
drijų konferencijas; kad kasmet  į An-
naheim miestą suvažiuoja per 40,000
dalyvių į Religinio auklėjimo kong-
resą (Religious Education Congress),
kuriame pasireiškia  ir lietuviai; kad
lietuvių parapija LA sėkmingai buria
tikinčiuosius jau dau giau kaip 70 me -
tų, kurie pasižymi savo labdaros bei
švietimo organiza cijomis ir kasmeti-
nių sakramentų pa ruošimu. Statisti -
ka taip pat rodo, kad kartu su Texas,
daugiausia kareivių, tarnaujančių
JAV gynyboje, yra kaliforniečiai, o Ca -
lifornia labdaros orga nizacijos dosnu -
mu viršija dau gelį kitų valstijų, ir t. t. 

O kad kai kurie žmonės gerai gy-

vena, tai ačiū Dievui To ir siekia me –
mokomės, tobulėjame savo profesijose
ir  tuo padedame vieni kitiems.

Savo stereotipiniu CA valstijos
apibrėžimu, dr. L. Sidrys išreiškia la-
bai siaurą supratimą ir akiratį, pasi -
kliau damas sensacingos žiniasklaidos
antraštėmis, o ne apgalvotu  gražios,
šiltos, svetingos valstijos įvertinimu.
Žiūrėsi į žemę, matysi purvą. Akis
nuolat reikia kelt aukštyn. 

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom
Los Angeles, CA

ATITAISYMAS

Ketvirtadienį, gegužės 2 d.
„Drau  ge”  išspausdintame  laiške Li -
nas Sidrys rašo, kad naujai paskirtas
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Gru -
šas gimė Los Angeles. Tai netiesa.
Gintaras Grušas 1961 m. rugsėjo 23 d.
gimė JAV Amerikos sostinėje, Wa -
shington, D.C. Jo tėvai gyveno tame
pačiame name, kaip ir aš su žmona
Daiva – mes aplankėme juos tą pačią
dieną, kai mažasis Gintaras su mama
iš ligoninės parvyko į namus. Į Los
Angeles jų šeima išvyko netrukus.
Ar kivyskupą G. Grušą pažįstu nuo
pat jo jaunystės ir su viskuo, ką Sid -
rys apie jį rašė, sutinku, tačiau, laik-
raštyje išspausdinta neteisinga ži -
nia – apie jo gimimo vietą lieka isto -
ri jai ir todėl reikėtų ją atitaisyti.
Ačiū.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA
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Dirbkime dėl to, kad tai – smagu
Pokalbis su JAV LB Krašto valdybos pirmininke Sigita Šimkuviene

DALIA CIDZIKAITĖ

„Draugo” skaitytojai jau pažįstami su Sigita
Šimkuviene – energinga, darbščia, atvirą
ir tiesų žodį mėgstančia JAV Lietuvių Ben-

druomenės veikėja. Praėjusių metų rudenį beveik
11 metų įvairiose JAV LB pareigose dirbusi moteris
tapo šios organizacijos, šiuo metu vienijančios net
56 apylinkes, Krašto valdybos (KV) pirmininke. 

Praėjusių metų lapkričio mėn. Kanados LB ta-
rybos metiniame suvažiavime dalyvavusi Šimku-
vienė ragino susirinkusius nedirbti dėl medalių ir
kėdžių, o kvietė dirbti dėl to, kad tai – smagu. Vie-
nas iš didžiausių naujos JAV LB KV pirmininkės
tikslų yra Bendruomenėje matyti daugiau ne tik
naujų, bet ir jaunų veidų. ,,Didelė pagarba žmo-
nėms, kurie pagalvoja, jog su jais organizacija ne-
sibaigia, – Toronto mieste kalbėjo S. Šimkuvienė. –
Jeigu mokėsime prisivilioti jaunesnį už mus žmogų,
jei mokėsime jį priimti tokį, koks jis yra, jei jį mo-
kysime, auklėsime, turėsime pase-
kėjų.” Todėl KV pirmininkė nevengia
priminti savo vadovaujamoms LB
apylinkėms: ,,Pabandykite į savo apy-
linkes atsivesti po 2 –3 visai nepažįsta-
mus jaunus žmones, parodykite, kad
Bendruomenė nėra senų žmonių ar-
mija, kad tai nėra tik pinigų rinkliava,
kad joje smagu, kad Bendruomenė
žengia su laiku – su XXI amžiumi”. 

Naujoje valdyboje – ir patyrę, ir
naujokai

Toks S. Šimkuvienės požiūris at-
sispindi ir jos suburtoje komandoje,
kuri susideda iš dviejų JAV lietuvių
kartų: iš vyresniosios ir iš trečios imi -
gracinės bangos lietuvių. Kultūros ta-
rybai vadovauja Rytinėje pakrantėje,
New York mieste, gyvenanti Rūta Pa-
kštaitė-Cole. Pakviesdama Rūtą tap ti
pirmininke, S. Šimkuvienė sako gal -
vo jusi apie prarastąją JAV lietuvių
kar tą, kuri Amerikoje gimė, užaugo,
išsilavino, lankė lituanistines mo-
kyklas, subūrė šeimas ir dabar sėk -
min gai kopia profesinės karjeros laip-
tais. ,,Rūtos, Rimanto Bitėno, kuris
yra mano dešinioji ranka (vykdoma-
sis KV vicepirmininkas – D. C.), dėka
ban dysime atrasti prarastąją kartą”, –
sako pirmininkė. 

JAV LB Visuomeninių reikalų ta-
rybai ėmus vadovauti JAV LB Was-
hington, DC apylinkės pirmininkei
Danelei Vidutienei, tikimasi JAV sos-
tinėje Lietuvą ir lietuvius pristatyti
kaip stiprią valstybę ir tautą. ,,Kas,
jei ne mes, išeivija, galime parodyti
pa sauliui, kad lietuvių tauta gyvuoja

ir nepasiduoda jokioms įtakoms?” – pastebi S. Šim-
kuvienė. Daug vilčių pirmininkė deda ir į Mokslo
tarybą, kuriai sutiko vadovauti dr. Regina Balčaitie -
nė. Ateityje planuojama sukurti profesionalų šios
tarybos tinklalapį, organizuoti JAV gyvenančių
moks lininkų ir Lietuvos mokslo atstovų bendras
konferencijas. 

Jauniausiai naujos JAV LB KV narei Liepai
Gust-Boberienei pavesta rūpintis jaunimo reika-
lais. Jai iškeltas ypatingai sunkus uždavinys – kad
kuo daugiau jaunimo įsilietų į LB gretas, nes, įsiti-
kinusi S. Šimkuvienė, tik taip bus užauginta nauja
JAV LB veikėjų karta.

Religijos tarybos pirmininko pareigas sutiko
eiti kun. Gintaras Jonikas. Beje, pirmą kartą JAV
LB istorijoje į šios organizacijos Religinių reikalų
tarybą pakviestas ir lietuvis evangelikas. Dar viena
naujovė – atgaivintos KV vicepirmininko ekonomi -
niams reikalams pareigos, kurias sutiko eiti versli -
ninkė Angelė Kavakienė. Pasak KV pirmininkės,

Sigita Šimkuvienė. G. Cheshire nuotr.

ypač Lietuvai paėmus pirmininkavimo Europos Są-
jungos Tarybai vairą šių metų liepos mėn., reikia
parodyti amerikiečiams, kur galima Lietuvoje inves -
tuoti, imtis verslo ir taip prisidėti prie Lietuvos eko-
nominio augimo.

Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komisijoje JAV
LB pirmą kartą atstovaus dvi trečios bangos lietu-
vės, LB narė finansų specialistė Jurgita Mockutė ir
teisininkė Laura Garnytė.

Sigitos komandoje netrūksta ir veteranų vei-
kėjų. Be jau minėtų Algimanto Gustaičio, Rimo Bi-
tėno, naujoje KV taip pat dirba Daiva Navickienė
(JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė), Dalė Lu-
kienė (vicepirmininkė, JAV LB Archyvų komiteto
pir mininkė), dr. Elona Vaišnienė (patarėja, JAV LB
tinklalapio komandos narė).

Darbas su apylinkėmis ir apylinkėse

Vis dėlto S. Šimkuvienė nėra linkusi sureikš-
minti savo valdybos. Pasak jos, jokių stebuklų ne-
bus, jei nekreipsime dėmesio į apylinkes, kuriose
dirba pačios darbščiausios bitelės. Ji pastebi, jog
jei ne apy lin kės ir jose dirbantys žmonės, nereikėtų
nei krašto valdybų, nei suvažiavimų, nei pirmi-
ninkų. ,,Nebūtų net Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės, – pastebi ji. – Apylinkės yra tie žmonės, kurie
dirba, be jų neįsivaizduojame savo veiklos.” Todėl
nauja KV pirmininkė ypatingą reikšmę ir dėmesį
teikia seminarams, skirtiems apylinkių ir apygardų
pirmininkams, valdyboms bei  nariams. Nors semi -
na rai imti rengti dar Vaivos Vėbraitės-Gust laikais,
tik paskutiniais metais jie tapo itin svarbiu ben-
dravimo ir bendradarbiavimo įrankiu tarp KV ir
apylinkių. Vienas toks seminaras-pokalbis neseniai
vyko Baltimore Lietuvių namuose. Jo metu kalbėta
apie tos apylinkės, o tuo pačiu – ir apie visos LB iš-
likimą. 

,,Mano komandos tikslas, – sako Sigita, – pama-
tyti ir įtraukti jau veikiantį jaunimą – šokėjus, spor-
tininkus, choristus, skautus, ateitininkus ir kt.”
Nauja JAV LB KV pirmininkė norėtų Bendruomenę
ir jos veiklą padaryti įdomesnę, kad į ją žmonės ne-
būtų varu varomi. ,,Norime suvilioti tuos jaunus
žmones, kuriems reikia duoti įpareigojimus. Reikia
kalbėti taikliai ir įtaigiai”, – mano ji. Balandžio 19–
21 dienomis Cleveland vyko jau antrus metus
rengia mas jaunimo šokių festivalis „Juventus-2013”.
Jame dalyvavo ir JAV LB KV vicepirmininkė jauni -
mo reikalams Liepa Gust-Boberienė. Ne tik dalyva -
vo, bet ir surengė seminarą apie LB, kuriame buvo

diskutuota, kaip į Bendruomenės
veik lą įtraukti naujus žmones, taip
pat buvo pristatyti naujos KV darbai
ir ateities planai. Cleveland apylinkė
pasirinkta neatsitiktinai. JAV LB KV
pirmininkė pastebi, jog, nors šioje
apy linkėje veikia daug lietuviškų or-
ganizacijų ir kolektyvų, Lietuvių Ben-
druomenė turėtų tą veiklą labiau ap-
jungti. 

S. Šimkuvienė pasidžiaugė atgi-
jusia JAV LB Rochester, NY, apylin-
kės veikla, taip pat per Vasario 16-ąją
įsikūrusia nauja apylinke North Ca-
rolina valstijoje. S. Šimkuvienės ži-
niomis, nuo šių metų rugsėjo mėn.
naujoje Charlotte apylinkėje pradės
veikti ir lituanistinė mokyklėlė. Pa-
sak KV vadovės, nuostabia ir vieninga
veikla gali pasigirti ir Indianapolis
apylinkė, sugebėjusi įsilieti ir į tarp-
tautinę savo miesto erdvę. ,,Džiau -
giuo si maža Atlanta, GA, apylinke,
kuri veikia kiek kitaip nei kitos apy-
linkės. Džiaugiuosi Pietryčių Florida
apylinke, kuri šių metų Nepriklauso-
mybės švenčių proga surengė dvira-
čių žygį, po to – ir seminarą, kurio da-
lyviai sužinojo apie rengiamas sto-
vyklas, stažuotes.” Pasak Sigitos, gy -
ve nimas verda Rytų Long Island, NY,
apylinkėje, renginys renginį veja ir
Detroit, MI; San Francisco, CA; Seat -
tle bei Lemont, IL apylinkėse. 

