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13 PASIKALBĖJIMAS
SU MAMA
Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,
Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,
Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti
Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

Aš pievose dažnai laksčiau kaip vėjas,
Manęs nuvargusio ateidavai parnešti.
Sode aš žalią drebulę pasėjau
Ir lieptą pertiesiau į kitą griovio kraštą.

Ir Tu matei, kad aš taip greitai augau,
Mąstei: ,,Sūnelis greit bus vyras”.
Dabar savęs, savų minčių nebesugaudau,
Vaikystę menant ašaros pabyra.

Kai saulė nusileidžia, žvaigždės ima degti,
Dar daug norėčiau Tau aš pasakyti:
Kodėl keliaujam taip tolyn į naktį?
Kodėl graudu dabar, ilgu, Mamyte?

Vytautas Mačernis
Vytautas Kazimieras Jonynas. ,,Madona su kūdikiu”, 1956

SVEIKINAME SU MOTINOS DIENA!

Vilnius (BNS) – Perspektyva išgauti skalūnų du-
jas gali padėti derybose su vieninteliu Lietuvos dujų
tiekėju Rusijos susivienijimu ,,Gazprom”, kuris dabar
taiko nepriimtinai didelę kainą, gegužės 10 d. Vilniu-
je pareiškė energetikos eurokomisaras Gunther Oet-
tinger.

,,Esu įsitikinęs, kad skalūnų dujų galimybės tu-
rėjimas yra geras instrumentas ilgalaikėms dery-
boms su ‘Gazprom’ ir Rusija”, – žurnalistams sakė jis
po susitikimo su Lietuvos premjeru Algirdu Butke-
vičiumi.

Eurokomisaras pabrėžė, kad būtina panaikinti ru-
siškų dujų monopoliją Lietuvai, ir tam yra svarbi dujų
jungtis su Lenkija bei suskystintų gamtinių dujų ter-
minalas.

Jo nuomone, nepriimtina, kad dujų kainos Lie-
tuvoje yra 20, 30 ar 40 proc. didesnės nei kaimyninėse
šalyse arba jo šalyje – Vokietijoje.

,,100 proc. priklausomybė ilgu laikotarpiu nėra pri-
imtina, nes tuomet jūsų Vyriausybės pozicija bus
silpna. Siekiant geresnės pozicijos kitose derybose, rei-
kia dujotiekio, dujų tiekimo iš Lenkijos, suskystintų
gamtinių dujų regione, ir galbūt skalūnų dujos gali būti
papildomas instrumentas”, – kalbėjo G. Oettinger.

Šiuo metu Lietuvos Seime svarstomi įstatymai dėl
skalūnų dujų didesnio apmokestinimo ir griežtesnių
aplinkosaugos reikalavimų skalūnų dujų žvalgybai. Pa-
taisos parengtos Vyriausybėje vykstant svarstymams,
ar pasirašyti sutartį su JAV energetikos kompanija
,,Chevron” dėl skalūnų dujų žvalgybos Vakarų Lie-
tuvoje.

Gegužės 9 d. prie Seimo rūmų buvo surengta pi-
lietinė protesto akcija dėl skalūnų dujų žvalgybos ,,Iš-
saugokime Žemaitiją, tyrą vandenį ir žemę!” Jau ne pir-
moji. Kodėl Lietuvos žmonių neįtikina politikų kalbos,
kad skalūnai žalos nepadarys, o turtą atneš? – 2 psl. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba Eu-
ropoje yra naujas dalykas ir vertinama
gana prieštaringai. 2011 m. birželio mėn. Eu-
ropos Parlamento užsakymu atliktoje stu-
dijoje „Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos po-
veikis aplinkai ir žmonių sveikatai” rašoma,
kad per skalūnų dujų gavybą, naudojant hid-
raulinio plėšymo technologijas požeminis ir
paviršinis vanduo yra masiškai teršiamas
cheminėmis medžiagomis. Tokią išvadą
savo pareiškime 2012 m. rugsėjo mėn. pa-
tvirtino ir Europos Komisija.  

Lietuvos Seimo užsakymu Lietuvos
mokslų akademijos sudaryta mokslininkų
komisija 2013 m. kovo mėnesį savo išvados
nurodė, kad skalūnų dujų gavyba priešta-
rauja Lietuvos žemės gelmių ir kitiems įsta-
tymams, nes pavojingų medžiagų požemyje
laidoti negalima. Cheminės medžiagos, pa-
naudotos hidraulinio ardymo metu ir pa-
liktos uolienose, po daugelio metų gali pa-
tekti į aukščiau slūgsančius požeminius
vandenis. Pabrėžta, kad tai nauja technolo-
gija ir dar nėra patikimų duomenų apie il-
galaikes pasekmes aplinkai. Juolab kad
kompanijos, kurios užsiima skalūninių dujų
gavyba, įslaptino specialaus skysčio sudėtį.
Tai laikoma komercine paslaptimi ir niekas
negali tiksliai pasakyti, kokias chemines me-
džiagas jos naudoja. Mokslininkų taip pat
įspėjo, kad po skalūnų dujų išgavimo gali at-
sirasti žemės lūžių tvirtumo (sankabumo)
pažeidimų ir kilti žemėdrebų pavojus. Ne-
rimaujama, kad skalūnų dujų gavyba gali pa-
kenkti kraštovaizdžiui ir aplinkai: gali būti
išvažinėjami pasėliai ir laukai, sugriautos
melioracijos sistemos vykdant sprogdinimus
negiliuose gręžiniuose. Gręžinių gręžimo
darbai gali sukelti oro taršą, triukšmą, vib-

raciją. Būgštaujama dėl gręžiniuose pa-
naudoto didžiulio kiekio cheminėmis me-
džiagomis užteršto vandens saugumo: ne-
aišku, kaip jis bus  laikomas ir išvalomas. 

Buvusios Vyriausybės 2012 m. paskelb-
tas konkursas nebuvo tinkamai paskelb-
tas, nebuvo tinkamai pristatytas savivaldy-
bėms ir nesupažindintos vietos bendruo-
menės. Išgaunant skalūnų dujas nenuma-
tytos žalos atlyginimo taisyklės dėl galimų
neigiamų pasekmių žemei, aplinkai bei
žmonių sveikatai. 

Lietuvos valdžia kol kas vengia atvirų
diskusijų apie skalūnų dujas, todėl Žemai-
tijos, kur pirmiausia planuojama pradėti
darbus, bendruomenės atkakliai priešinasi
be kokiai žvalgybai ir gavybai. Bendruo-
menės surengė ne vieną demonstraciją prie
Seimo ir Vyriausybės, gyventojai reikalau-
ja įrodymų, jog skalūninių dujų gavybos
technologijos yra ekologiškai saugios, bet
aiškių atsakymų į klausimus negavo. „Chev-
ron” kompanijos dukterinė įmonė prievar-
tiniu, kartais apgaulės būdu vertė gyvento-
jus pasirašyti sutartis ir nenori suteikti in-
formacijos apie vykdomus darbus. Todėl vie-
tos gyventojai nepasitiki valdžios kalbo-
mis apie skalūnų dujų gavimo saugumą ir
naudą Lietuvai.    

,, Draugo” info

Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Eu-
ropos Tarybos konvenciją dėl smurto
prieš moteris ir smurto artimoje aplin-
koje prevencijos ir šalinimo.

Esame susirūpinę dėl skubos pasirašyti Euro-
pos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš mo-
teris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos

ir šalinimo šiuo klausimu išsamiai nediskutavus
ir nesikonsultavus su visuomene. Konvencijoje yra
nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių ir apie ku-
rias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti. Taip
pat nebuvo viešai plačiau paaiškinta, kokius įsipa-
reigojimus Lietuva, pasirašydama šią Konvenciją,
prisiims.

Kova su smurtu prieš moteris ir kitus asmenis
yra kilnus bei remtinas siekis. Deja, deklaruodama
teisėtus tikslus, Konvencija remiasi ideologizuotu
požiūriu į lytį kaip į socialinį konstruktą, nesu-
tampantį su žmogaus biologine prigimtimi. Pasira-
šiusi ir ratifikavusi Konvenciją, Lietuva būtų pri-
versta tokią lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisi-

nėje sistemoje. Abejotina, ar užkardant smurtą
prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje reikia
keisti lyties sampratą – stinga akivaizdaus pagrin-
dimo, kaip tai prisidėtų prie smurto mažinimo.

Konvencija Lietuvos teisėje įtvirtintų naujus
draudimo diskriminuoti dėl „socialinės lyties” ir
„socialinės lyties tapatybės” (Konvencijos 4 straips-
nis) pagrindus, kurie gali būti interpretuojami pla-
čiai ir nevienareikšmiškai. Nebuvo paaiškinta, kaip
šios nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias
naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės
institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui ir visai vi-
suomenei.

Konvencijos 12 straipsnis, greta kitų dalykų,
ragina imtis priemonių, „kuriomis būtų skatinami
vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio mo-
delio pokyčiai siekiant išnaikinti prietarus, papro-
čius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamą
moters nepilnavertiškumo idėja ar stereotipiniais
moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenimis”.
Tokių nuostatų priėmimas sukurtų prielaidas Lie-
tuvos kultūrinę ir religinę tradiciją laikyti nuolati-
niu grėsmės moterims šaltiniu. Konvencija lengvai
gali tapti patogiu įrankiu siekiantiems marginali-

zuoti tautos vertybinį pamatą sudarančias morali-
nes nuostatas bei dvasinį paveldą.

Ypatingą susirūpinimą kelia Konvencijos 14
straipsnio nuostatos, ją pasirašiusioms šalims už-
dedančios pareigą įtraukti į visų formaliojo švie-
timo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis”, nes pasta-
rieji, be kita ko, gali reikšti ir homoseksualumą bei
transseksualumą. Bandymas sieti kilnų smurto už-
kardymo tikslą su nuostatų, kurios svetimos tiek
Lietuvos švietimo sistemai, tiek daugelio tėvų mo-
ralinėms vertybėms, diegimu sukuria precedentą,
keliantį pagrįstą nerimą.

Atsižvelgdami į tai raginame atsakingas vals-
tybės institucijas ir aukščiausius pareigūnus nesi-
imti skubotų veiksmų, kuriais būtų siekiama pasi-
rašyti ir ratifikuoti Konvenciją. Neleistina smurto
prieš moteris prevenciją paversti pavienių grupių
ideologinių tikslų, priešingų tautos savitumui ir
gyvybiniams interesams, įgyvendinimo priedanga.

Lietuvos vyskupai
2013 m. gegužės 9 d.
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Lietuvos vyskupų kreipimasis

Vilnius (ELTA) – Vyskupui Gintarui Grušui tapus nau-
juoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu, Lietuvos vyskupų
konferencijos (LVK) plenariniame posėdyje priimtas jo atsi-
statydinimas iš LVK generalinio sekretoriaus pareigų. Šios
pareigos trejų metų kadencijai patikėtos kunigui Kęstučiui
Smilgevičiui. 

Vilniaus arkivyskupu emeritu tapusį kardinolą Audrį
Juozą Bačkį LVK vicepirmininko pareigose keičia Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila. 

Kardinolas A. J. Bačkis perrinktas Dvišalės nuolatinės
komisijos ir Dvišalės mišrios komisijos, sukurtų tarptautinės
sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto nuosta-
toms įgyvendinti, pirmininku, taip pat LVK Šeimos reikalų ta-
rybos pirmininku, pranešė LVK sekretoriatas. 

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie drauge su
valdžios institucijomis svarstytinus klausimus. Atkreiptas dė-
mesys, jog šiais metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjun-
gos Tarybai. Pasidžiaugta Lietuvos naryste Europos Sąjun-
goje, tačiau drauge akcentuota pamatinių vertybių, kuriomis
buvo grindžiama Europos Sąjungos idėja ir kūrimo pradme-
nys, svarba. 

Ganytojai aptarė pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms,
kurios vyks Kaune. Užsiminta apie būtinybę raginti parapijų
klebonus aktyviau kviesti jaunimą dalyvauti šiame renginyje. 

Susirinkusieji buvo informuoti apie Dievo kulto ir sakra-
mentų tvarkos kongregacijos dekretą, kuriuo Lietuvoje nuo
kitų metų pirmąjį ketvirtadienį po Sekminių yra įvedama
nauja liturginė Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo
šventė, skatinanti atkreipti didesnį dėmesį į kunigystės
svarbą. 

Vyskupai kviečia birželio 2 dieną 18 val. vyskupijų kated-
rose dalyvauti vienos valandos trukmės adoracijoje Tikėjimo
Metais išreiškiant vienybę su Šv. Petro sostu ir viso pasaulio
vyskupų katedromis. 

LVK posėdyje buvo aptarti vyskupijose numatomi rengi-
niai, skirti palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilan-
kymo Lietuvoje dvidešimtmečiui paminėti, kiti aktualūs klau-
simai.

Pasikeitimai Lietuvos vyskupų
konferencijos vadovybėje

Kodėl Lietuvos gyventojai protestuoja
prieš skalūnų dujas?

Gegužės 2 d. ,,Draugo” laidoje 5 psl. at -
spausdinto straipsnio apie Madison-Vilnius
Sis  ter Cities pokylį autorė – Nijolė Etzwiler.

Nuotraukos, lydinčios Liepos Boberienės
str. ,,Įspūdžiai po seminaro Baltimore” (balan-
džio 30 d.) – Gintaro Bujanausko.
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Vilčių teikia tampresnis bendravimas

Komisijos narė Regina Narušienė: 

Pirmą kartą nuo šios komisijos įsteigimo sesi-
joje dalyvauja tiek daug Seimo narių. Ir beveik iš-
tisai klausosi, tik retsykiais trumpam išeidami iš
salės. Tai reikėtų vertinti kaip naują jų įsipareigo-
jimą. Tai labai svarbu ir džiugina, nes mums tam,
kad vieni kalbėtumėmės tarpusavyje, nepasimoka
tokius didžiulius atstumus keliauti. Seimo narių
dalyvavimas ir pasireiškimas duoda geresnį ir gi-
lesnį supratimą apie Lietuvą, darosi aiškiau, kaip
mes galime dar naudingiau prisidėti. 

Žvelgdama į darbotvarkę matau, kad šį kartą
daugiausia kalbančiųjų yra iš Lietuvos. Kilo minčių
kitam kartu – mes galėtume pasikviesti ir savų spe-
cialistų, žinovų, kurie pateiktų savo požiūrius į se-
sijoje nagrinėjamas problemas. Galbūt tai įneštų
įvairovės, leistų giliau ir visapusiškiau suprasti ap-
tariamąjį reiškinį ar problemą. Tai galėtų būti nau-
dinga abiem pusėms. Tuomet mes ne tik gautume
informaciją, bet ir galėtume priimti kokius nors
sprendimus.  

Ypatingai gražus buvo 1948 metų gegužės 22–23
d. Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos kodiniu
pavadinimu „Vesna” paminėjimas pirmąją sesijos
dieną. Jį surengė Lietuvos gyventojų Genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro darbuotojai. Labai jautru
buvo, galėjom prisiminti, pagerbti, suprasti kokius
baisumus žmonės pergyveno. 

Aptarta buvo ir kitais metais vyksianti Dainų
šventė. Mums svarbu kaip galima anksčiau sužinoti
datas, bet svarbiausia ką reikėjo aptarti – mūsų
kreditinės kortelės netikdavo bilietams internetu
įsigyti. Buvome išklausyti – reikia laukti pasikei-
timų ir tikėtis, kad Dainų šventės žiūrovams bus pa-
togiau, paprasčiau ir saugiau. Suprantama, tai maž-
možiai, bet apie juos irgi reikia pagalvoti. 

Buvo aptarta ir dabartinė lietuvių kalba. Mus
stebina ir jaudina kasdieninėje šnekoje vartojamų
tarptautinių žodžių gausa. Labai skiriasi kaip mes
kalbame lietuviškai ir kaip girdime kalbant čia. Sa-
kyčiau, labiau reiktų gerbti kalbą. 

Man pačiai svarbiausias buvo pilietybės įsta-
tymas. Ir aš, ir mano šeima Lietuvos pilietybę tu-
rime, tačiau tai itin reikšmingas klausimas visai
Lietuvai. Mums pavyko sustabdyti referendumo dėl

Gegužės 7–10 d. LR Seime, Kons-
titucijos salėje vyko Lietuvos Sei -
mo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo -

me nės komisijos posėdžiai. Juose buvo
kalbama apie „Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gy-
venimą – programą, lietuvių kalbos var-
tojimo bei jos išsaugojimo užsienyje ir
Lietuvoje problemas, nemažai dėmesio
skirta Lietuvos pilietybės bei Lietuvos
ekonomikos ir energetikos projektų plė-
tojimo reikalams.

Komisija Seimo nutarimu buvo suda-
ryta 2013 m. kovo 14 d. Į ją įeina 10
Seimo narių, atstovaujančių visas Seimo
frakcijas, ir 10 Pasaulio Lietuvių Ben d -
ruo menės atstovų iš užsienio lietuvių ben-
druomenių deleguotų kandidatų. Jai pir-
mininkauja Seimo narė Ona Valiukevi-
čiūtė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovų išrinktas dr. Jonas Prunskis.

Gegužės 10 d., rengiant šią ,,Draugo”
laidą spaudai, Komisija priiminėjo ir tvir-
tino rezoliucijas, su kuriomis mūsų skai-
tytojus supažindinsime kitame numeryje.
Tuo tarpu – pluoštas vertinimų ir pastebė -
jimų.

dvigubos pilietybės rengimą, nors dauguma seimo
frakcijų jau buvo nusistačiusios pasisakyti už refe-
rendumą. Mūsų nuomone, referendumas yra per-
nelyg ankstyvas, dar reikia išbandyti kitus būdus,
kitus kelius, kaip galima būtų išspręsti šią prob-
lemą. Keičiant įstatymus, o ne referendumu. 

Toje pačioje sesijoje mes apžvelgėme ir ekono-
mines šalies problemas. Savo delegacijoje turime
labai gerų specialistų, todėl galėtume ne vien tik iš-
klausyti pranešimus, tačiau ir patarti, pasiūlyti.
Apibendrinant – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
ateitis dabar man atrodo daug geriau, nes vilčių su-
teikia Seimo narių dalyvavimas mūsų posėdžiuose.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos
pirmininkė Danguolė Navickienė: 

Manau, kad keletas klausimų, įtrauktų į dar-
botvarkę, buvo tik Lietuvos vidaus reikalas, tačiau
tai suteikė progos gerai išsikalbėti. Žinoma, buvo
įdomu sužinoti, susipažinti ir suteikė artumo su
Lietuva jausmą. Vis dėlto Seimo komisijos tikslas
yra iškelti klausimus, kurie yra svarbūs mums, gy-
venantiems už Lietuvos ribų. Tačiau negalima su-
menkinti kitų klausimų, tokių kaip pilietybės įsta-
tymai. Mums nepriimtinas prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės nusistatymas, bet gerai buvo tai, kad
mes čia išsikalbėjome. Mes manome, kad referen-
dumo idėja mums nebus priimtina. Tikime, kad ga-
lima išspręsti klausimą kitaip, tačiau iki šiol nebu-
vome išklausyti. Niekada neturėjome progos argu-
mentuotai pasisakyti kvalifikuotame forume su tei-
sėjais, Seimo ir vyriausybės nariais – svarbiausiais
ekspertais. Dėl kiekvieno punkto galime išsakyti
svarią nuomonę. Mes siūlytume pataisas, o jie tegul
konkrečiai atsako – kodėl tas būdas netinka. Man at-

rodo, kad šioje sesijoje mes išsikovojome tokią teisę.
Mums labai pasisekė, kad sesija vyksta kaip tik tuo
metu, kai rengiamasi pasirašyti visų partijų me-
morandumą dėl referendumo dėl dvigubos piliety-
bės surengimo. Greičiausiai tai bus sustabdyta.
Mums tai labai svarbu.