Kol kas apie tokių apylinkių kaip
Waukegan-Lake County bei Cicero
veik lą pirmininkė sprendžia iš spau-
doje pasirodančių straipsnių, mat jų
kol kas dar nėra aplankiusi. 

Nukelta į 5 psl.Dainų šventė. Jono Kuprio nuotr.
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2013 m. balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) įvyko 50-asis Lietuvių Fondo (LF) me-
tinis narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo pristatyta organizacijos finansinė ir veiklos atas-
kaita už 2012 metus, taip pat išrinkti 5 Tarybos nariai bei 3 Kontrolės komisijos nariai. Trejų metų ka-
dencijai į Direktorių tarybą išrinkti: Saulius Čyvas, Dalė Lukienė, Vytautas Narutis, Raimundas Šil-
kaitis ir Arvydas Tamulis. Į Kontrolės komisiją vienerių metų kadencijai išrinkti: Aleksas Modestas,
Gytis Petkus ir Aušrelė Sakalaitė. Po suvažiavimo įvykusiame LF Tarybos posėdyje  LF Tarybos pir-
mininku išrinktas Marius Kasniūnas, Valdybos pirmininku – Arvydas Tamulis.

LF informacija

Užsitęsusi krizė leidybos srityje verčia leidė-
jus šauktis valstybės institucijų pagalbos
atnaujinant Nacionalinę skaitymo skati-

nimo programą ir priemones leidykloms gelbėti.
Baiminantis artėjančios lietuviškos knygos spau-
dos mirties, pastebima, kad kasmet Lietuvoje iš-
leidžiamų knygų mažėja po 15-20 proc., o lietuviš-
kos knygos leidybos ateitis bus liūdna, jei nebus
imtasi priemonių valstybiniu lygiu. 

Pirmą kartą per nepriklausomybės laikotarpį
atlikta knygų leidybos ir spaudos sektoriaus ana-
lizė pateikė daug liūdnų naujienų, susijusių ir su
blogėjančia demografine situacija, didėjančia
emigracija. Lyginant su 2008 m., grožinės literatū-
ros išleista ketvirtadaliu mažiau knygų pavadi-
nimų, mokomosios literatūros – net per 40 proc.
mažiau, tiražų vidurkis nuo 2008 metų sumenko
dvigubai – iki 1200 egzempliorių. 

,,Autoriai nerašo todėl, kad nėra premijų, lei-
dėjai neleidžia dėl to, kad nėra tiražo, ir paradok-
sas yra tas, kad nėra ko skaityti skaitytojams", – pa-
dėtį apibendrino įmonių mokymo vertinimo ben-
drovės ,,Creditreform Lietuva" direktorius Sau-
lius Žilinskas. 

Pasak jo, bibliotekose išduodamų knygų yra
padaugėję nuo 1,19 iki 1,23, o tai liudija, kad knygų
paklausa egzistuoja, žmonės dar nori skaityti. Vis
dėlto šįmet atliktas Lietuvos piliečių skaitymo
įpročių tyrimas optimizmo neteikia – visiškai ne-
skaito daugiau kaip pusė suaugusiųjų ir daugiau
negu ketvirtadalis vaikų iki 10 metų amžiaus. Gi-
musieji po 1995 m. knygas ir periodinę spaudą kei-
čia televizija ir internetu. 

Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) preziden-
tas Remigijus Jokubauskas dideles viltis deda į
bibliotekų skaitytojus – nors knygų mažėja ir jų pa-
siūla bibliotekose yra nepatenkinama, bibliotekose
dažniau lankosi skaitytojai. 

,,Analizė rodo, kad knygų leidyba yra vienin-
telė paslaugų sektoriaus šaka Lietuvoje, kuri pa-
skutinius ketverius metus smunka toliau. Natū-
raliai kyla klausimas, ar nesikeičiant tai situacijai
po kelerių ar keliolikos metų turėsime apskritai ra-
šančių, skaitančių, ar turėsime lietuvišką knygą,

2013 m. Lietuvių Fondo Tarybos nariai. Pirmoje eilėje iš kairės: Šarūnas Griganavičius, Rimantas Griškelis, Violeta
Gedgaudienė, Rita Kisielienė, Audronė Pavilčius-Karalius, Arvydas Tamulis, Dalė Lukienė, Vytautas Narutis.
Antroje eilėje:  Dalius Vasys, dr. Antanas Razma, Jr., Marius Kasniūnas, dr. Donatas Siliūnas, Juozas Kapačinskas,
Saulius Čyvas. Nuotraukoje nėra Almio Kuolo ir Raimundo Šilkaičio.                                                         A. Klibo nuotr.

Lietuvių Fondo nauja taryba

Leidėjai šaukiasi valstybės pagalbos

Lietuviška radijo valandėlė ,,Ecos de Li-
tuania” praneša, kad sekmadienį, gegužės 8 d.,
prasidės naujas sezonas. Vienintelė lietuviška
radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje tiesio-
giai ransliuos laidas pirmadieniais nuo 1 iki 3 v.
nakties Lietuvos laiku (5 – 7 val. p. p. Čikagos
laiku).

Klausytojai gali klausytis laidos ir inter-
netu: www.ecosdelituania.com.ar

Šiais metais ,,Ecos de Lituania” švenčia 10-
ies metų sukaktį. Pagrindinį darbuotojų bran-
duolį sudaro: Juan Ignacio Fourment Kalvelis
(administratorius, laidų rengįjas ir vedantysis),
Isabel Kalvelis (muzikos redaktorė ir vedan-
čiojo pagalbininkė), Juan José Fourment (laidų
rengėjas ir redaktorius), o taip pat kiti pagalbi-
ninkai iš Argentinos bei užsienio.

Norite atsiųsti sveikinimus, linkėjimus, in-
formaciją ar prašymus, gali rašyti elektroniniu
paštu: ecosdelituania@yahoo.com.ar  arba
skambinti tiesiai į radiją FM Difusión, radijo
stoties tel. numeriu: +54 221 464 3940.

kas bus su mūsų raštingumu, kultūra, mūsų visuo-
mene?", – klausia R. Jokubauskas. Jis ragina vals-
tybiniu lygiu įvardyti skaitymą kaip protingos tau-
tos išlikimo garantą. 

Jo teigimu, pastaruoju metu išleidžiamų knygų
kiekis kasmet mažėja 15-20 proc. 2008 m. turėjome iš-
leistų naujų pavadinimų knygų netoli 5 tūkstančių,
o 2011 m. – tik kiek daugiau negu 3 tūkstančius. 

Įvairia leidyba šiuo metu užsiima per 580 įmo-
nių, iš jų knygas leidžia 170 leidyklų. Nors leidėjų
skaičius išlieka sąlygiškai stabilus, tačiau sekto-
rius netenka darbuotojų. Sparčiausiai jų mažėja
laikraščių ir knygų, lėčiau – žurnalų leidyboje. 

Pasak R. Jokubausko, jei bibliotekos, kurių Lie-
tuvoje yra per 2 tūkstančius, įsigytų bent po pusę
vienos knygos, leidyba šalyje išliktų. Leidėjai bai-
sisi ir, anot jų, ,,masine piratavimo kultūra" Lietu-
voje, kai masiškai kopijuojamos mokslo knygos ir
vadovėliai, o leidėjai negauna kompensacinių atly-
gių už knygų kopijavimą, juolab elektroninių laik-
menų apmokestinimas nepaveikė leidybos srities. 

Leidėjai siekia, kad Lietuvoje būtų atnaujinta

iki 2011 m. veikusi ,,Nacionalinė skaitymo skati-
nimo programa" ir ugdomi skaitymo įgūdžiai, ant-
raip toliau mažės mėgstančiųjų ir gebančiųjų skai-
tyti, menks Lietuvos piliečių raštingumas, atitin-
kamai mažės knygų poreikis ir jų prieinamumas. 

,,Valstybės indėlis į skaitymo skatinimo proce-
sus turėtų būti žymiai didesnis", – neabejoja R. Jo-
kubauskas. 

Kultūros ministerijos duomenimis, valstybės
biudžeto finansavimas vieno gyventojo informaci-
niam aprūpinimui viešosiose bibliotekose praėju-
siais metais išaugo iki 1,74 lito (2011 m. buvo 1 litas). 

Kultūros ministerija 2013 metams yra skyrusi
5,7 mln. litų savivaldybių ir apskričių viešųjų bib-
liotekų fondams atnaujinti. Fondų komplektavimas
yra Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-
2013 metų programos dalis. 

2012 m. apskričių ir savivaldybių viešosioms
bibliotekoms dokumentų fondams atnaujinti iš vals-
tybės biudžeto buvo skirta daugiau kaip 5,6 mln.
litų.

ELTA info

Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas ir bendrovės ,,Creditreform Lietuva” direktorius
Saulius Žilinskas.                                                                                                                               Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.     
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Bendruomenininkų seminarai ir
susitikimai tėra maža dalelė Šimku-
vienės vadovaujamos valdybos pla-
nuose. Jau sukurti ir išleisti nauji JAV
LB lankstinukai, kuriuose trumpai
nurodomi organizacijos tikslai ir už-
daviniai, pateikiama kita svarbiausia
informacija apie JAV LB. Išėjo pirma-
sis žurnalo ,,JAV Lietuvių Bendruo-
menės naujienos” numeris. Jį reda-
guoja vicepirmininkė informacijai
Loreta Timukienė. Besinaudojantys
internetu turbūt jau pastebėjo atsi-
naujinusį JAV LB tinklalapį ir ,,Face-
book” puslapį. Nuo praėjusių metų
gruodžio mėn. jį rengia Loreta Timu-
kienė, su vertimais padeda Daiva Na-
vickienė, o patarimais – dr. Elona
Vaišnienė. 

Viščiukus skaičiuos vėliau

Nors Sigita jau senokai perkopė
taip vadinamą „šimto dienų” vadova-
vimo ribą, naujų pareigų perėmimas
nebuvo iš lengvųjų. ,,Nors šimtas
dienų prabėgo labai greitai, perėmi-
mas yra labai sunkus laikotarpis. Tai
senų dalykų sutikrinimas, senų ko-
mitetų uždarinėjimas, galų surišimas,
– telefonu atviravo ji. – Yra žmonių,
kurie yra seniai išėję iš Bendruome-
nės, tačiau vis tiek sąrašuose jų pa-
vardės yra – kaip aš sakau, pinigus
nuo savęs saugo.” KV pirmininkė ne-
slepia, jog jai perėmus vadovauti KV,
viena iš skaudžiausių ir rimčiausių
problemų buvo finansai. Moteris sa-
kėsi esanti labai nusivylusi, kad šioje
srityje taip apsileista. 

Užtat praūžus kone kiekvienoje
apylinkėje ar apygardoje surengtoms
Lietuvos Nepriklausomybės – Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios – šventėms,
Šimkuvienė džiaugėsi gražiais daly-
vių ir rengėjų atsiliepimais. Labai gra-
žūs Vasario 16-osios minėjimai vyko

keliose Florida valstijoje įsikūrusiose
apylinkėse, kur programą atliko Kul-
tūros tarybos pirmininkė Rūta Pakš -
taitė-Cole su savo vaikystės draugu
Rimu Polikaičiu. 

Daug darbų ir projektų bus tę-
siama. Ir šiais metais vyks Lietuvių iš-
eivijos stažuočių programa (direktorė
Rasa Juškytė-Ardienė). Šią vasarą į
Lietuvą stažuoti vyks net 32 Šiaurės
Amerikos lietuviai studentai. Tiesa,
Šimkuvienė pastebėjo, jog keisis šios
programos gairės, kur vienas iš ryš-
kesnių pokyčių bus programos direk-
torės samdymas.

KV pirmininkė informavo apie
Broniaus Makausko knygą „Lietuvos
istorija”, kurią planuojama leisti
anglų kalba. Suburta grupė padėjėjų
šiuo metu pataria knygos redkolegi-
jai (pirm prof. Vytautas Černiauskas),
kas turėtų būti taisytina ir keistina.
Knyga bus leidžiama gavus Lietuvos
istorijos žinovų pritarimą.

Nauji šių dienų uždaviniai

Kalbėdama apie vadovaujamos
organizacijos tikslus ir uždavinius, S.
Šimkuvienė pastebi, jog, jeigu JAV LB
nori išlikti kaip organizacija, svar-
biausi jos uždaviniai turėtų būti lie-
tuvių kultūra ir švietimas. ,,Šiandien
jau nereikia atkurti Lietuvos nepri-
klausomybę, bet reikia parodyti pa-
sauliui, kad esame stiprūs”, – sako KV
pirmininkė. Todėl ji yra pasiryžusi
mesti visas pajėgas į lietuvišką švie-
timą ir stovyklas. Tuo tikslu JAV LB
Švietimo taryba šią vasarą Dainavos
stovykloje ruošia vasaros stovyklą
,,Palikime pėdsaką”, skirtą visų Ame-
rikos lituanistinių mokyklų mokyto-
jams ir tėvams. 

S. Šimkuvienė neatmeta ir orga-
nizacijos struktūrinių pertvarkymų.
Šiuo metu JAV LB yra 10 apygardų,

tačiau, pastebi Sigita, ji dirbanti tik su
keturiais apygardų pirmininkais. Tai
žmonės, kurie laiku atsako į laiškus
bei užklausimus, atsiliepia į skambu-
čius. Tačiau yra apygardų, kur nėra
šaukiami ataskaitiniai posėdžiai, pri-
valomi pagal įstatus, taigi – nėra at-
liekami būtini darbai. 

Nauja KV pirmininkė planuoja
gegužės mėn. Putnam, CT, rengti po-
sėdį su teisininkais ir keliais JAV LB
veikėjais, kuriame bus kalbama apie
JAV LB įstatų vertimą į anglų kalbą,
jų tobulinimą ir pritaikymą šių dienų
poreikiams, taip pat – apie LB struk-
tūrą, galimus pokyčius joje. KV vice-
pirmininkas organizaciniams reika-
lams, Manhattan apylinkės pirminin-
kas Laurynas Vismanas rūpinasi JAV
LB strateginio plano paruošimu.

Pasak S. Šimkuvienės, idealiau-
sia jos valdybos programa – tai ,,ne-
nustekenti organizacijos tiek fiziškai,
tiek morališkai, bet atgauti prarastą
pasitikėjimą ja”. Taip pat numatoma
vykdyti tuos projektus, kuriuos JAV
LB įsipareigojo atlikti. 2015 metais lie-
pos 3–5 d. Čikagoje vyks X Dainų
šventė (organizacinio komiteto pirm.
Kastytis Giedraitis, meno vadovas –
Darius Polikaitis), jau užmesta meš-
kerė ir dėl šokių šventės. Šiuo metu
buriasi organizacinis komitetas,
vyksta diskusija, kur šventė vyks – ar
Baltimore, ar Washington, DC. 

Šiuos ir kitus projektus padės at-
likti ir neseniai sausio mėn. JAV LB
iždą pasiekęs anonimo (šeimos) pali-
kimas – beveik 81,000 dol. Už tarpi-
ninkavimą tvarkant šiuos reikalus S.
Šimkuvienė yra dėkinga ilgametei
Brighton Park apylinkės pirmininkei
Salomėjai Daulienei. 

Sėti gerumo sėklą

Ne paskutinėje vietoje yra ir JAV
LB bendradarbiavimas su Lietuva. Pa-
sak KV pirmininkės, reikia pradėti
galvoti plačiau – ne vien tik apie kul-
tūrą, bet ir apie mokslą bei verslą.

,,Manau, turime veikti ir diplomati-
niame lygyje, nors ir nesame politinė
organizacija”, – priduria S. Šimku-
vienė. Ji siūlo išnaudoti ir JAV LB rė-
muose veikiantį Lietuvos kaimo
fondą, kuriame sukaupta apie 18,000
dol., t. y. remti Lietuvoje vykdomus
projektus, skirtus vaikams. Tokių pro-
jektų tikslas – Lietuvos pažinimas, o
ne kompiuterių ar kitų daiktų pirki-
mas. Šiais metais bus paremti 8 pro-
jektai.

Būtent tokie projektai, S. Šimku-
vienės nuomone, pasės gerumo sėklą
ir parodys Lietuvos žmonėms, jog JAV
lietuviai, kaip bendruomenė, duoda
kažką gero Lietuvai. ,,Aš PLB valdy-
bos pirmininkei Danguolei Navickie-
nei sakau: ‘Jūs norite, kad Lietuva
mus remtų dėl pilietybės?’ Per anksti.
Mes turime dirbti su žmonėmis, tu-
rime parodyti, kad mes, Amerikos lie-
tuviai, kaip bendruomenė, kažką duo-
dame Lietuvai. Ir pradėti reikia nuo
apačios – nuo kaimo.” 

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Dirbkime dėl to, kad tai – smagu
Atkelta iš 3 psl.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) dalyvauja Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnybos pareng-
tame projekte, kuriuo siekiama suregistruoti viso pasaulio Lietuvių

Bendruomenių turimus archyvus. Informacija apie archyvus bus pateikiama
Lietuvos elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS). Pagal šį pro-
jektą Lituanistikos tyrimo ir studijų centras turi užpildyti tam tikrą klausi-
myną apie saugomus fondus. Kadangi didžioji dalis LTSC saugomų archyvų yra
aprašyta ir prienama internetu, šį darbą gali atlikti savanoriai net neišei-
dami iš namų. JAV LB Archyvų komiteto pirmininkės Dalės Lukienės inicia-
tyva, atsakyti į klausimyno klausimus Centrui padės Aušrelė Sakalaitė, ilga-
metė JAV Lietuvių Bendruomenės bei skautų filisterių narė. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras mielai laukia daugiau savanorių
šiam bei kitiems LTSC projektams. Išsamesnės informacijos teirautis tel. 773-
434-4545 (Kristina Lapienytė) arba el.paštu info@lithuanianresearch.org

Metinio Lietuvos diplomatų susitikimo metu Vilniuje Lietuvos verslo konfederacijos
Garbės ženklu buvo apdovanota Lietuvos garbės konsulė Cleveland, Lietuvos pre-
kybos biuro Čikagoje kodirektorė Ingrida Bublienė. 

Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo sprendimu žinoma verslininkė Garbės
ženklu apdovanota už ilgametį ir konstruktyvų bendradarbiavimą, informacinius
mainus ir tarpininkavimą bendraujant su partneriais Jungtinėse Amerikos Valstijose
bei už pagalbą organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą PLEF 2012 Čika-
goje. 

Iš k.: Lietuvos verslo konfederacijos prez. Valdas Sutkus, LR ministras pirm. Al-
girdas Butkevičius ir LR garbės gen. konsulė Ingrida Bublienė.

Aušrelė Sakalaitė, Dalė Lukienė ir Kristina Lapienytė LTSC raštinėje aptaria darbo deta-
les. 
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Birželio 3 d. Vilniuje vyks kasmetinis 
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) 

Tai didžiausias eko nomikos renginys pasaulio lie tu viams
Forume susirinks lietuvių kil mės verslo vadovai ir žymūs asmenys iš JAV, Didžiosios
Britanijos, Kinijos, Rusijos, Estijos, Belgijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Renginyje dalyvaus
daugiau nei 1,000 žmonių, kurie dalinsis tarptautinio verslo ir vadybos patirtimi bei
žiniomis.

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo dalyviams suteikiama speciali nuolaida į
„Forum One” konfe renciją, kuri vyks š. m. birželio 1–2 die nomis Kaune. Joje susirinks
gar sūs vietos ir iš kitur atvykę verslinin kai, tarp jų seras Richard Branson, Bodo Schaefer,
Ilja Laurs ir kt. dalinsis savo sėkmės istorijomis.

Daugiau informacijos galima rasti www.plef.lt

Ilgi metai nuoseklaus darbo, labai
griežti profesiniai reikalavimai
mokytojams, nuolatiniai ekspertų

apsilankymai ir į mąstymą, o ne „ka-
limą” nukreipta moksleivių ugdymo
programa lėmė, kad Vilniaus tarp-
tautinė mokykla tapo Tarptautinio ba-
kalaureato organizacijos akredituota
mokykla dar ir pagal ankstyvojo ug -
dy mo programą 11–16 metų moki-
niams. Iki šiol mokykla pagal šią pa-
saulinius standartus atitinkančią sis-
temą ugdė vaikus tik pradinio ugdy -
mo pakopoje (3 –11 metų). 

Tai pirma tokius
tarp tautinius įvertini-
mus dviem amžiaus gru-
pėms gavusi mokykla
Lietuvoje. Pagal Tarptau -
tinio bakalaureato prog-
ramą visame pasaulyje
veikia daugiau kaip 3,000
mokyklų 140 pasaulio ša-
lių. Iš viso progra mą  su-
daro trys pakopos. 

Akreditacija buvo
su teikta po paskutinio
tarptautinės komisijos
įvertinimo. Tarptautinio
bakalaureato partneris
Afrikoje, Europoje ir Vi-
duriniuosiuose Rytuose Andrew Mit-
chell, kartu su kolega iš Tarptautinės
Malmės mokyklos Švedijoje Darryll
Lottering, galutinai įvertino Vilniaus
tarptautinės mokyklos pažangą ir su-
teikė jai visas šio ugdymo programą
ati tinkančias regalijas. 

„Tai yra žiūrinti į priekį, dirbanti
su polėkiu ir ugnele mokykla. Čia
kiek vienas jaučiasi kaip namuose,
visi gyvena kaip šeima. Mokiniai, mo-
kytojai ir tėvai gerbia vieni kitus, to-
bulėjimo kelias čia grįstas pagarba,
to lerancija ir džiaugsmu, siekiant re-
zultato. O mokinių pasiekimai įrodo,
kad laisvo žmogaus ugdymas teisin-
gomis priemonėmis visais laikais
davė daugiau, negu muštras, kontrolė

ar griežta tvarka. Vilniaus tarptau-
tinė mokykla išsiskiria ne tik dėl tarp-
tautinio pripažinimo ar dėl to, kad pa-
grindinė kalba čia yra anglų, bet ir
inovatyviais ugdymo ir mokymosi
metodais”, –  tokias išvadas apie Vil-
niaus tarptautinę mokyklą pateikė ži-
novas Robert Thorn. 

Vilniaus tarptautinės mokyklos
direktorė Rebecca Juras teigia, kad
globalus kontekstas ir vaikų akiračio
plėtra – tai šiuolaikinio žmogaus vizi-
tinė kortelė. Ir mokyti vaikus mąstyti,
jausti, leisti eksperimentuoti ir at-

kreipti jų dėmesį į šalia esantį reikia
nuo pat pirmųjų metų ugdymo įstai-
gose: ,,Džiaugiamės, kad Lietuvoje su-
darytos palankios sąlygos nevalstybi-
nėms mokykloms leido mums sukurti
tokią mokyklą, kuri atliepia šių dienų
Lietuvos ugdymo poreikius ir speci-
fiką, bet tuo pačiu atsižvelgia į pasau-
linį kontekstą ir ugdo savirefleksijos
įgūdžius. Tam, kad Lietuvos ir čia gy-
venantys užsieniečiai vaikai galėtų
mokytis pasaulinius standartus ati -
tin kančioje mokykloje, reikėjo įdėti
la bai daug vargo.”