Svarstyta lietuvių kalbos vartosena. Šįkart la-
biau akcentavome lietuvių kalbą pačioje Lietuvoje.
Aptartas neformalusis ir formalusis mokymas –
kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris
Dainius Numgaudis. Jis pasakojo apie dabartinę
situaciją ir numatomas ilgalaikes veiklos kryptis,
kad gerėtų Lietuvos ir pasaulio santykiai, kad kaip
galima plačiau ir lengviau būtų prieinamas neaki-
vaizdinis lituanistinis švietimas ir mokymas. Rei-
kia atsižvelgti ir į besimokančiųjų amžiaus grupes:
vienokius vadovėlius kurti jaunesniems, kitokius –
jau paaugliams. Visais šiais klausimais ieškome
sprendimų ir mūsų nuostatos atsispindi sesijos po-
sėdžių rezoliucijose.

Tarėmės kaip lengvinti verslo sąlygas Lietu-
voje, kaip iš kitos šalies verslą perkelti į Lietuvą,
kad su juo ateitų ir darbo vietos pinigai. Tai itin
svarbūs klausimai. Mums rodos, kad nėra aiškaus
kelio, viskas supainiota, apsunkinta. Trūksta ir
skaidrumo. 

Buvo labai įdomūs energetikos klausimų pri-
statymai. Buvo suteikta galimybė ir mums išsakyti
savo nuomones, bet, svarbiausia, galėjome paklau-
sinėti. Būtų gerai, kad ateityje išklausytų ir mūsų
pasiūlytus ekspertus. Suprantame, kad mes nulemti
galime labai mažai, tačiau gal visgi naudingi būtų
ir mūsų požiūriai.

Specialiai ,,Draugui” kalbino 
Vitalius Zaikauskas

Regina Narušienė. Danguolė Navickienė.

Vitaliaus Zaikausko nuotraukos



DRAUGAS2013 GEGUŽėS 11, ŠEŠTADIENIS4

Washington, DC

TELKINIAI

DR. STASYS BAČKAITIS

Centro ir Rytų Europos tautybių
koalicija (CEEC), įsikūrusi
Wa shington, DC kiekvienais

metais rengia pasitarimus su JAV
Kongreso ir Se nato atstovais. Tokie
apsilankymai valdžios įstaigose koa-
licijai rūpimais  klausimais vadinami
„Advocacy Days”. Jie vyksta kiek-
vieną pavasarį ir rudenį Kongreso at-
stovams ir senatoriams susirinkus į
darbo sesijas.  Į CEEC sudėtį įeina 18
organizacijų ir 12 tautybių atstovai.
Amerikos Lietu vių Taryba ir JAV Lie-
tuvių Bendruo menė turi po vieną at-
stovą.

Šiuose susitikimuose išreiškiami
JAV gyvenančių įvairių tautybių
žmo nių rūpesčiai ir domėjimasis įvai -
riais JAV vidaus bei užsienio po li ti -
kos klausimais, taip pat pageidavimai
dėl atitinkamų įstatymų formuluočių
ir priėmimo.  CEEC pageidavimai bei
pasiūlymai dėl įstatymų yra  skel bia -
 mi vadinamame „CEEC Po licy Brief”.
Apsilankymo metu koalicijos atsto-
vams yra įteikiami  leidinukai, taip
pat jie yra išsiuntinėja mi JAV Kong-
reso bei Se nato nariams internetu.
Visi „CEEC Policy Brief” punk tai yra
priimami konsen  susu. Tokiu būdu nė
viena tauta neturi lemiamo vaidmens.

Centro ir Rytų Europos 
koalicijos diena JAV Kongrese

Dalis atstovų CEEC 2013 pavasa rio „Advocacy Days”  Washington, DC.  Carl  Altau nuotr.

Trečia CEEC darbo grupė sen. D. Durbin įstaigoje. Audriaus Plioplio nuotr.

2012 m. JAV kongresui buvo įteiktas vienas iš CEEC konferencijos dokumentų.
Audriaus Plioplio nuotr.

Savo susirūpinimą
reikia išsakyti

Esu laimingas, kad  galėjau   dalyvau -
ti Vidurio ir Rytų Europos koalicijos

(Central and Eastern European Coali-
tion – CEEC) ,,Advocacy Days” JAV Kong -
re se ir iškelti lietuviams  bei  visiems Ry -
tų europiečiams  rūpimus klausimus.
CEEC koalicija – organizacija, sugebėju -
si įtaigoti JAV Kongresą priimti Magnits -
ky įstatymą, kuris keletą metų buvo įstri-
gęs valdžios stalčiuose. Tai reikšmingas
pasiekimas, ypač suvokiant, kad  Baltie ji
Rūmai šio įstatymo nerėmė.

JAV yra vienintelė pasaulio šalis,
tu rinti galimybę pasipriešinti atgims-
tančiam totalitarizmui ir stalinizmui Ru-
sijoje. Šiuo atžvilgiu Magnitsky įstaty -
mo pravedimas yra reikšmingas pasie -
kimas.

Daugiausia mes susitikome su
Kong reso ir Senato narių pavaduoto-
jais, kurie  jau gerai žinojo mūsų ap si -
lan kymo tikslus.  

Aš daugiausia pristatinėjau blogė-
jančią žmogaus teisių padėtį buvusioje
Sovietų Sąjungoje.  Baigdavau savo pri-
statymą taip: ,,Dabar, kai išgirdote, kas
mums rūpi – o tai rūpi ir jums – kaip
mes galėtume padėti jums tas proble-
mas spręsti?” Visuomet išgirsdavome
tą patį atsakymą: ,,Ir toliau mus infor-
muokite”.  Todėl yra itin svarbu, kad vi-
sos Rytų Europos tautinės bendruome -
nės primygtinai keltų  rūpimus klausi-
mus JAV sostinėje.

Prisimenu du amerikietiškus prie-
žodžius: ,, Tik girgždantis ratas bus pa-
teptas” ir ,,Lauk iš akių – lauk iš atmin-
ties”.  Mums rūpimi klausimai turi nuo-
lat ,,girgždėti”, kad būtų JAV valdžios
ats tovų dėmesyje. 

Ką tik baigėme dvejų metų ,,Vilties
ir dvasios” pro jektą, skirtą prisiminti 20
mln. Stalino režimo aukų. Dabar mane
ypatingai jaudina stalinistinės ideolo-
gijos ir taktikos grįžimas Rusijoje.  Tai
ke lią rimtą pavojų ne tik Lietuvai, bet ir
visai Europai. Todėl ir buvo svarbu daly -
vauti Vidurio ir Rytų Europos koalicijos
,,Advocacy Days” . 

Audrius V. Plioplys Md, FRCPC

Dr. Audrius V. Plioplys, medicinos
daktaras ir menininkas,  vienas iš ,,Advo -
ca y Days” dalyvių. Jis yra ,,Vilties ir dva-
sios” projekto vadovas. Žr.: http:// www. -
o peandspirit.net/

Balandžio 18 d. CEEC delegacijos
aplankė 7 senatorių ir 8 Kongreso na -
rių įstaigas. Remiantis „Policy Brief”,
buvo iškeltos  šios temos:

• NATO ir Centro bei Rytų Euro -
pos saugumas.

• Demokratija, žmogaus teisės bei
įstatyminis valdymo vykdymas.

• Bevizis apsilankymas JAV.
• Energetika.
• JAV pagalba ir skatinimas de -

mok ratinių institucijų bei valdymo
vys tymuisi.

• Juodojo kaspino diena.  
CEEC gali pasigirti, jog buvo ypač

įtakinga JAV Kongrese prii mant Mag-
nitsky įstatymą, apribojantį  įvažia-
vimą į JAV bei užšaldymą fi nansinių
indėlių JAV bankuose, tų žmo nių, ku-
rie prisidėjo prie teisinin ko Magnits -
ky nužudymo. Nors JAV prez. Barack
Oba ma vyriausybė stipriai prie šinosi

šio įstatymo pri ėmimui, JAV Kongre-
sas didele balsų dauguma šį įstatymą
priėmė. Pagal šį įstatymą įvardinta
300 nusikaltusių asmenų, iš jų prez. B.
Obama administracija pa viešino tik
18 pavardžių. Kitus, grubiai nusikal-
tusius žmogaus teisėms, laiko paslap-
tyje, nes tai V. Putin ad mi nistracijos
pa  tys aukščiausi atsa kingi asmenys.
Bet interneto  amžiuje sunku ką nors
nuslėpti – šios pa var dės ne tik žino-
mos, bet ir kai ku rių nepriklausomų
organizacijų jau ir viešai  paskelbtos. 