Ši Tarptautinio balalaureato
prog rama skatina mokyklos bendruo -
menių kūrimą ir aktyvų visų jos na-
rių bendradarbiavimą. Kauno jėzuitų

gimnazijos direktorius
br. Virgilijus Saulius,
SJ įsitikinęs, kad pats
geriausias dalykas tai
ir yra, kad „reikia var -
go įdėti”: ,,Kuo daugiau
stengiasi mokytojai,
kuo daugiau tobulini-
mosi kursų jie aplanko
ir įveikia, kuo daugiau
šalių aplanko, tuo tole-
rantiškesni, pastabes -
ni, mokantys prisitai-
kyti  jie ir tampa. O tai
– labai svarbus būdo
bruožas, būtinas šiuo-

laikiniam žmogui, perduodančiam
žinias jaunimui: domėtis ne tik sa-
vimi, o ir pastebėti artimą, pažinti jo
skirtingą multikultūrinę aplinką,
tradicijas, vertybes. Žmogų toks pa-
žinimas už savo lietuviškojo kon-
teksto tik praturtina.”

,,Viena iš labai svarbių Tarp-
tautinio bakalaureato programos da-
lių – siekti, kad moksleiviai tam tik -
ru būdu susipažintų su gamtos
moks lais. Vaikai turi daug eksperi-
mentuoti, skirti dėmesio praktinei
dalyko pusei. Džiugu, kad šie poky-
čiai vyksta jau ir nacionalinėse ug-
dymo programose”, – taip pat paste -
bi Kauno jėzuitų gimnazijos direk-
torius br. Virgilijus Saulius, SJ. 

LR švietimo ir mokslo ministe-
rija Tarptautinio bakalaureato prog-
ramas pripažįsta kaip visiškai ati-
tinkančias Lietuvos švietimo strate-
giją ir standartus. Tarptautinio ba-
kalaureato programą sudaro trys pa-
kopos: pradinio ugdymo programa
3–11 metų amžiaus vaikams, pagrin-
dinio ugdymo programa 11–16 metų
amžiaus moksleiviams ir diplomo
programa 16–19 metų amžiaus moks-
leiviams. 

Tarptautinio bakalaureato prog-
ramą sukūrė Tarptautinio bakalau-
reato organizacija 1968 metais Švei-
carijoje. Šiandien pagal ją mokosi
vaikai nuo 3 iki 19 metų. Tarptauti-
nio bakalaureato mokyklos vaikams
suteikia platesnį ir gilesnį išsilavi-
nimą. Čia skatinamas ir į ugdymo
turinį integruojamas universalių
žmogiškųjų vertybių – empatijos ir
tolerancijos, neabejingumo, rūpini-
mosi aplinka puoselėjimas. 

Vilniaus tarptautinė mokykla –
vienintelė Lietuvoje, kuri yra akre-
dituota pagal šias dvi – ankstyvojo
(2011 m.) ir pagrindinio (2013 m.) ug-
dymo programas. Kitos dvi Lietuvoje
Tarptautinio bakalaureato akredi-
tuotos mokyklos – tai Vilniaus licė-
jus ir Šiaulių Didždvario gimnazija,
abi dirbančios diplomo pakopoje. 

Lietuvoje akredituota
pirma ir vienintelė 
Tarptautinio bakalaureato 
(ankstyvojo ir pradinio 
ugdymo) mokykla  

GABIJA VITKEVIČIŪTĖ
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LIETUVA IR PASAULIS

Kremlius nusitaikė į socialinį tinklą „Vkontakte”

Sekimo įranga – ir Lietuvoje 

Kur pasaulyje pažeidžiama religijos laisvė

Viso pasaulio stačiatikiai švenčia Velykas

Socialdemokratų partijos pirmininko rinkimus
vėl laimėjo A. Butkevičius

Kaunas (Bernardinai.lt) – Ge -
gužės 7 d. Kaune įvyko garsaus Rusi-
jos režisieriaus Jevgenij Cymbal do-
kumentinio filmo „Jurgis Bal -
trušaitis: paskutinis sidabro amžiaus
riteris” premjera bei susitikimas su
filmo autoriumi. Tai filmas apie XX
a. pradžios garsų poetą, vieną iš rusų
ir lietuvių simbolizmo pradininkų,
vertėją, mokėjusį keliolika kalbų, ku-
ris į rusų teatrą „atvedė” garsius Eu-
ropos dramaturgus Henrik Ibsen, Au-
gust Strindberg, Oskar Wilde. Vėliau

tapęs diplomatu jis nuo bolševikinio
teroro išgelbėjo Mariną Cvetajevą,
Mstislav Dobužinskij, Mark Chagal ir
daugelį kitų. Gimęs Lietuvoje jis tapo
žymiu Rusijos ir Europos kultūros
veikėju. Visas J. Baltrušaičio gyveni-
mas buvo drąsos ir tarnavimo laisvei
pavyzdys. Jis vadinamas paskutiniu
„sidabro amžiaus” riteriu. Filmas ap-
dovanotas kino festivaliuose „Stalke-
ris” ir „Literatūra ir kinas”, kaip ge-
riausias nevaidybinis filmas. 

Kaune – filmas apie Jurgį Baltrušaitį 

Prisimintas ateitininkijos vadovas Petras Kisielius 

Maskva (ELTA) – Viso pasaulio
stačiatikiai gegužės 5 d. šventė Vely-
kas – Kristaus prisikėlimą. Maskvos
ir visos Rusijos patriarchas Kirilas
tradicinėje Velykų kalboje tikinčiuo-
sius ragino nepainioti laisvės su anar-
chija ir prisiminti, kad tikrasis žmo-
gaus gyvenimo tikslas nėra pasiekti
turtus ir galią. Žmogus turi pažinti
tiesą ir gyventi santarvėje su Dievu.
Rusijos stačia tikių Bažnyčios vadovas
sakė, kad žodžiuose „Kristus prisi-
kėlė!", ku riais žmonės šimtmečius
sveikina vieni kitus Velykų rytą, yra

labai daug stiprybės ir vidinės ener-
gijos.  Velykas stačiatikių Bažnyčia
švenčia 40 dienų, nes po prisikėlimo
Kristus žemėje išbuvo 40 dienų prieš
pakildamas į dangų. Visą šį laikotarpį
ti kintieji sveikins vieni kitus žodžiais
„Kristus prisikėlė!”, „Tikrai Jis pri -
sikėlė!” Konstantinopolio patriarchas
Baltramiejus sakė, kad gyvenimas
Prisikėlimu perkeičia pasaulį. Įkve-
pia sielą. Įkvėpta siela patraukia kitas
sielas, kurios pasirenka gyventi Pri-
sikėlimo džiaugsmo tiesoje.

Kaunas (Bernardinai.lt) – Ge -
gužės 4 d., šeštadienį, Kaune paminė-
tos žymaus išeivijos visuomenės vei-
kėjo dr. Petro Kisieliaus penktosios
mirties metinės. 

Ateitininkų federacijos generali-
nis sekretorius Vidas Abraitis, prisi-
mindamas ilgametį ateitininkijos va-
dovą pabrėžė, kad P. Kisielius buvo
akcijos žmogus, pavertęs kilnias idė-
jas kasdienio gyvenimo praktika. V.
Abraitis kalbėjo, jog Lietuvai atminti
savus patriotus labai svarbu, nes var-
totojiškoje kultūroje labai lengva nu-

slysti į trumpalaikės naudos siekimą,
kas veda į susvetimėjimą ir gyvenimo
beprasmybę. Mūsų tautos patriotų pa-
vyzdys aiškiai parodo, kad galima tu-
rėti viltį net tada, kai vietos jai lieka
mažiausiai, ir, kad tai pasiteisina. Jie
savo gyvenimu liudija, kad esame
kviečiami didesniems dalykams. 

Minėjimo iškilmes vainikavo Vid-
manto Valiušaičio ir Algio Kuzmicko
sukurto dokumentinio filmo „Savo gy-
venimą norėčiau pakartoti” premjera.
Jame parodyta, kaip P. Kisielius mokė
ugdyti krikščioniškąją dvasią.

Vilnius (BNS) – Valdančiosios
Lie tuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) pirmininko rinkimus gegužės
4 d. vėl laimėjo dabartinis jos vado-
vas premjeras Algirdas Butkevičius.
Partijos pirmininko rinkimuose daly -
vavo vienintelis A. Butkevičius, nes
eu roparlamentaras Zigmantas Bal -

čytis per partijos suvažiavimą pa-
skelbė pasitraukiantis iš partijos pir-
mininko rinkimų. LSDP pir mininkas
slaptu balsavimu suvažia vime renka-
mas kas dveji metai. Teisingumo mi-
nisterijos duo me nimis, Lietuvos so -
cial demokratų partija šalyje yra di-
džiausia su 17,972 nariais.

Washington, DC (Bernar di -
nai.lt) – Paskelbta ataskaita apie reli-
gijos laisvę pasaulyje, kurią parengė
nepriklausoma JAV komisija apie
tarptautinę religinę laisvę (USCIRF),
teikianti JAV prezidentui ir vyriau-
sybei patarimus dėl politikos religi-
jos klausimais pasaulyje pagal tarp-
tautinę teisę. Ataskaitoje, apiman-
čioje 2012 metus, išskiriamos dvi vals-
tybių grupės, kuriose religijos laisvė
yra įvairiais lygiais varžoma. Pirmoji
grupė yra ta, kuriose religijos laisvė
kelia ypa tingą rūpestį, kuriose vals-
tybė pati vykdo nuolatinę ir didelę
prie vartą dėl religinių motyvų. Prak-
tikoje tai reiškia fizinius ir psichinius
kanki nimus, kontrolę, įkalinimą, tur -
to konfiskavimą, pilietinių teisių at-

ėmimą ir pan. Antroji valstybių grupė
sudaro vadinamąją stebėjimo reika-
laujančią grupę. Jose pažeidimai nėra
tokie dideli, kaip pirmojoje grupėje,
tačiau atitinka mažiausiai vieną iš
trijų kriterijų: prievarta yra sistemin -
ga, nuolatinė arba didelė. Labiausiai
religijos laisvės ne gerbiančiai valsty-
bių grupei priklauso Birma, Kinija,
Eritrėja, Iranas, Šiaurės Korėja, Sau -
do Arabija, Sudanas, Uzbekistanas,
Egiptas, Irakas, Nigerija, Pakistanas,
Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir
Viet  namas. Antrajai valstybių grupei,
kurioje pažeidimai ne tokie sunkūs,
bet keliantys rimtų rūpesčių, priklau -
so Afganistanas, Azerbaidžanas, Ku -
ba, Indija, Kazachstanas, Laosas ir Ru-
sija.

Torontas (BNS) – Yra įrodymų,
jog vyriausybės visame pasaulyje
naudoja modernias sekimo progra-
mines įrangas. Tarp šių valstybių at-
sirado ir Lietuva, praneša portalas
„Businessinsider”. Toronto universi-
teto skaitmeninių tyrimų laboratorija
„The Citizen Lab” teigia atradusi, kad
valdžios įstaigos naudoja specialią
programinę įrangą ne vien sekant nu-
sikaltėlius, tačiau ir disidentus bei
žmogaus teisių aktyvistus. Ataskai-
toje teigiama, kad tyrimas buvo vyk-
domas siekiant išaiškinti programi-

nės įrangos „FinSpy” naudojimą. Pa-
staroji gali nuotoliniu būdu sekti
nieko neįta riančio vartotojo el. paštą
ir sociali nius tinklus, taip pat rinkti
užkoduotus duomenis. Ši programa
gali veikti pagrindinėse operacinėse
sistemose, o jos negali aptikti net 40
ge  riau sių antivirusinių programų.
Balandį atlikto tyrimo duomenys pa-
rodė, kad 36 valstybės pasaulyje nau-
doja „FinFisher”. Pagal duomenis,
Lie tuvoje ši sekimo programa pradėjo
veikti neseniai. 