Magnitsky įstatymas apima daug
dalykų. Jis apriboja įvažiavimą žmo-
gaus teisių pažeidėjams Rusijoje, gali
užšaldyti piniginius indėlius Vakarų
bankuose. CEEC ir kitos žmogaus tei -

Nukelta į 5 psl.
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Iš LIETuvos vyčIų vEIKLos 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Š. m. balandžio 28 d. Lietuvos Vyčių 78 kuopa,
vei kianti Lawrence, Massachusetts, globojo
Naujosios Anglijos apygardos pavasarinį suva -

žia vimą. Šis suvažiavimas buvo ypa tingas, nes kartu
pradėtas švęsti Lie tuvos Vyčių organizacijos gyvavi -
mo šimtmečio jubiliejus. Naujosios Ang lijos apy-
gardos delegatai, apygardos kuopų nariai bei organi -
zacijos Cent ro valdyba susirinko Švč. Jėzaus Šir dies
kapinėse, Andover, Massachu setts, prie Lietuvos Vy -
čių organizacijos steigėjo garbės nario a. a. Mykolo
Norkūno kapo. Buvęs Centro valdybos dvasios vadas,
garbės narys prel. Albert Conton-Kontautas nušvietė
M. Norkūno gyvenimo kelią, o 78-tos kuo  pos pir mi -
nin kas Dave Boucher ir Naujosios Anglijos apygar-
dos pirmi ninkė, garbės narė Vivian Rodgers padėjo
ant kapo trispalvių gėlių ir žalumynų vainiką. Vaini -
ko vidury akį traukė Lietuvos Vyčių logotipas. Ant

kapo buvo padėtas ir Jurgio Mikalausko išdrožtas
kryžius. Prel. A. Contons-Kontautas perskaitė poe to
kun. Jono (Mačiulio) Maironio eilė raštį „Milžinų
ka  pai” lietuvių ir anglų kalbomis, o solistė, 1-os kuo -
pos pirmininkė Marytė Bizinkauskaitė pagiedojo
giesmes „Amžiną, atilsį” ir „Marija, Marija.” 

Po šių gražių prisiminimo apei gų važiavome į
Lawrence, MA, – į „Corpus Christi Parish at the Holy
Rosary Church”, kur šios parapijos klebonas kun.
Francis X. Mawn ir  prel. garbės narys Albert Con-
tons-Kontautas atnašavo šv. Mišias.  Kleb. kun. F.
Mawn sveikino Lietuvos Vy čius ir trumpai papasa-
kojo maldi ninkams apie šią garbingą organizaciją
bei jos šimtmečio šventę, kuri tą dieną buvo pradėta
švęsti Šv. Kry žiaus kapinėse.

Šiai šventei parapijos klebonas F. Mawn net iš-
spausdino tai progai  pritaikytą savaitinį žiniaraštį.
Ant  jo viršelio buvo Auš ros Vartų Marijos paveiks-
las ir Lietuvos Vyčių logotipas su šūkiu: „For God
and Country” („Dievui ir Tėvnei”). Žiniaraštyje taip

Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos apygardos pavasarinis suvažiavimas
Lietuvos Vyčiai pradeda švęsti organizacijos 100-metį

ses ginančios organizacijos ragina Eu ropos Sąjungą
(ES) per Europos parlamentą priimti Magnitsky ar -
ba panašų įstatymą ES ribose (Šveica ri ja tokius ap-
ribojimus jau turi, o Lie tu va svarsto jų priėmimą).
„Ad vo ca cy Days” metu, CEEC skatino JAV Kong re -
są praplėsti Magnitsky įstaty mą, kuris  įtrauktų ir
ki tas Rytų Eu ro pos valstybes, tokias kaip Baltaru sija
ir Ukraina. 

JAV valdžios atstovai ne tik išklau sė CEEC nuo-
mones ir pageida vimus, bet ir išreiškė norą dažniau
iš girsti CEEC pastabas bei požiūrį, nes iš spaudos bei
kitų informacijos šaltinių ar atskirų valstybių tei-
ginių sun ku susidaryti pilną ir aiškų vaiz dą.  Cent-
rinės ir Rytų Europos tautybių koalicijos atstovai,
būdami JAV piliečiai, pateikia objektyvų, bet tuo
pačiu kitą požiūrį Centro ir Rytų Eu ropos regiono
klausimais. Nemažai dė mesio pokalbiuose sulaukė
šios te mos: žmogaus teisių pažeidimai Baltarusijoje
ir Ukrainoje; besitę sian ti dviejų Gruzijos provincijų
okupacija ir Rusijos įtaka šios bei kitų valstybių at-
eičiai; JAV dėmesys Rytų ir Centro Europai; tolesnis
JAV dalyvavimas Baltijos kraštų oro apsaugos kont-
rolėje; Rusijos statomų atominių jėgai nių grėsmė
Lietuvos gyventojams; bevizis režimas Lenkijos gy -
ven tojams; bevizis režimas profesionaliems meni -
nin kams; JAV bendra dar biavimas su Europos Są-

junga,  siekiant sumažinti  piktnaudžiavimą interne -
tinėje erdvėje. Ypatingo dėmesio sulaukė CEEC ra-
ginimas JAV pa remti gamtinių dujų vamzdyno staty -
bą iš Kaukazo į Centro ir Rytų Eu ropą bei skatinti
JAV administraciją iš duoti eksporto leidimus ska lū -
ni nėms dujoms į NATO šalis. JAV Kong reso nariai
pa stebėjo, kad nema žą dėmesį jie skirs mažoms
atomi nėms jėgainėms, kurios padėtų atsigauti JAV
branduolinių jėgainių pramonei bei eksportui pa-
sauliniu mas tu. Be kita ko, kai kurie Kongreso ir Se-
nato nariai buvo prašomi prisijungti prie Baltijos ir
Centro bei Rytų Europos caucus. 

Visuose „CEEC Advocacy Day” Kongreso ir Se-
nato susitikimuose, kartu su CEEC organizacijos
nariais, da lyvauja ir iš kitur atvykstantys et ninių or-
ganizacijų bei bendruome nių atstovai. Ypač jų daly-
vavimas yra pageidaujamas, jei jie atvyksta iš Kong -
reso nariui ar senatoriui priklausančios valstijos.
Šiais metais CE EC renginyje gausiai dalyvavo uk rai -
niečiai, nes tai sutapo su Ukrainos die na JAV Kong -
re se. Lietuviams ats to vavome tryse: dr. Audrius
Plioplys (Čikaga), Asta Banionytė (JAV LB atstovė)
ir šio rašinio autorius dr. Sta sys Bačkaitis (atsto-
vaujantis Ameri kos Lietuvių Tarybai).  

Kita „Advocacy Days” vyks šių metų rudenį. 

Dr. Stasys Bačkaitis – CEEC tarybos ir ALT’o at-
stovas Washington, DC.

pat buvo aprašyta Lietuvos Vyčių šimtmečio šven -
tė ir įdėta steigėjo a. a. Mykolo Norkūno nuotrau -
ka.

Po Mišių parapijos salėje buvo pietūs, kuriais
vaišino 78-tos kuopos nariai, (kuopos pirminin-
kas Dave Boucher). Po to prasidėjo Naujosios Ang -
lijos apygardos pavasarinis suva žia vimas. Susi-
rinkimui vadovavusi Naujosios Anglijos pir -
minin kė, garbės narė Vivian Rodgers pristatė sve -
čius: generalinį konsulą Salem, NH dr. Thorns-
tein Gislason ir Lietuvos Vyčių Centro valdybos
narius – garbės narę pirmininkę Regina Juškai tę-
Švobienę, garbės narę sekretorę Eleną Nakro-
šienę, garbės narį „Vy ties” žurnalo redaktorių ir
šimtmečio komiteto kopirmininką Robert A. Mar-
tin, Jr., garbės narę ir garbės narystės pirmininkę
Ritą Sussko, Vidurio Amerikos apygardos pirmi -
ninkę Aldoną Zajauskas ir patikėtinę Mary Beth
Slakis.  

Vyčių centro valdybos ir visos organizacijos
vardu R. Juškaitė-Švo bienė  jubiliatui, garbės na-
riui prel. Albert Contons-Kontautui įteikė simbo-
linę auką. Taip pat padėkojo už 65 metų tarnystę
Dievui ir  pasveikino su artėjančiu gimtadieniu.
Su žinojome, kad š. m. birželio 21–23 d. prel. Albert
Contons-Kontautas ves dvasios susikaupimo su va -
žia vi mą pranciškonų vienuolyne Ken ne bunk port,
Maine.

Toliau vyko oficialus posėdis. Bu vo išklau-
syti iždininko,  Lietuvių kul tūros komiteto pirmi -
ninkės Bro nės Wisnauskas, ritualo komiteto pir -
mi ninkės Marcia Rogers, stipendijos ko miteto pir-
mininko Dave Boucher ir ryšių su visuomene ko-
miteto pir mi ninkės Carol Trečiokas pranešimai
apie pastarojo pusmečio veiklą.      

Du delegatai buvo išrinkti atstovauti  Naujo-
sios Anglijos apygardai artėjančiame Lietuvos Vy-
čių organizacijos šimtmečio jubiliejuje.

Kitas Naujosios Anglijos apygardos susirin-
kimas  – Rudens suvažia vimas – įvyks  š. m. rugsė -
jo 15 d. Su važiavimą globos 103 kuopa, vei kianti
Pro vidence, Rhode Island. Nau josios Anglijos apy-
gardos kultū ros festivalis vyks spalio 6 d. Mairo -
nio parke, Shrewsbury, Massachu setts. Praėjusiais
metais festivalis buvo labai sėkmingas, tai ti ki -
masi, kad ir šiais metais jis pasi seks.  Atei tyje nu-
matyta ruošti išvy ką į „Pine in the Rindge” kated -
rą, New Hamp shire.  

Iki kito suvažiavimo ir ma  lo naus pasimaty -
mo!

Atkelta iš 4 psl.

Lietuvos Vyčių organizacijos Naujosios Anglijos apygardos ir Centro valdybos nariai prie Lietuvos Vyčių įkūrėjo Mykolo Nor-
kūno kapo.                                                                                                                                                                Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Prelatas Albert Contons-Kontautas kalba maldas
prie Vyčių organizacijos įkūrėjo Mykolo Norkūno
kapo ir Atminimo lentos.
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Balandžio 27 ir 28 d. vyko Jaunųjų ateitininkų sąjungos Vadovų kursai At-
eitininkų namuose, Lemont. Suvažiavo jaunieji vadovai iš įvairių Či-
kagos apylinkių, net keli iš Michigan bei New Jersey valstijų. Ruošiamės

vadovauti š. m. vasaros stovykloje, semtis žinių kaip elgtis netikėtumo atvejais
ir tinkamai padėti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams susidoroti su jiems
iškilusiomis problemomis. 

Kursus pradėjome bendra malda ir kursų organizatorės Laimos Aleksienės
vasaros stovyklos apžvalga.

Sekė tėvų simpoziumas. Keturios praeitų metų stovyklautojų mamos pa-
sisakė, kodėl jos leidžia savo vaikus į Jaunųjų ateitininkų stovyklą. Kalbėjo
Daina Matusaitienė, Ramona Vaikutienė ir Ina Biliūnienė.  Simpoziumui va-
dovavo  Alda Polikaitienė bei perskaitė negalėjančios dalyvauti mamos Mildos
Palubinskaitės iš New York parašytas mintis. Simpoziumo dalyvės paaiškino,
ko jos tikisi iš stovyklos ir davė jauniesiems vadovams gerų patarimų.

Toliau Laima Aleksienė kalbėjo apie vaikų vystymosi raidą. Susipa žino me
su skirtingų amžių vaikų bruožais. Labai svarbu pritaikyti užsiėmimus įvai-
raus amžiaus vaikams. 

Po pietų psichologė Laima Zavistauskienė paaiškino,  kodėl kyla konflik-
tai tarp vaikų ir vadovų, kaip juos sėkmingai išspręsti ar kaip jų išveng ti.

Erika Kunickienė išdėstė, kokios yra jaunųjų vadovų pareigos ir ko iš jų ti-
kimasi.

Laima Aleksienė  kalbėjo  apie sunkiai suvaldomus vaikus, aiškino, kodėl
vaikai blogai elgiasi, kaip rasti bendrą kalbą su vaikais. Vilija Aleksaitė  patarė,
kaip sėkmingai bendrauti su stovyklautojais ir kitais vadovais.

Pirmoji diena baigėsi patyrusių Ateitininkų vadovų patarimais. Buvo
įdomu išgirsti, kaip kiti vadovai sprendė įvairias stovyklavimo metu iškilusias
problemas.

Antrą kursų dieną pradėjome visi kartu dalyvaudami šv. Mišiose Pal. Jur-
gio Matulaičio misijoje. Sugrįžus į Ateitininkų namus, Algis Grybauskas  kal-
bėjo apie sveikatos priežiūrą stovykloje. Tai buvo  svarbi tema, nes  vadovai turi
ne tik  prižiūrėti, kad vaikai valgytų ir nusipraustų, bet ir turi žinoti, kaip elg-
tis nelaimės atveju.

Šarūnas Daugirdas pristatė kūrybingumo svarbą stovykloje, kaip padrą-
sinti vaikus save išreikšti, kaip sukurti nuotaiką, skatinančią stovyklautojų kū-
rybingą mąstymą. 

Kursai baigėsi visų dalyvių ir vadovų bendra diskusija apie žinias, įgytas
per šias dvi dienas. Kursuose buvo kalbėta  apie vaikų vystymosi raidą,   vado -
vai susipažino su  sveikatos priežiūra, kalbėta apie vaikų kūrybingumą  bei sėk-
mingą vadovavimą.

Aš tvirtai tikiu, kad šie kursai paruošė moksleivius būti gerais vadovais
jaunučių stovykloje. Iki pasimatymo Dainavoje!

Dainavoje
II Sendraugių ateitininkų šeimų stovykla
birželio 22–29 d. 

Registracija jau prasidėjo ir vyks iki birželio 1 d. Dėl registraci-
jos ar kitos informacijos prašome kreiptis į Ritą Bieliauskienę el.
paštu:sendraugiai2@gmail.com arba tel. 708-829-8399
Jaunųjų ateitininkų stovykla (JAS)

birželio 30–liepos 9 d. 

Galima registruotis internetu: javjas.org Registruojami visi
lietuviškai kalbantys vaikai 7–14 m. (ateitininkai ir neateitinin-
kai). Jei yra klausimų kreipkitės į Laima Aleksienę el. paštu:
laima.aleksa@gmail.com

Moksleivių ateitininkų stovykla (MAS)
liepos 9–21 d. 

Stovyklauti kviečiamas lietuviškai kalbantis jaunimas, baigęs 8–
12 skyrius.  Registruotis  http://mesmas.org tinklalapyje iki
gegužės 25 d. (arba kol stovykloje liks laisvų vietų).  Jei yra
klausimų kreipkitės į Kristiną Volertienę: volertas@verizon.net

I Sendraugių ateitininkų šeimų stovykla
liepos 21–28 d.

Registracija baigėsi, nes visos vietos užimtos.

Los Angeles
JAS stovykla California vyks liepos 14-21 d.  Kreipkitės į
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

Kennebunkport
Sendraugių poilsio ir studijų savaitė vyks rugpjūčio 3–10 d.  Tėvų
pranciškonų vasarvietėje. Visi šeimos nariai kviečiami dalyvauti.
Kreipkitės į Laimą Lileikienę Shea LTLTAX@hotmail.com

Vasaros
stovyklos

Dalis jaunų JAS stovyklos vadovų, dalyvavusių pasiruošimo kursuose balandžio gale, Ateitininkų namuose, Lemont. Iš k: JAS stovyklos ruošos komiteto narė Alda Polikaitienė,
moksleivės vadovės: Ugnė Orentaitė, Daina Polikaitytė, Greta Žilytė, Justina Baranauskaitė, Greta Radvilaitė,  Ariana Žliobaitė, Nida Aleksaitė, Julija Žliobaitė ir Jaunųjų ateiti-
ninkų sąjungos centro valdybos pirmininkė Laima Aleksienė. Antroje eilėje moksleiviai vadovai: Kajus Kavaliauskas, Andrius Biliūnas, Rimas Barškėtis, Vincas Rušėnas, Romas
Šonta, Aliukas Anužis. Dainos Čyvienės nuotraukos

Ruošiamės vadovauti
Moksleiviai ateitininkai išklausė stovyklų vadovų kursus ir 

vadovaus Jaunųjų atieitininkų sąjungos (JAS) vasaros stovykloje Dainavoje 

Jau seniai pastebėta, kad didžiausią įtaką jaunučiams turi ne apkerpėję send-
raugiai, bet jauni žvalūs moksleiviai. Jaunučiai juos stebi, mėgdžioja ir klauso.
Šią tiesą suvokdami, JAS vasaros stovyklos ruošėjai kasmet subūria grupę gim-

naziją lankančių ateitininkų ir juos paruošia dirbti vadovais. Šių metų stovykloje, kuri
vyks birželio 30–liepos 9 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovykla -
vietėje Dainavoje, jaunučius globos net 32 moksleiviai. Visi vadovai privalėjo iš-
klausyti vadovų kursus, kurios suruošė stovyklos ruošos komiteto nariai Alda Poli-
kaitienė, Daiva Kisielienė, Žibutė Pranckevičienė, Laima Aleksienė ir Vilija Alek-
saitė.  Pasiskaitykite jaunos vadovės įspūdžius apie tai, kas tuose kursuose buvo dės-
toma.

GRETA ŽILYTĖ

Vadovavimo kursų vaizdas. 
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2013-ieji – 1863 m. sukilimo metai

Atkartotas 1863 metų sukilėlių kelias
ANTANAS SEIBUTIS

Šiemet sukanka 150 metų nuo žymaus įvykio
Lietuvos istorijoje, stipriai įtakojusio visą to-
lesnę Lietuvos raidą – 1863 m. sukilimo Len-

kijoje ir Lietuvoje. Prasidėjęs 1863 metų sausio
22-ąją Lenkijoje, sukilimas persimetė į Lietuvą ir
čia turėjo savo eigą, raidą, savo didvyrius ir išda-
vikus, savo prasmę ateities Lietuvai.

1863 m. sukilimas yra glaudžiai susijęs ir su
Biržais, su Biržų  krašto istorija, pasilikęs dainose,
pasakose, legendose, žmonių prisiminimuose,
daiktuose. Biržų krašte 1863 metų gegužės 7–9
dienomis vyko didieji sukilėlių mūšiai ties Medei -
kiais, Gudiškiu, Šniurkiškiais, Skrebiškio dvare bu -
vo suimtas sužeistas vienas sukilimo vadų Zig -
man tas Sierakauskas.

Papilio dvaras, „konfederat-
kos”, 1863 metų sukilimo
Manifestas ir giesmės

Biržų rajono savivaval-
dybė, Biržų krašto muziejus
„Sėla”, Papilio seniūnija, Papi-
lio bendruomenė, norėdami
priminti tų metų įvykius, ge-
gužės 7-ąją  pakvietė Biržų
krašto žmones į žygį, atkarto-
jantį 1863 metų sukilėlių kelią
iš Papilio per Kraštų ir Skre-
biškio dvarus, Mantvydiškį į
Anglių kalną, kur palaidoti
mūšiuose su caro kariuomene
žuvę sukilėliai.