Maskva (Bernardinai.lt) – Sėk -
mingai veikiantis rusiškasis „Face-
book” antrininkas „Vkon takte” ilgą
laiką skaldė Kremliaus viešosios nuo-
monės formavimą. Dabar Maskva pra-
dėjo spausti šią kompaniją, o jos įkū-
rėjas buvo priverstas palikti šalį. So-
cialinis tinklas „Vkontakte” arba
„Rytų Facebook” turi 200 mln. varto-
tojų – didžioji dauguma jų gyvena bu-
vusios Sovietų Sąjungos teritorijoje.
Šio tinklo vienas įkūrėjų ir generali-

nis direktorius – 28 metų Pavel Durov.
Maždaug nuo balandžio vidurio

kompanija tapo Kremliaus taikiniu.
Iš pradžių „Vkontakte” biurą ir P. Du-
rov butą krėtė specialiosios tarnybos.
Reido metu taip pat atimti ir kom pani -
jos serveriai. P. Durov įsitiki nęs, kad
kompaniją norėjo įsigyti su Krem-
liumi siejamos verslo grupės ir dėl
šios priežasties jis emigravo iš šalies.
Rusijos prezidentas Vladimir Putin
stengiasi kontroliuoti internetą.

Stačiatikiai švenčia Velykas. ELTA nuotr. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje vie-
šės už energetiką atsakingas komisa-
ras Geunther Oettinger.

Per dviejų dienų vizitą – gegužės
9 ir 10 d. – energetikos komisaras su-
sitiks su prezidente Dalia Grybaus-
kaite, ministru pirmininku Algirdu
Butkevičiumi, energetikos ministru
Jaroslavu Neverovičiumi bei Seimo
nariais.

Be to, jis dalyvaus Vidurio Euro-
pos energetikos partnerių (CEEP) aso-
ciacijos konferencijoje ,,29+1’’.

,,Vizito tikslas – pradėti ruoštis
artėjančiam Lietuvos pirmininkavi-
mui energetikos srityje ir pristatyti
antrajai 2013 metų pusei numatytus
Komisijos tikslus”, – nurodė G. Oet-
tinger atstovė spaudai Nicole Bocks-
taller.

Europos Komisija yra pasiren-

gusi pritarti pirmininkausiančios ES
narės prioritetams ir dėmesiui, kuris
skiriamas energetikos klausimams:
energetinio saugumo didinimui stip-
rinant energetikos infrastruktūrą ir
integruojant energetikos sistemas,
bendros ES energijos vidaus rinkos
kūrimui ir ES bendros išorės energe-
tikos politikos įgyvendinimui.

ES Komisijos narys, atsakingas
už energetiką, G. Oettinger taip pat
aptars 2013 metų gegužės 22 dienos
Europos Vadovų Tarybos susitikimo
tikslus, susijusius su energetika, pa-
vyzdžiui, 2014 metais numatomą
baigti ES energijos vidaus rinkos for-
mavimą, investicijas į modernią ener-
getikos infrastruktūrą ir tai, kaip ES
politika gali padėti namų ūkiams ir
pramonei, kai kyla energijos kaina.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 5 d.
sostinės Gedimino prospekte prasi-
dėjo naujasis projektas ,,Sekmadienis
– sporto diena’’. Aktyvų laisvalaikį
skatinantis projektas kiekvieną sek-
madienį iki pat rudens kvies sostinės
gyventojus ir svečius laisvalaikį pra-
leisti aktyviai sportuojant pagrindi-
nėje Vilniaus gatvėje – Gedimino pros-
pekte.

Sekmadieniais čia bus galima iš-
mokti šokti, įvairiausių kovos menų

subtilybių, dalyvauti įvairiausiose
sveikatingumo mankštose, pramo-
gauti su būriu draugų ar šeimyna žai-
džiant badmintoną, stalo futbolą, te-
nisą ar išbandyti kitų rūšių sporto
pramogų, kurios kiekvieną sekma-
dienį ketina būti vis kitokios.

Sveikatingumo centro ,,Sveikatos
sala” atstovai konsultuos susirinku-
siuosius nugaros skausmų klausi-
mais, mokys, kaip reikia taisyklingai
sportuoti, bei pristatys naujienas.

Lietuvoje viešės energetikos komisaras

Sekmadienis Vilniuje – sporto diena
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Meilės stebuklai
RYTIS GURKŠNYS, SJ

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Jei kas mane myli, laikysis mano žo-
džio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį
ateisime ir apsigyvensime. 

/Jn 14, 23/

Kai klausome Jėzaus balso šir-
dyje, kai branginame jį, kai se-
kame juo, kai jam dėkojame,

kai šloviname jį, priimame jį ir lei-
džiame jam darbuotis mūsų gyve-
nime. Jei norime daugiau sėkmės, lai-
mės, sveikatos, turto, džiaugsmo ir ra-
mybės, įsiklausykime į tai, ką Jėzus
mums sako. Jei mylime jį, mes klau-
some jo vedimo, jam paklūstame ir at-
siveriame jo malonės gausai. Kai
Dievą laikome pirmoje vietoje, mes
žvelgiame į tai, kas gera, kas dieviška
mūsų gyvenime. Kai pasiduodame pa-
gundoms ir neigiamoms mintims,
mes nepriimame to, ką jis mums do-
vanoja.

Kai Dievas ateina į mūsų gyveni-
mus, patiriame netikėtų galimybių,
mūsų verslas padaro šuolį, mes daug
greičiau pasiekiame savo tikslus,
staiga padidėja mūsų pajamos, ir mes
išsilaisviname iš didelės skolos. Mes
pasveikstame iš ligos, kurią gydyti
medicina neturi vaistų. Kai mylime
Dievą ir jo klausome, jis myli mus ir
daro neįtikėtinų dalykų. Jis žvelgia į
mus šiandien ir sako: „Jau dabar tau
dovanoju sveikatą, paaukštinimą, ga-
limybes, reikiamus žmones. Neliūdėk.
Pasitikėk. Tikrai pamatysi mano ge-
rumą.” Niekada nemąstykime ir ne-
kalbėkime: „Niekas negerėja mano
gyvenime. Neturiu talentų. Neturiu
išsilavinimo. Neturiu ryšių. Neturiu
drąsos. Nieko nepasieksiu. Neišsipil-
dys mano svajonė.” Visada maldoje
kartokime: „Viešpatie, priimu tave,
tavo sveikatą, išmintį, stiprybę, kūry-
bingumą. Tavo mylinti ranka mane
laiko ir veda. Tavo palaima apdengia
mane. Didžiausios pergalės mano at-
eityje.” Kai taip kartojame, parodome
savo meilę ir savo ištikimybę jam. Mes
priimame Dievą į savo gyvenimą. Jis
ateina ir daro stebuklus.

Kai mylime Dievą, klausome jo
balso, priimame jį į savo gyvenimus.
Kai kurie eina per gyvenimą prislėgti,
nuliūdę, nusivylę, be svajonių, be
tikslų, be entuziazmo. Pranašas Izai-
jas sako: „Kelkis, nušviski! Tavoji
šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš ta-
vęs sušvito /Iz 60, 1/.” Dabar pats ge-
riausias laikas keltis, keisti savo po-
žiūrį, savo mąstyseną. Pasirinkime
naują nusiteikimą. Tikėkimės pačių
geriausių metų. Viešpaties šlovė jau
dabar šviečia. Pranašas nesako:
„Dievo šlovė sušvis ateityje, kitais me-
tais, po 10 metų. Dievo šlovė pasiro-
dys, kai ekonomika pagerės.” Prana-
šas sako: „Dievo šlovė jau sušvito. Ji
jau dabar šviečia. Ji jau veikia tavo
gyvenime.” Nesvarbu, ar mes ją ma-
tome ar nematome. Ji jau dabar mus
apdengia ir pripildo.

Viena jauna pora labai ištikimai
tarnavo Dievui. Jie kasdien kartu
meldėsi, dėkojo jam už jo nuostabius
darbus jų gyvenime. Kiekvieną sek-
madienį šlovino jį bendruomenėje. Jie
labai norėjo susilaukti vaikų. Jie kas-
dien prašė šios malonės. Tik po kele-
rių metų jie sužinojo, kad žmona lau-
kiasi. Jie abu dar labiau džiaugėsi, kai
sužinojo, kad gims net trys vaikai. Ta-
čiau būsimoji mama patyrė kompli-

kacijų. Ji turėjo beveik tris mėnesius
praleisti ligoninėje. Jie toliau meldėsi
ir tikėjo Dievo gerumu ir jo galia. Visi
trys vaikai atėjo į pasaulį, bet gimė
per anksti. Buvo labai silpni, neišne-
šioti. Gydytojai abejojo, ar vaikai iš-
gyvens. Tėvai virš vaikų inkubatorių
pakabino tekstus su Šventojo Rašto
ei lutėmis: „Nemirsiu, bet gyvensiu ir
skelbsiu Viešpaties darbus /Ps 118,
17/... Nes tu grąžinsi man sveikatą,
ma nąsias žaizdas tu užgydysi /Jer 30,
17/... Pasotinsi mane ilgu amžiumi,
pagirdysi mane išganymu /Ps 91, 16/.”
Jie nuolat meldėsi ir tikėjo, kad Die-
vas gydo jų vaikus. Praleidę dar šešis
mėnesius ligoninėje, jie grįžo namo.
Vaikai stiprėjo, augo. Šiandien jie visi
sveiki, stiprūs ir laimingi.

Jų džiaugsmą aptemdė netikėta
sąskaita iš ligoninės. Jie manė, kad
visas gydymo išlaidas padengs svei-
katos draudimas. Tačiau draudimas
apmokėjo tik pusę tų išlaidų. Motina
gulėjo ligoninėje beveik tris mėnesius.
Kiekvienas vaikas praleido ligoninėje
apie šešis mėnesius. Jie gavo 2 mln.
litų sąskaitą. Jie mąstė, kaip apmo-
kės tokią sąskaitą. Tikriausiai visą li-
kusį gyvenimą juos vargins ši skola.
Jie neturėjo jokios išeities iš šios su -
dė tingos padėties. Tačiau jie neliū-
dėjo, nenusivylė. Jie tikėjo: „Dieve,
viską pavedame į tavo rankas. Tu iš-
plėšei mus iš mirties rankų. Tu gali iš-
spręsti ir šią situaciją. Tu pasirūpi-
nai mumis praeityje. Tikime, kad pa-
sirūpinsi ir ateityje.” Po kelių dienų
jiems paskambino ligoninės admi-
nistratorius ir pasakė: „Norime jus
informuoti apie mūsų tarybos spren-
dimą. Mes niekada taip nedarėme. Bet
dabar nusprendėme nubraukti visą
jū sų skolą mums.” Tai parodo, kad
„Dievas gali padaryti nepalyginti dau-
giau, negu mes prašome ar išmanome
/Ef  3, 20/.” Jis darbavosi ir šios nuo-
stabios šeimos gyvenime. Jis parodo
gerumą tam, kuris tiki jo stebuklais, jį
šlovina, jam dėkoja ir priima jo ge-
rumą.