Prie Papilio dvaro rūmų į
apie 20 kilometrų žygį susi-
rinko apie pusantro šimto da-
lyvių: mokiniai ir mokytojai iš
„Saulės” gimnazijos, Papilio,
Germaniškio, Kvetkų, Nemu-
nėlio Radviliškio, Pačeriaukš-
tės mokyklų, Lietuvos Krašto
apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės 503-osios kuopos kariškiai, Biržų ir Pasvalio
muziejininkai, istorijos mylėtojai ir brangintojai.

Papilio dvaro rūmai kaip atskaitos taškas buvo
pasirinkti neatsitikinai – 1863 metų gegužės mė-
nesį čia pietavo Zigmanto Sierakausko sukilėliai,
dėl ko vėliau didelių nemalonumų turėjo dvaro sa-
vininkas, Papilio grafas grafas Jonušas Koscial-
kovskis (1812–1865).

Iš pradžių visi žygio dalyviai, konsultuojami
Biržų „Sėlos” muziejininkų, iš popieriaus pasiga-
mino ir išlankstė vadinamas „konfederatkas”, ke -
pu res, kurios prieš 150 metų buvo tapusios laisvės
simboliu. Kepurės buvo antspauduojamos data
„1863”.

„Sėlos” muziejaus direktoriaus
pavaduotoja Edita Lansbergienė pri-
statė atminimo žygio idėją, priminė
sukilėlių planus ir žygio kryptis bei
suskirstė žygio dalyvius į tris kolo-
nas – raudonuosius, žaliuosius ir mė-
lynuosius, o kiekvienos komandos va-
dai gavo atitinkamos spalvos ,,konfe-
deratkas”. Taip simboliškai vėl buvo
prisiminti trys 1863 metų sukilėlių
būriai, kurie, vadovaujami Boleslovo
Kolyškos, Zigmanto Sierakausko ir
kunigo Antano Mackevičiaus, pa-
traukė skirtingomis kryptimis iš
Andrioniškio miškų Anykščių rajone
link Medeikių kaimo prie Biržų gi-
rios.

Tardama žodį žygio dalyviams,
Biržų rajono Savivaldybės merė Irutė
Varzienė pasveikino „miatiežnikus”,

dėkojo jiems už pagarbą istori-
jai, savam kraštui, lietuviškai
kalbai. 

Pajudėjusi kolona užsuko į
Papilio katalikų bažnyčios
šven torių, kur klebonas Virgi-
lijus Liuima, sekdamas savo
pirmtaku klebonu Vincentu
Ulinskiu, perskaitė 1863 metų
vasario 1 dieną  Lietuvos pro -
vin cijos komiteto, pasivadinu-
sio Laikinąja valdžia Lietuvoje
ir Baltarusijoje, paskelbtą Ma-
nifestą. Už tai vėliau kunigas V.
Ulinskis buvo ištremtas į Toms -
ko guberniją.

1863 metų tradicija buvo
pratęsta ir Papilio evangelikų
reformatų bažnyčioje, kur tada
kunigas Konstantinas Jutas pa-
sitiko sukilėlius. Šįsyk žygei-
vius pasitiko kunigas Rimas
Mikalauskas, priminęs to meto
aplinkybes, kada evangelikų re-
formatų bažnyčios vadovybė
nerėmė 1863 metų sukilimo, bet
jame dalyvavo pavieniai asme-
nys. Ir dabar nuskambėjo gies -
mė, ir dabar kunigas R. Mika-

lauskas palaimino istorijos mylėtojus, atkartojan-
čius protėvių kelią.

Kraštų ir Skrebiškio dvarai, Mantvydiškis

Biržų muziejininkai buvo išsikėlę tikslą – kuo
dau giau supažindinti su 1863 metų sukilimu, to me -
to situacija, papročiais, tad du „sukilėlių” būriai
iš žygiavo link Kraštų dvaro, o trečiasis buvo pavė-
žėtas į tą patį dvarą, kur muziejininkės Rima ir
Edita su pagalbininkais  rodė, kaip  sukilėliams
būda vo siuvami rūbai, vejamos virvės, žievinami ir
ruošiami kotai dalgiams, gaminami patys papras-

čiausi ginklai – šakės. Visa tai netrukus išbandė ir
patys moksleiviai.

Tikroje Kraštų dvaro kalvėje tikras kalvis  rodė,
kaip būdavo tiesinamos šakės, kaip ištiesinami dal-
giai, kurie tapdavo baisiais ginklais. Gintaras rodė,
kaip meistrai įtverdavo dalgius, kaip uždėdavo ša-
kėms kotus. Muziejininkė Snieguolė, prisiminusi
garsųjį dalgininkų vadą Povilą Vivulskį, neblogiau
už jį muštravo jaunuosius sukilėlius, mokydama
juos taktikos ir kirsti, ir durti.

Visi įgyti įgūdžiai buvo netrukus  parodyti  ir
at žygiavusiems „miatiežnikams” iš kitų dvie jų bū-
rių. Kiek pailsėję du būriai vėl patraukė į kelionę,
o muziejininkai su nauju būriu vyko į Skrebiškio
dvarą, kuris priklausė grafų Komorovskių šeimai.
Čia ir vėl buvo bandoma supažindinti su to meto
dvaro gyvenimu, grafų šeimyną vaidino  mu zie ji -
nin kai Lina ir Gintaras, o moksleiviams teko vai-
dinti visą to meto dvaro gyventojų bendruomenę –
liokajus, urėdus, laučius, kambarines, kumečius,
prievaizdus, guvernantes, netgi grafų šeimos vai-
kus.

Ir vėl visa buvo  rodoma atžygiavusiems kole-
goms, sekė klausimai – atsakymai apie to meto
dvaro gyvenimą, papročius, pinigus, buities daly-
kus. 

Šįkart jau visi sukilėlių būriai pajudėjo link
Mantvydiškio, kur yra ir Variakojiškio kapinaitės
su beveik vien Variakojų kapais, ir miškininkų
įrengta poilsiavietė „Linksmagirė”, kur žygeivių
laukė ir kariškių paruošta košė, ir arbata, ir poilsis,
ir laistynės vandeniu, taip nuplaunant prakaitą ir
dulkes.

Tiesa, kelionėje teko patirti netikėtą kariškių
suorganizuotą pasalą, kada iš miško pasipylė šū-
viai, iškilo dūmų debesys, kada buvo suimti „sukilė -
lių” būrių vadai. Nurimus visam alasui, prie žygei -
vių prisijungė ir biržiečių būrys, kurie tą pačią die -
ną Daumėnų kapinėse pagerbė poeto, sukilimo da-
lyvio Juliaus Anusevičiaus, o senosiose Semeniš kių
kapinėse – dar vieno poeto ir sukilėlio Eduardo Jo-
kūbo Daukšos atminimą.

Priesaika Anglių Kalne

Pailsėję, užkandę žygeiviai toliau
tęsė savo kelią, o muziejininkai su
„Saulės” gimnazistais pasuko link
Anglių kalno, kur yra palaidoti 1863
metų sukilėliai ir kur 1938 m. Lietuvos
vyriausybė pastatė paminklą. Paruo-
šus savąją programą ir sulaukus žy-
geivių, įvyko baigiamieji kelionės ak-
centai – buvo skaitomos poetų Juliaus
Anusevičiaus ir Eduardo Jokūbo
Dauk šos eilės, merginos gėlių vaini-
kais papuošė paminklą.

Viso žygio kulminacija – susiki-
bus rankomis garsiai skaitoma ir ta-
riama priesaika, pasižadant mylėti
savo Tėvynę Lietuvą, gerbti praeities
ko vas ir žygius, gerbti istoriją, rūpin-
tis nūdiena.

Prie Anglių kalno paminklo duota priesaika saugoti savo krašto istoriją.

Kraštų dvare muštruojami dalgininkai.

Papilio klebonas Virgilijus Liuima skaito
1863 m. vasario 1d. Manifestą.
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APŽvALGos

Rusijos informacinis karas prieš Lietuvą
Netenka tikėtis, kad arti miau -

sius kelerius metus atsirastų
bent požymių, jog Rusija silp-

nintų propagandinius atpuolius prieš
Lietuvą ir Baltijos valstybes, – tvir-
tina Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto narys, istorikas Ar-
vydas Anušauskas. Jo nuomone, tai
yra informaciniai atpuoliai, kurie ati-
tinka Rusijos sudarytus na cionalinio
saugumo poreikius, t. y. ši šalis no-
rėtų, kad Baltijos valstybės keistų
savo požiūrį į sovietinę praeitį, pa-
mirštų okupaciją, sovietizaciją, patį
sovietmetį vertintų kaip teigiamą is-
torijos laikotarpį, pamirštų apie oku-
pacijos padarytos žalos skaičiavimus.
Mums norima primesti kitokį praei-
ties vertinimą – tokį, kokį sau susi-
darė dabartinė Rusijos politinė ir
verslo aukštuomenė, – teigia A. Anu-
šauskas. Čia Lietuvos ir Rusijos po-
žiūriai iš siskiria. Rusija panaudoja ir
minkštosios galios elementus, kai
steigiamos įvairios organizacijos, pa-
dedama joms su logistika, rengiant
įvairias konferencijas, leidžiant leidi-
nius, kuriuose labai akivaizdžiai, o
dažnai ir pakankamai grubiai, nesi-
skaitant su priemonėmis, iš kraipoma
Baltijos šalių istorija.

Pasak A. Anušausko, rusai yra
parengę vadinamuosius „skausmin-
gus taškus” – temas, į kurias lietuviai
visada sureaguos. Paprastai tai Sausio
13-ios įvykiai ir jų vertinimas, Kovo
11-osios aktų teisėtumas, 1940 m. oku-
pacija bei pokario partizanų kovos.
Rečiau naudojamos temos: Vilniaus
ir Klaipėdos „neteisėtas” priklausy-
mas Lietuvai. Vien todėl, kad prieš
Antrąjį pasaulinį karą egzistavusi
Tautų lyga patvirtino įvairias tarp-
tautines sutartis, Rusijai taip pat gali
būti nemaloniai primenama, jog 1939
m. Sovietų Rusija už tarptautinių su-
tarčių laužymą buvo išmesta iš Tautų
lygos. Tai metai, kai buvo sudaryti ir
susitarimai su nacistine Vokietija, pa-
čiai Rusijai yra „skausmingas taš-
kas”, tad šio periodo ji nelinkusi pa-
brėžti. Rusams ne malonus laikotarpis
yra 1945 m., nes tai ne tik nugalėto fa-
šizmo, bet ir Rytų Europoje įsigalėju-
sio totalitarizmo pradžia. A. Anu-
šauskas teigia, kad vyksta kova dėl
XX a. įvykių vertinimo ir Lietuva bent
kol kas turi daugiau priemonių, t. y. la-
biau išplėtotą švietimo sistemą, foną,
kuris palankesnis visuomenės nuo-
monės susidarymui, prie kurio pla-
čiai prisideda žiniasklaida, pedago-
gai; dar yra liudininkų, kurie prisi-
mena ir kalba apie tuos jautrius isto-
rinius įvykius. Mes savo atminties po-
litiką sugebam formuoti taip, kaip ma-
nom esant reikalinga. Rusija tik in-
formacinių antpuolių dūriais mėgina
šiek tiek mus paveikti. Jų nereikia nu-
vertinti, nes tie dūriai yra nuolatiniai,
bet nereikėtų jiems suteikti per didelę
reikšmę. Pasak A. Anušausko, taip
yra todėl, kad į tuos informacinius
antpuolius įsijungia ne paties aukš-
čiausio lygio Rusijos istorikai.

Nuzulinti 
A. Paleckio „frontininkai”

Vienas aršiausių propagandistų
Lietuvoje – „frontininkas” Algirdas
Paleckis, ne pirmus metus zyziantis,
kad 1991 m. sausio 13-ąją „savi šaudė į

savus”, o tai su neblėstančiu malo-
numu atkartoja Rusijos šovinistinė ir
dažnai valstybinė ži nia  s klaida. Ta-
čiau ar erzinant lietuvius tokiais pa-
reiškimais, nėra pridengiami kokie
nors rimtesni ir klastingesni, subti-
lesni propagandiniai projektai? Grei-
čiausiai, kad taip ir yra. A. Anušausko
manymu, tokiems A. Paleckiams pri-
dengti surandamos organizacijos, tar-
kime, „Pasaulis be nacizmo”, kurioms
esą rūpi skaudi žydų tragedija. Be
abejo, antisemitizmo problema pa-
saulyje egzistuoja, tačiau, tiesą sa-
kant, Rusija su rasistiniais, homofo-
biškais išpuoliais pirmauja Europoje.
Ir po nekaltu organizacijos pavadi-

nimu prisiglaudžia veikėjai, kurie
naudojasi demokratinės valstybės, ko-
kia yra Lietuva, suteikta privilegija
kalbėti bet ką, aiškinant nuomonių
skirtumus. Bėda ta, kad tas nuomo-
nių skirtumas visiškai sutampa su
Rusijos informacinių ant puolių taiki-
niais ir nuostatomis. Ir „frontininkai”
bei į juos panašūs veikėjai dosniai
gauna pinigų komandiruotėms, kon-
ferencijoms ir net sugeba pragyventi,
jokio kito darbo, išskyrus propagan-
dinį, nedirbdami.

Vis dėlto Lietuva, turėdama pa-

kankamai institucinių galių, turi vi-
sas sąlygas tokiems antpuoliams atsi-
spirti. Mes galime įvardinti tų infor-
macinių antpuolių užsakovus ir vyk-
dytojus; juos matome, įvardijame, aiš-
kiname žmonėms apie jų žalą. 

Sesei Lietuvai – 
ypatingas dėmesys

Vartant paskutinių metų vadina-
mosios Rusijos tėvynainių paramos
programos dokumentus ar jiems skir-
tus interneto puslapius, susidaro įspū-
dis, kad didesnis dėmesys ir propa-
gandinio įtūžio pliūpsniai, skiriami
Latvijai ir Estijai, kuriose dar likę

„Waffen SS” divizijų, kovojusių prieš
bolševikus, veteranų, rengiančių kas-
metines eitynes. Lietuva lyg ir „pri-
miršta”? Ar tik „sezoniškumo” reika-
las, kai vienais metais labiau puolama
viena, o kitais kita Baltijos „sesė”?

A. Anušauskas įsitikinęs, kad gal
tik šiemet Lietuvai dėmesys buvo ma-
žesnis, bet apskritai Lietuvai skiria-
mas gerokai didesnis dėmesys, nepai -
sant to, kas vyktų Estijoje ir Latvijoje.
Estai gali okupantų bronzinius karei-
vius perkėlinėti, latviai rengti kas-
metines „Waffen SS” veteranų eise-
nas, bet vis vien Lietuva šiame pro-
pagandinių antpuolių taikiklyje lieka
vienas pagrindinių objektų. Istorikas
primena, kad net tautinio jaunimo ei-
senos valstybės švenčių progomis
bandomos pateikti kaip tų pačių ne-
onacių produktas. O juk būtent Rusi-
joje neonacių išpuoliai ar eisenos yra
vienos agresyviausių ir skaitlingiau-
sių. Mes visada išliksime tame tai-
kiklyje, nes Lietuvos mokslininkai ir
politikai aštriausiai primena, kad da-
lis Rusijos politikos aukštuomenės
bando atgaivinti so viet metį, pateisinti
terorą, GULAG’ą, o jei ne pateisinti,

tai bent atmesti, apsimesti, kad jokios
koncentracijos stovyklų sistemos lyg
ir nebuvo. Mes su tokiu požiūriu nie-
kada nesutiksime.

VSD ataskaitą vis dar rengia

Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) vis dar rengia antrąją pu-
siau viešą savo veiklos ataskaitą, ku-
rią visuomenei žada pateikti šių metų
birželio pradžioje. Pernai apžvelgda-
mas 2011 m. VSD ataskaitos skyriuje
„Veiksniai, sudarantys sąlygas infor-
macijos, neatitinkančios nacionalinių
in teresų, sklaidai Lietuvos visuome-
nėje” rašė: „Vienas pagrindinių už-
sienio valstybių žvalgybos ir saugumo
tarnybų, kurių veikla neatitinka Lie-
tuvos nacionalinių interesų, tikslų –
siekti, kad Lietuvoje būtų netvirta so-
cialinė, politinė, ekonominė padėtis.
Išnaudojant šalies gyventojų, ypač
tam tikrų etninių ir socialinių gru-
pių, nesaugumo jausmą bei aštrinant
konfliktus galinčias pakurstyti temas
per užsienio šalims ištikimus ži-
niasklaidos kanalus bei nevy -
riausybines organizacijas, yra sie-
kiama: suburti tautines mažumas,
skatinant jų ištikimybę trečiosioms
šalims bei mažinant jų įsijungimą į
Lietuvos visuomenę; sudaryti nuo -
monę apie Lietuvos energetinės pri-
klausomybės nuo trečiųjų šalių neiš-
vengiamumą; kurstyti etninę, reli-
ginę, politinę nesantaiką; įgyvendinti
Lietuvai priešišką istorijos politiką;
kurti ir skatinti nepasitikėjimą Lie-
tuvos demokratine politine sistema;
žeminti Lietuvos užsienio bei vidaus
politiką ir skatinti visuomenės prie-
šiškumą NATO bei ES; gerinti ne de -
mokratiškų šalių įvaizdį, remti jų
vykdomą politiką ir kt.

Lietuvai ir kitoms Baltijos vals-
tybėms nepalankaus informacinio
fono strategais laikytini trečiųjų šalių
užsienio politiką formuojantys su-
bjektai bei su jais susiję mokslo ty-
rimų centrai, nevyriausybinės orga-
nizacijos, informacinės agentūros. Į
šią veiklą įsitraukia ir užsienio šalių
žvalgybos bei saugumo tarnybos. In-
formacines kampanijas už atlygį
vykdo kai kurios Lietuvoje veikian-
čios žiniasklaidos priemonės, nevy-
riausybinės organizacijos ir judėji-
mai. Šių vykdytojų veikla koordinuo-
jama per Lietuvoje veikiančias užsie-
nio valstybių ambasadas.

Ši analizė buvo iliustruota kelio-
mis „frontininkų” mitingo nuotrau-
komis. Telieka laukti, kad šiais me-
tais  VSD žvalgybos ir kontržvalgybos
ataskaita bus pateikta rimtesnė ir gi-
lesnė.

Alfa.lt

Rusijos užsienio žvalgybos būstinė.                                                Scanpix nuotr.                                    

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Vis dėlto Lietuva, turėdama pa-
kankamai institucinių galių, turi
visas sąlygas tokiems antpuo-
liams atsispirti. Mes galime įvar-
dinti tų informacinių antpuolių
užsakovus ir vykdytojus; juos ma-
tome, įvardijame, aiškiname žmo-
nėms apie jų žalą. 