Šie tėvai buvo laimingi, turėdami
sveikus ir stiprius vaikus. Tačiau Die-
vas visada nori nustebinti mus savo
staigmenomis. Kur slypi šių žmonių
sėkmės paslaptis? Šie tėvai mylėjo
Dievą ir buvo ištikimi jam visą savo
gyvenimą. Jie kiekvieną sekmadienį
šlovino jį bažnyčioje tuomet, kai dar
neturėjo vaikų. Kai pateko į ligoninę,
jie nebegalėjo nuvykti į bažnyčią.
Tuomet jie internetu pervesdavo savo
auką Bažnyčiai kiekvieną mėnesį. Ži-
noma, jiems buvo labai sunku finan-
siškai, kai vienas vyras turėjo dirbti,
išlaikyti ir lankyti šeimą. Jie nega-
lėjo ateiti į bažnyčią, bet jie šlovino
Dievą savo aukojimu. Kai taip tar-
naujame jam, kai parodome jam savo
ištikimybę, jo malonė gausiai liejasi į
mūsų gyvenimus.

Viešpats nori išlieti mums rei-
kiamų malonių ir mūsų gyvenime.
Prisiminkime, kad jis jau dabar žvel-
gia į mus, šviečia mums ir veda mus
pačiu geriausiu keliu. Jis padarys
mus gerais tėvais, gerais sutuokti-
niais, gerais specialistais, gerais va-
dovais, gerais verslininkais. Jis nori,
kad atskleistume savo potencialą, kad
padarytume teigiamą įtaką kitiems.

Antroji gegužės savaitė

Gegužės 6 d.
– 1968 m. mirė Juozas Tonkūnas – Lie-

tuvos švietimo ministras, LŽŪA rektorius,
profesorius, agronomas (gimė 1894 m.). 

– 1949 m. mirė Maurice  Maeterlinck –
belgų poetas. Už dramos kūrinius 1911 m.
jam suteikta Nobelio premija. Žinomas biti-
ninkas. Baigęs Gento katalikų universitetą,
tapo teisės mokslų daktaru, kurį laiką dirbo
advokatu. Parašė pjeses „Mona Vana”,  „Žyd-
roji paukštė” ir kitas, esė „Bičių gyvenimas”.
Dvasinio pasaulio reiškinius jis perteikia sim-
boliniais vaizdais, dažnai panaudodamas fla-
mandų folkloro motyvus, pasakos alegorinę
kalbą. Žmogų vaizduoja metafiziniu filosofi-
niu aspektu, ieško tragizmo priežasčių pa-
čioje visatos sandaroje.  (Gimė 1862 m.).

– 1992 m. mirė Marlene Dietrich –
viena garsiausių pasaulio aktorių, dainininkė
(gimė 1901 m.).

Gegužės 7 d.
– Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos

diena.
– 1833 m. mirė Johannes Brahms – vo-

kiečių kompozitorius romantikas, daugiausia
gyvenęs Vienoje (mirė 1897 m.).

– 1903 m. Maskvoje gimė Jurgis Balt-
rušaitis – Lietuvos diplomatas, žymus dailės
istorikas medievistas (mirė 1988 m. Pary-
žiuje). Tėvas – poetas ir diplomatas Jurgis
Baltrušaitis. 1926 m. baigė istorijos ir ar-
cheologijos studijas Sorbonos un-te. 1931
m. meno istorijos daktaras. Lietuvos atsto-
vybės Prancūzijoje kultūros patarėjas, kon-
sulas. VDU dėstytojas,  Prancūzijos, Vokieti-
jos, Olandijos universitetų, Columbia ir Yale
un-tų profesorius. Parašė „Visuotinė meno
istorija” (2 t.),  „Lietuvių liaudies menas”,  „Fan-
tastiškieji viduramžiai”. 

Gegužės 8 d.
– 1873 m. mirė John Stuart Mill – britų

filosofas, politikos ekonomistas ir parla-
mento narys, įtakingas XIX a. liberalizmo bei
utilitarizmo teoretikas ir propaguotojas
(gimė 1806 m.).

– 1916 m. gimė Danutė Marija nas-
vytytė – šokėja, choreografė, pedagogė,
Australijos lietuvių visuomenės veikėja. Iš-
raiškos šokio pradininkė Lietuvoje (mirė
1983 m.). 

– 1551 m. mirė Barbora Radvilaitė –
LDK didikė, antroji Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Žygimanto Augusto (Zigmanto Au-
gusto) žmona, Lenkijos karalienė (nuo 1550
m.) (gimė 1520 m.). Romantinė Žygimanto
Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės isto-
rija ir ryški asmenybė tapo pagrindu keletui
prozos, poezijos ir dramos kūrinių lenkų ir lie-
tuvių kalbomis. Apie Barborą Radvilaitę buvo
sukurta taip pat dailės kūrinių. Dramas pa-
rašė Jonas Grinius ir Juozas Grušas. 1996 m.
su Barboros atvaizdu išleistas Lietuvos pašto
ženklas.

Gegužės 9 d.
– Europos diena.
– 1453 m. mirė Motiejus Trakiškis –

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažny-
čios ir valstybės veikėjas, pirmasis Žemaičių
vyskupas (gimė 1370 m.).

– 1805 m. mirė Friedrich von Schiller
– vokiečių poetas, dramaturgas, filosofas, is-
torikas, vienas žymiausių Vokietijos klasikų,
padėjusių pagrindus šiuolaikinei vokiečių li-
teratūrai (gimė 1759 m.). 

– 1964 m. mirė Kazimieras Steponas
Šaulys – Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės
veikėjas, profesorius (gimė 1872 m.).

Gegužės 10 d.
– 1929 m. Naujienoje, Krosnos parapi-

joje, Marijampolės valsčiusje gimė Juozas
Zdebskis – kunigas, vienas žymiausių XX a.
pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų
teises. Sovietų valdžios kalintas už vaikų ka-
tekizavimą ir persekiotas KGB. 1978 m. kartu
su kitais įsteigė Tikinčiųjų teisių gynimo ko-
mitetą. Žymus rekolekcijų vedėjas (mirė
1986 m., spėjama, kad žuvo autoavarijoje
kaip KGB auka). 

– 1946 m. gimė Birutė Marija Filo-
mena Galdikas-Brindamour, Galdikaitė –
lietuvių kilmės pasaulio garso antropologė,
gamtosaugininkė, žymiausia orangutangų
tyrinėtoja, fizinės antropologijos daktarė
(1969 m.) ir biologijos daktarė (1978 m.).

Gegužės 11 d.
– 1854 m. gimė Otmar Mergentaler –

rašomosios mašinėlės išradėjas (mirė 1899
m.).

Gegužės 12 d.
– 1820 m. gimė Florence nightingale

– anglė slaugė, šiuolaikinės slaugių profesi-
jos pradininkė (mirė 1910 m.). 

– 1903 m. gimė Petras Babickas – Lie-
tuvos radijo žurnalistikos pradininkas, pub-
licistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraš-
totyrininkas, keliautojas, fotografas (mirė
1991 m.).

– 1938 m. mirė Petras Leonas – vienas
pirmųjų Lietuvos teisininkų, teisės profeso-
rius, visuomenės ir politikos veikėjas, laisva-
manis (gimė 1864 m.).Nukelta į 10 psl.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

REAL ESTATE

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Kaip svajonė virsta  tikslu

Jau 13 metų gilinuosi į žmogaus
psichologiją, vedu seminarus as-
meninio efektyvumo temomis. Ir

visa da sutinku suaugusių žmonių,
pamiršusių svajoti. Dauguma žmonių
kelia sau tikslus išgyventi nuo atlygi-
nimo iki atlyginimo, išlaikyti darbo
vietą, galbūt, jei pasiseks – sėkmingai
atlikti virtuvės remontą. Vadovai per
seminarus skundžiasi, kad jų dar -
buo tojai nemotyvuoti ir neambi cin -
gi, tačiau jų paprašius surašyti ambi-
cingiausius tikslus ir svajones – ma-
tau susirūpinusius veidus, spoksan-
čius į tuščią popieriaus lapą. 

Savo darbe dažnai sutinku žmo-
nių, kurie skundžiasi, kad dar bas
jiems tapo rutina. Pakalbėjęs daugiau
sužinau, kad taip jiems atsitinka maž-
daug kas 2–3 metai. Kodėl taip yra?
At sakymas visuomet slypi mumyse,
nes būtent mes ir sukuriame tą ru-
tiną. Kaip? Kiekvieną rytą važiuo-
jame tuo pačiu keliu į darbą, kiek-
vieną dieną laikomės tos pačios die-
notvarkės, ilgus metus dirbame tais
pačiais metodais. Negana to – kiek-
vieną vakarą, ištiesę kojas ant tos pa-
čios sofos, tarsi užhipnotizuoti spok-
some į tą patį televizorių. Rutina atsi-
randa, kai ilgą laiką darome vis tą
patį. Paklauskite savęs: „Kada pasku-
tinį kartą išbandėte visiškai naują
darbo metodą? Kada paskutinį kartą
padarėte kažką nelogiško, kažką iš
tikrųjų pašėlusio? Kaip dažnai tai da-
rote? Nepakankamai dažnai?”

Vengdami elgtis neįprastai, bi-
jodami aplinkinių reakcijos ir ne -
sėk mių – galiausiai liekame įkalin -
ti savo susikurtoje komforto zonoje,
ku rioje mums viskas yra gerai pa-
žįstama ir lengvai prognozuojama.
Nustojame augti, tobulėti ir tampame
savo susikurtos rutinos ver gais.
Ven giantis rizikuoti nustoja tobulėti,
kadangi kiekvienas mums neįpras-
tas poel gis yra susijęs su rizika, jog
rezultatai gali nebūti tokie, kokių ti-
kėjomės.

Tačiau tik nuėjęs per toli gali su-
žinoti, kiek toli iš tikrųjų gali nueiti

Kas gali būti įspūdingiau už
mūsų slapčiausių svajonių įgyven-
dinimą? Mane žavi ir įkvepia žmo-
nės, netikintys, kad jų galimybės yra
ribotos, kad pasaulis yra šykštus ir
kiekvienas privalo susitaikyti su tuo,
ką turi. Daug ko pasimokyti galime iš
Mailo Hiltono-Barberio – šis unika-
lus žmogus yra nubėgęs maratoną
per Sacharą, dalyvavęs ekstrema-
liuose išlikimo žygiuose Gobio ir Ka-
taro dykumose, kopęs į Himalajų kal-
nus, Kilimandžaro bei Monblano vir-
šukalnes, nėręs į 12 mylių gelmę Rau-
donojoje jūroje ir visą pasaulį išmai-
šęs aštuoniasdešimčia įvairiausių
transporto priemonių. Pašėlęs žmo -
gus, ar ne? Tačiau įspūdingiausia, kad
visa tai jis atliko būdamas visiškai ak-
las. Kai jam suėjo devyniolika me -

tų – staiga ėmė silpti regėjimas ir
Mailas Hiltonas sužinojo, kad juodu
su broliu serga reta genetine liga,
jiems persidavusia per penkias kar-
tas. Nors abu vyrai netrukus visiš-
kai apako, tačiau jie atsisakė susitai-
kyti su žiauriu likimo smūgiu ir
priėmė sprendimą gyventi šimtu pro-
centų. Mailas sau pasakė: gamta man
atėmė regėjimą, bet aš turiu rankas
ir kojas, galiu mąstyti ir džiaugtis gy-
venimu. Jis paskyrė savo gyvenimą
žmogaus galimybių riboms tirti ir
įkvėpti kitus negalią turinčius žmo-
nes pasitikėti savimi ir džiaugtis gy-
venimu. Atsitiko taip, kad Mailas
tapo pavyzdžiu visiems, netgi visiš-
kai fiziškai sveikiems žmonėms, jis
parodė, kiek mažai mes išnaudojame
savo galimybes. 

Neseniai mano seminare daly -
va  vo vienos Lietuvos įmonės vadovų
komanda. Jie mane sužavėjo kaip
stiprūs vadovai. Aš greitai supratau,
kad lyderystė ir asmeniniai iššūkiai
yra neatsiejama jų asmeninės ir
įmo nės kultūros dalis. Jie išsikėlė
tikslą – visa komanda įkopti į visų
pa saulio žemynų aukščiausias vir-
šukalnes. Argi ne įspūdingas iš -
šū  kis? Ši vadovų komanda – puikus
lie tuviškas pavyzdys, kaip neleisti
rutinai suleisti šaknų į darbą ir as-
meninį gyvenimą. Tokiems žygiams
negali prilygti nė vienas koman-
dos formavimo seminaras. Kuri ko-
manda galėtų prilygti tai, kuri kartu
įveikė aukščiausias pasaulio viršu-
kalnes? Ar galite įsivaizduoti vieną
tų žmonių besiskundžiantį, kad vi-
sur yra tik rutina ir nėra tobulėjimo?
Jie jau atliko pirmąjį žygį – pamė-
gino įveikti aukščiausią Aliaskos
kalną. Likus keliems šimtams met -
rų vieną komandos narį apleido jė-
gos ir jis nebegalėjo tęsti žygio. Visa
ko manda priėmė sprendimą toliau
nebekopti ir grįžti, o žygį pakartoti
naujai tam pasirengus. Įsidėmėkite
– kalnas neįveikė jų komandinės
dva sios ir neišprovokavo pavienių
ko mandos narių didvyriškumo, nors
iki viršukalnės buvo likę labai ne-
daug. Aš labai gerbiu šiuos žmones ir
džiaugiuosi, kad savo darbe sutinku
pavyzdžių, kurie įkvepia mane patį. 

Žinau ir visiškai kitokių pavyz-

džių, kai žmonės, suvokę savo geriau-
sias savybes, 180 laipsnių są mo ningai
pakeičia savo gyvenimą ir gyvena sva-
jonėje. Grįžęs iš kelionės, sėdau ant
motociklo ir išrūkau į Klaipėdos pa-
jūrį. Buvo rugpjūčio vidurys, viena
šilčiausių lietuviškos vasaros dienų.
Pusryčiaudamas paplūdimio kavi-
nėje atpažinau žmogų, kuris prieš
vienuolika metų dalyvavo mano par-
davimo įgūdžių lavinimo seminare.
Tuomet jis buvo vienos kompanijos,
gaminančios aukštos kokybės stalo
įrankius viešbučiams ir restora-
nams, atstovas. Puikiai jį prisimenu,
nes seminaro metu jis iš kitų išsisky -
rė itin dideliu atsidavimu savo vers -
lui ir kartu spinduliavo nuoširdu -

mu bei atvirumu. Tada pagalvojau,
jog tai – ypatingas žmogus. Mūsų
žvilgsniai susitiko ir aš supratau, kad
ir jis mane atpažino. Mes pasisveiki-
nome ir apsikeitėme mandagumo fra-
zėmis. Paklausiau, ar jis iki šiol už-
siima tuo pačiu vers lu. Jis atsakė,
kad prieš kelerius metus paliko vers -
lą ir atsidavė veiklai, kuriai jautė pa-
šaukimą. Šiuo metu jis skambina for-
tepi jonu prabangiuose viešbučiuose
ir restoranuose. Pasakysite – nieko
sau gyvenimo posūkis, nejaugi tai
pelninga?! Ne tai yra esmė – svar-
biausia, kad prieš save mačiau lai-
mingą žmogų. Nė akimirkai nekilo
abejonė, kad šis žmogus gyvena taip,
kaip iš tikrųjų nori. Turtas yra labai
subtili sąvoka. Dauguma žmonių nie -
ka da netampa turtingi, kadangi jie
turto siekimą paverčia judančiu tai-
kiniu. Iš pradžių sako: laikysiu save
turtingu, kai per mėnesį uždirbsiu
dešimt tūkstančių. Kai tai nutinka,
jie sako – ne! Būti turtingam, vadi-
nasi, sąskaitoje turėti milijoną. Su -
kau pę milijoną, jie sau taria: „Tur-
tingas būsiu, kai pasistaty siu namą
ir pasodinsiu medį”, ir tęsiasi lenkty -
nės, kuriose nėra finišo, yra tik nuo-
latinis bėgimas. Svajonė – ji turi būti
aiški ir susijusi su vertybėmis. Tik
tenkindami savo tikrąsias vertybes
jausime, kad gyvename savo gyveni -
mą, gyvename iš tikrųjų šimtu pro-
centų.

Bus daugiau.
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Jis sako kiekvienam iš mūsų: „Žinau,
kad mane myli. Tu mane šlovinai, tu
man tarnavai, tu aukojai, tu tikėjai
mano galia ir gerumu, tu gyvenai tei-
singą gyvenimą. Tu pamatysi nuosta-
bių dalykų, kuriuos tau esu paren-
gęs.” Padidinkime savo viziją, atver-
kime jam savo širdis, parodykime
jam, kad tikime jo gerumu. Priim-
kime jį ir visa tai, ką jis nori mums
duoti. Priimkime jo sveikatą, pa-
aukštinimą, jo finansus, jo meilę, jo
sėkmę, jo laimę. Tikėkimės gerų po-
kyčių. Jis gali padaryti daug daugiau
negu mes prašome ar įsivaizduojame.
Jei taip gyvensime, Dievas nustebins
mus savo gerumu. Jis mums suteiks
neįtikėtinų malonių. Jis mus ves ten,
kur nesitikėjome būti. Nugalėsime vi-
sas kliūtis. Mes gyvensime visokių
pergalių kupiną gyvenimą, kurį jis
mums dovanoja.

Bernardinai.lt

Meilės 
stebuklai
Atkelta iš 8 psl.

Kauno arkikatedrai – 600
Atkelta iš 1 psl.

Apeigų metu buvo pašventintas
palaimintajam Jonui Pauliui II skir-
tas altorius su jo relikvija.

Pasak premjero, popiežiaus Jono
Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje
ne tik sustiprino tikėjimą, bet ir
įkvėpė laisvės ir demokratijos plėtrą
mūsų šalyje. Per nepriklausomybės
laikotarpį Lietuva daug pasiekė. Jau
beveik dešimtmetį esame Europos Są-
jungos ir NATO nariai. Nemažai
darbų dar laukia. Vienas iš jų - pirmi-
ninkavimas Europos Sąjungos Tary-
bai. Jono Pauliaus II žodžiai turėtų
tapti viltinga gaire Lietuvai priside-
dant prie vieningos ir stiprios Euro-
pos kūrimo, teigiama ministro pirmi-
ninko tarnybos pranešime.

Kardinolas S. Dziwisz buvo arti-
miausias popiežiaus Jono Pauliaus II
bendradarbis bei asmeninis sekreto-
rius. Simboliška, kad Šventasis Tėvas
Benediktas XVI vienu iš paskutinių
savo popiežiškųjų potvarkių Jo Emi-
nenciją kardinolą S. Dziwisz paskyrė
ypatinguoju pasiuntiniu Kauno arki-
katedros 600 metų jubiliejaus iškil-

mėse, pažymima prezidentės spaudos
tarnybos pranešime.

Į kultūros paveldo objektų re-
gistrą įrašyta Kauno arkikatedra ba-
zilika – didžiausias gotikos stiliaus
sakralinis pastatas Lietuvoje. Pirmą
kartą rašytiniuose šaltiniuose ši baž-
nyčia paminėta 1413 m. rašte, kuriuo
Vilniaus vyskupas Mikalojus 1413 m.
balandžio 22 d. suteikė jai atlaidų pri-
vilegiją. Manoma, kad šią Kaune svar-
biausią parapinę bažnyčią fundavo
Vytautas Didysis.

Prie Arkikatedros ir kriptoje yra
palaidoti vėlyvesnių amžių vyskupai
ir žymūs dvasininkai. Čia ilsisi vys-
kupas M. Valančius, prelatas Jonas
Mačiulis-Maironis, kardinolas Vin-
centas Sladkevičius. 

Pasak Kauno arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus, 1918 m. atgavus Nepri-
klausomybę ir 1926 m. įkūrus bažny-
tinę provinciją Kauno arkikatedra
tapo laisvos Lietuvos religinio gyve-
nimo širdis ir siela. Joje tarnavę ku-
nigai padėjo tikintiesiems savo šir-
dyse statyti dvasines katedras.

,,Slogiais sovietinės okupacijos
metais tikintieji ypač mylėjo šią ka-

Pagal dabartinį Pilietybės įsta-
tymą, dviguba pilietybė leidžiama
tiems, kurie iš Lietuvos pasitraukė iki
Nepriklausomybės atkūrimo 1990-ai-
siais, taip pat tiems, kurie pilietybę
įgijo automatiškai – gimdami arba per
santuoką. Tačiau dvigubą pilietybę tu-
rintieji nuo gimimo, sulaukę pilna-
metystės, per trejus metus turi apsi-
spręsti, kurią pilietybę pasirinkti.

Parlamente šią savaitę posėdžiau -
sianti Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės komisija planuoja aptarti
pilietybės, lietuvių kalbos išsaugo-

jimo, šalies ekonomikos klausimus.
Komisijos posėdžiai vyks gegužės 7–
10 dienomis, baigdama darbą penkta-
dienį ji planuoja priimti rezoliucijas
aktualiais klausimais. Jai pirminin -
kau ja Seimo narė Ona Valiukevičiūtė
ir Pa saulio Lietuvių Bendruomenės
atstovų išrinktas Jonas Prunskis. Ko -
mi sija taip pat paminės 1948 m. gegu-
žės 22–23 d. vykdytą Lietuvos gyvento -
jų trėmimo operaciją kodiniu pavadi-
nimu ,,Vesna” (Pavasaris) ir aptars
2014 m. dainų šventės ,,Čia mano na-
mai” organizavimą.  

Referendumas dėl pilietybės – 
rizikingas kelias 
Atkelta iš 1 psl.

tedrą ir, nepaisant visų suvaržymų, ją
gausiai lankė ir meldė Aukščiausiąjį
laisvės dovanos. Su dideliu džiaugsmu
Kauno arkikatedroje pasitikome Lie-
tuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių,
o išriedėjus paskutiniams sovietinių

okupantų tankams 1993 metais su dar
didesniu džiaugsmu čia pasitikome
palaimintąjį popiežių Joną Paulių II”,
– svarbius istorinius momentus pri-
mena arkivyskupas.

Iškilmės Kauno arkikatedroje. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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A † A
ALDONA M. GUDAITYTĖ

DRUKTEINIENĖ
Mirė 2013 m. gegužės 2 d. St. Petersburg,  Floridoj, sulaukusi

90 metų.
Gimė 1922 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje, Lietuvoje.
Buvo dukra Mykolo ir Marijos Požėlaitės Gudaičių ir sesuo 
a. a. Algirdo Gudaičio.
Aldona mokslą pradėjo Klaipėdoje. Kaune baigė „Aušros”

gim naziją. Odontologijos mokslus pradėjo Kaune, bet karui
prasi dėjus, pasitraukė į Vokietiją, kur baigė odontologiją
Erlangeno universitete. 1944 m. ištekėjo už gydytojo a. a. Ed -
mundo Druk tei nio, su kuriuo išgyveno 53 m.

1949 m. emigravus į JAV, su šeima apsigyveno Dayton, Ohio.
Dayton universitete studijavo ir baigė pedagoginius mokslus ir
daug metų dėstė vokiečių ir rusų kalbas Centerville gimnazijo-
je, Centerville, Ohio. Išėjusi į pensiją, su vyru apsigyveno South
Pasa dena, Floridoj.

Aldona buvo rūpestinga dukra, žmona, mama, močiutė ir
promočiutė.

Nuliūdę liko: sūnūs dr. Albertas su žmona Jūra ir Edmundas
su žmona Olga; anūkai dr. Dainius ir dr. Saulius su žmonomis;
proanūkai Lilė, Daniela, Gavin, Annika ir Mila.

Velionė bus pašarvota Gilman & Valade Funeral Home, Put -
nam, CT, ketvirtadienį, gegužės 9 d. 10 val. ryto. Šv. Mišios už jos
sielą bus aukojamos 12 val. p. p. St. Mary’s bažnyčioje, Putnam,
CT. Po Mišių a. a. Aldona bus palydėta į paskutinę kelionę Dan -
gaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

Nuliūdusi šeima

A † A
PETRAS P. KAZLAUSKAS

Juk ne savo noru  paliko savo mylimą žmoną IRENĄ,
vaikus, anūkus, gimines ir visus mus, draugus.

Miela Irena, rašau tau užuojautą ašarodama...

Rožė Ražauskienė

Buvusį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirminin ką

A † A
prof. dr. VYTAUTĄ BIELIAUSKĄ

visada prisiminsime kaip nuosaikų ir išmintingą va -
dovą, patarėją, mokytoją, uolų ir malonų bendradar-
bį. Dėkodami, kad galėjome su juo eiti bendru
Lietuvių Bendruomenės darbo keliu, sielvarte liku-
sią jo žmoną dr. DANUTĘ BIELIAUSKIENĘ, vaikus
LINĄ,  DANE LĘ, ALDONĄ ir KORNELIJŲ, jų šeimas
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū-
dime.

Daiva ir Arvydas Barzdukai
Birutė ir Juozas Gailai

Teresė ir Algimantas Gečiai
Virginija ir Algimantas Gureckai

Milda Lenkauskienė
Bronius Nainys

Gabija ir Rimas Petrauskai

JAUNIMAS ŠVENTĖ IR LIUDIJO
SAVO TIKĖJIMĄ

Šį savaitgalį Vilniuje šurmuliavo jaunimo festivalis „Išeik į aikštę”. Ka-
tedros aikštėje visas dienas būriavosi jaunimas, kuris šventė, šnekučia-
vosi, šoko, meldėsi, giedojo ir linksminosi. Kavos klubo programą keitė

pamaldos Vilniaus arkikatedroje, o pastarąsias – koncertas pavadinimu „Aš no-
riu neeilinio gyvenimo”. Festivalio programoje vyko ir diskusijos bei proto mū-
šis.

Prie renginio sėkmės prisidėjo puikus oras. Daugelis festivalio dalių vyko
po atviru dangumi, todėl net ir geriausiai suorganizuota programa galėjo nu-
kentėti dėl prastų oro sąlygų. Pati programa praėjo taip pat išskirtinai sklan-
džiai. Ir planetariume, ir ,,Pasakos” kino teatre, kur vyko diskusijos, prisirinko
daug žmonių, užsiėmimai net užsitęsė dėl dalyvių klausimų gausos. Pamaldose
arkikatedroje taip pat susirinko pilna bažnyčia jaunų žmonių.

,,Renginys įtraukė įvairaus amžiaus grupes – ir vaikus, ir jaunimą, jaunas
šeimas, vyresnius žmones – visi festivalyje atrado sau vietą. Labai džiaugėsi ir
pačios programoje dalyvavusios grupės – hip hopo šokėjai, folkloro ansamblis,
skautai – jiems tai buvo proga pasirodyti, o kartu ir patiems sudalyvauti ka-
talikiškame renginyje, daugiau sužinoti apie tikėjimą. Tai buvo labai apčiuo-
piamas Bažnyčios dialogas su jaunimu”, – džiaugėsi renginį organizavusio Vil-
niaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC) vadovė Dalia Macevičiūtė.

Paklausta, kaip renginį vertino į jį atvykusi Romoje įsikūrusios Emanue-
lio evangelizacinės mokyklos bendruomenė, Dalia teigė, kad juos labiausiai nu-
stebino tai, jog gatvėse sutikti ir užkalbinti žmonės buvo išskirtinai atviri kal-
bėti apie tikėjimą. „Atviri dialogui buvo visi – ir tikintys, ir netikintys, ir abe-
jojantys. Žmonės nepabėga, neužsidaro ir neparodo, kad tikėjimas yra jų as-
meninis reikalas. Bendruomenės nariai sakė, kad kitose šalyse, kuriose lan-
kėsi, kad ir Belgijoje, taip tikrai nėra, sunku net lyginti lietuvių atvirumą ir
kitų šalių gyventojų užsidarymą”.

Renginio metu festivalio organizatoriai plačiai skelbė apie artėjančias
Lietuvos jaunimo dienas Kaune ir galimybę vykti į jas kartu su VAJC renkama
grupe. Dalia Macevičiūtė džiaugėsi, kad jau pirmąją dieną po festivalio pradėjo
plaukti elektroniniai registracijos laiškai. „Nors dar tik pirma diena po ren-
ginio, jau kreipiasi jaunimas, norintis užsiregistruoti į mūsų grupę. Kvietimas
pasiekė adresatus ir Lietuvos jaunimo dienos pasipildys nauju jaunimu”.

Jaunimo centro vadovė akcentavo, kad ateities renginiuose tikintis jau-
nimas turėtų prisiimti asmeninę atsakomybę kviesdamas į programą neti-
kinčius draugus iš savo aplinkos. „Užduotis ateities renginiuose tikinčiam
bažnytiniam jaunimui, atradusiam bendruomenę, būtų asmeniškai kiekvie-
nam pakviesti po vieną netikintį savo draugą. Tai duotų daugiau naudos. Taip,
organizatoriai padarėme viską, kad paviešintume renginį, taip, ėjome ir kal-
binome žmones į gatves, tačiau jei kiekvienas tikintysis neatsivesime žmonių
iš savo aplinkos, yra pavojus, kad organizuosime renginius patys sau, o arti-
miausi žmonės naudos nepatirs. Kai pakviečiame draugą, jis toliau lieka šalia,
turi galimybę klausti ir būti natūraliai įvesdintas į naują aplinką, į Bažnyčią”.

Tokie renginiai Tikėjimo metų proga leidžia žmonėms pamatyti kitokią, ar-
timą ir dialogo su žmonėmis siekiančią Bažnyčią.

Bernardinai.lt

Evgenios Levin nuotr.

Valerie Austras, gyvenanti Melrose, MA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Stanley P. Budrys, gyvenantis Mt. Pleasant, WI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 75 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
dosnią paramą.
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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

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE
� Lietuvių tautinių šokių ansamblis
,,Grandis” gegužės 11 d., šeštadienį, 5:30
val. p. p. kviečia į me tinį koncertą, ,,Gy -
venimo tėkmė – nuo lopšio iki su tuok -
tuvių”, kuris vyks Ritos Riškienės sa lėje,
Pasaulio lietuvių centre (Le mont). Kon cer -
te dalyvaus visi an samb lio šokėjai. Bus
švenčiamas vaikų ratelio 20-asis jubilie-
jus. Po koncerto – vaišės. Daugiau infor-
macijos galite gauti tel. 630-257-0153
(Žibutė Pranckevičienė) arba tel. 630-
243-6313 (Beatričė Čepelienė).

� 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.

�  Amerikos lietuvių tautinės są jun gos ir
„Vilties” draugijos su va žiavimas įvyks  ge-
gužės 18 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Hil-
ton Oak Lawn viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Sąjungos nariai pra-
šomi dalyvauti.

�  Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
išleistos knygos „Tautinės minties keliu”
sutikimas rengiamas gegužės 19 d., sek-
madienį, 12 val. p. p. Čiurlionio galeri-
joje, 5620 S. Clare mont Ave., Chicago,
IL. Knyga – apie tautinės idėjos pradžią,
jos plėtrą Lietuvoje ir tautinių organizacijų
bei ALT sąjungos skyrių veiklą JAV. Po
metinės dalies – vaišės. 

� 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. 

� Boston lituanistinė mokykla pra deda
registraciją 2013–2014 mokslo me -
tams. Ypatingai laukiame naujų šei mų,
neabejingų lietuviškam švie timui, ir tų,
kuriems rūpi lietuvybės ateitis! Pri ima -
me vaikučius nuo 4 me tukų amžiaus.
Veiks ir lietuvių kal  bos suaugusiems
kur sai. Mokslo metų pradžia – 2013 m.
rugsėjo 14 d. Registracija internetu iki
rugpjūčio 1 d.: http://www.blsm.org

IŠ ARTI IR TOLI...

� Gegužės 11–12 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. Catonsville Armory (130
Me llor Ave., Catonsville, MD) vyks Bal -
ti more lietuvių festivalis. Daugiau infor-
macijos – ,,Facebook” Baltimore. Li th u -
a nian.Festival arba el. paštu: Balti -
more.lithuanian.festival@gmail.com bei
tinklalapyje: www.lithuanianfestival.org

� Jaunųjų ateitininkų sąjungos sto vykla
vyks Dainavoje, Michigan, nuo birželio
30 d. iki liepos 9 d. Registracija in -
ternetu: http://javjas.org/

� Rugpjūčio 5–17 dienomis centras
,,Lingua Lituanica” maloniai kviečia į
Vai kų vasaros kursus, kurie vyks Gedi -
mino pr. 26, Vilniuje. Daugiau infor ma -
cijos tinklalapyje www.lingualit.lt arba
el. paštu: info@ lingualit.lt

Tėvo Antano Saulaičio, SJ knygos pristatymas

Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba lapkričio 3 d. Palos Country Club  ruoš ČLMK 90
me tų sukaktuvinį pokylį. Iš k.: Birutė Zalatorienė, Genovaitė Maluska, Irena Buck -
binder. Stovi: Mėta Gabalienė, Frances Simanonienė, Erika Brooks ir Cecelia Matul.

Balzeko muziejaus moterų gildija švenčia 45-metį. Iš k.: Emma Petraitienė, Stanley
Balzekas, Marytė Krauchunas. Stovi: Rita Janz, Birutė Zalatorienė, kun. Liudas Mi -
liauskas ir Adella Zunas.

„– Ar atmenate, vaikai, kaip va sarą auginote drugelius? Kaip iš lė lučių ritos
drugiai? Lėlutės liko tuš čios, o gražūs drugeliai lėkė kažkur tolybėn. Lėlutė – tai
žmogaus kūnas, o drugys – siela. Išsiritus iš savo lė lutės lekia sau Dievo link.
Žinot, ko kie nevienodi yra drugiai. Taip pat ir žmonių sielos. Vienos gražios, spin -
dinčios, kitos – pilkos. Kiekviena gra ži mintis, susivaldymas – auksu ir vai vorykšte
varsoja jūsų sielų sparnelius”, – taip apie motinos meilę, šventaisiais jausmais
uždegančią vai kų širdis yra rašiusi Marija Peč kauskaitė – Šatrijos Ragana.

...Gražiais poetų posmais Moti nos diena bus paminėta Švč. Merge lės
Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) š. m. gegužės 12 d. 12 val. p. p. šv. Mišioms pasibaigus. Valgy sime
gardų pyragą, šnekučiuosimės, prisiminsime. Bus gera ir jauku – kaip viešint pas
Mamą. Visi kviečiami, visų laukiama!

Penktadienį, gegužės 3 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, tėvas Antanas Saulaitis, SJ pristatė savo naują knygą ,,Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu, SJ”, kurią parengė
,,Mažosios studijos” bendradarbė Jūratė Kuodytė.                                                                                              <None> Dainos Čyvie-
nės nuotr.