DRAUGAS 2013 GEGUŽėS 11 ŠEŠTADIENIS 9

LIETuvA IR PAsAuLIs

Europos vyskupai kviečia neprarasti vilties

Didžioji Britanija ketina apriboti imigrantų teises  

Šventasis Sostas pasirašė sutartį su JAV 

Paminėtos Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos metinės

Tel Avivas (URM info) – Iz raelio
parlamento Kneseto pirmininkas
Yuli-Yoel Edelstein gegužės 8 d. susi-
tikime su Lietuvos ambasadoriumi
Tel Avive Dariumi Degučiu teigė, jog
abipuse partneryste ir supratimu nuo-
sekliai grindžiami Lietuvos ir Izraelio
dvišaliai santykiai yra pasiekę nau-
jas aukštumas. Per pastaruosius ket-
verius metus įvyko daugiau nei 25 abi-
pusiai aukšto lygio vi zi tai, dvigubai
išaugo dvišalės prekybos apimtis ir
turistų srautas, sėkmingai veikia tie-
sioginis skrydis Vil nius-Tel Avivas,
ak tyviai plėtojamas kultūrinis ben-
dradarbiavimas. Iz raelis itin vertina

Lietuvos Vy riausybės veiksmus už-
tikrinant Lietuvos žydų kultūros ir is-
torijos paveldo puoselėjimą, įamži-
nant Holokausto aukų atminimą. Y.
Edelstein teigė manąs, jog ir šie metai
bus palankūs tolesnei dvišalių santy-
kių plėtotei – artimiausiu metu Izrae-
lyje laukiamas su oficialiu vizi tu at-
vyksiantis Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius, o į Lie-
tuvą planuojamas Izraelio prezidento
Shimon Peres vizitas. D. Degutis Kne-
seto pirmininkui perdavė kvietimą į
rugsėjį Vilniuje rengiamą ketvirtąjį
Pasaulio litvakų kongresą ir kitus Vil-
niaus geto atminimo metų renginius. 

Lietuvos ir Izraelio santykiai pasiekė
naujas aukštumas

Gyventojai laikė Europos egzaminą

Vatikanas (Bernardinai.lt) –
Šven  tojo Sosto ir Vatikano miesto
valstybės finansų priežiūros tarnyba
pasirašė savitarpio supratimo memo-
randumą su panašia JAV tarnyba dėl
kovos prieš pinigų plovimą ir tero-
rizmo finansavimą. Šis susitarimas
aiškiai rodo, kad Vatikano miesto
vals tybė labai rimtai prisiima atsako-
mybę kovoti prieš pinigų plovimą ir
terorizmo finansavimą, ir bendradar-
biauja aukščiausiu lygiu. Vatikanas
pa rodė, jog yra patikimas tarptauti-

nis partneris, įsipareigojęs keistis in-
formacija. Oficialiame susitarime pri-
menama, kad finansų priežiūros tar-
nyba buvo įsteigta 2010 m., nuo 2011
m. balandžio mėnesio ji pradėjo savo
veiklą. Ji yra atsakinga už finansinę
informaciją, už finansinių operacijų
priežiūrą ir reguliavimą, užkertant
ke lią pinigų plovimui ir terorizmo fi-
nansavimui. Prime na ma, kad pana-
šūs savitarpio susitarimai, be JAV, jau
pasirašyti su Belgija, Ispanija ir Slo-
vėnija. 

Vilnius (BNS) – Gegužės 9 d. Vil-
niuje surengtame kultūros bendruo-
menės atstovų susirinkime aptartos
kultūros galimybės į ją investuojant
Europos Sąjungos 2014–2020 m. para-
mos lėšas. Konferencijos dalyviai
kartu su kultūros ministru Šarūnu
Biručiu sutarė, jog kultūra iki šiol
gauna nepakankamą finansavimą, ir
pabrėžė, kad anksčiau deramo dėme-
sio nesulaukusi sritis būtų atgaivinta,
jai būtina skirti ypatingą dėmesį. Eu-
ropos Sąjungos parama galėtų žmo-
nėms suteikti dvasinį pasiten kinimą,

įkurdinti bendruomenių centrus, mu-
ziejus, bibliotekas, teatrus ar tradici-
nių amatų centrus. Padedant ES
struktūriniams fondams galime pri-
kelti iki šiol podukros vietoje buvu-
sią kultūrą, kaip tai pavyko padaryti
mūsų kaimynei Lenkijai ar kitoms
valstybėms. Išreikštas susirūpinimas,
kad 2014–2020 m. kultūra vėl gali likti
be ES paramos. 9 proc. arba 2,5 mlrd.
litų yra mažiausia suma, reikalinga
kultūros sričiai. Iki šiol Kultūros mi-
nisterija neturi teisės tvarkyti ES
struktūrinių fondų lėšų.  

Ar kultūra liks politikos paraštėje

Vokietijoje atidengtas paminklas Vydūnui
Detmoldas (ELTA) – Minint

vieno garsiausių lietuvių filosofų Vy-
dūno 145 metų gimimo jubiliejų ir 60
metų mirties sukaktį gegužės 10 d.
Detmolde (Vokietija) įamžintas šio iš-
kilaus lietuvių mąstytojo, huma nisto,
kultūros ir visuomenės veikėjo atmi-
nimas. Vydūno gimimo ir mirties su-
kaktis šįmet mini ne tik Lietuva, bet
ir Vokietija, su kuria buvo esmingai
susijęs Vydūno gyve nimas ir veikla.
Detmolde prie namo, kuriame Vydū-
nas gyveno, iškilmingai atidengta at-

minimo lenta bei lietuvių skulpto-
riaus Liongino Garlos sukurtas mąs-
tytojo biustas, kuris tapo ir pirmuoju
Vydūno paminklu. Vydūnas (Vilius
Storosta, 1868–1953) buvo Tarptauti-
nės rašytojų organizacijos PEN klubo
ir Lietuvių rašytojų draugijos garbės
narys, Kauno universiteto garbės dak-
taras. Vydūnas Rytprūsiuose ne tik
stiprino lietuvių tautinį atsparumą,
bet praturtino viso krašto kultūrinį
gyvenimą, plėtojo vo kiečių ir lietuvių
kultūrinius ryšius. 

Vilnius (BNS) – Gegužės 9 d. mi-
nint Europos dieną Lietuvos gyvento-
jai buvo kviečiami laikyti Europos eg-
zaminą. Europos Ko misijos atstovybė
Lietuvoje pranešė, kad šiemet jame
dalyvauti užsiregistravo 22,000 žmo-
nių. Kaip ir ankstesniais metais, ak-
tyviausi akcijos dalyviai – mokslei-
viai: egzaminas rengiamas daugiau
nei 400 mokyklų. Be to, egzaminas
vyko aukštosiose mokyklose, valsty-

binėse institucijose, nevyriausybi-
nėse organizacijose. Pirmą kartą prie
iniciatyvos prisijungė ir verslo įmo-
nės. Pavieniai gyventojai iki gegužės
12 d. egzaminą gali laikyti internetu:
tinklalapyje http://www.pazinkeuro -
pa.lt/ ir socialiniame tinkle „Face-
book”.  Jo metu galima atlikti užduo-
tis ir pasitikrinti žinias apie ES istori -
ją, politiką, kultūrą. 

Londonas (Bernardinai.lt) – 1945
m. gegužės 8 d. Didžiosios Britanijos
ministras pirmininkas Winston Chur-
chill, besąlygiškai pasidavus nacių Vo-
kietijai, paskelbė karo Europoje pa-
baigą. Per šešerius metus žuvo apie
60 mln.  žmonių, iš jų – maždaug pusė
civilių. Lietuvai Antrojo pasaulinio
karo pabaiga, kaip ir kitoms Rytų Eu-
ropos šalims, reiškė ne išsilaisvinimą,
tačiau penkiasdešimt metų užtruku-
sią Sovietų Sąjungos okupaciją. Galu-
tinis dokumentas dėl besąlygiškos ka-
pituliacijos buvo pasirašytas JAV ge-
nerolo Dwight Eisenhower štabe,
Reimse, gegužės 7 d. Atsižvelgiant į
JAV pageidavimą, data buvo pavėlinta
ir švęsta gegužės 8 d. Kadangi pasira-
šant Vokietijos pasidavimo aktą ne-
dalyvavo Rau donosios armijos vadas,
J. Stalin vo kiečių generolus privertė
dokumentus pasirašyti dar kartą ge-
gužės 9-ąją. Buvusioje Sovietų Sąjun-
goje ir dabartinėje Rusijoje Pergalės

diena švenčiama gegužės 9 d. Rusija,
minėdama pergalės prieš nacistinę
Vokietiją metines, rodė savo karinę
galią: 11,000 karių pražygiavo Raudo-
nojoje aikštėje, grojant kari niam or-
kestrui, virš aikštės riaumojo naikin-
tuvai, o grindiniu riedėjo sunkieji tan-
kai.  

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos karalienė Elizabeth II per
parlamento sesijos atidarymą sakė
kalbą, kurioje daugiausia dėmesio
skiriama imigracijai. Karalienės kal-
bos tikslas – išdėstyti, kokius įstaty-
mus per metus ketinama priimti. Eli-
zabeth II sakė, kad parlamentas ke-
tina priimti imigracijos įstatymą ir
apriboti migrantų prieigą prie Nacio-

nalinės sveikatos tarnybos paslaugų,
be to, būsto nuomotojai privalės tik-
rinti nuomininkų imigracijos statusą,
o nelegalūs imigrantai negalės gauti
vairuotojo pažymėjimų. Taip pat bus
lengviau užsienio šalims išduoti už-
sieniečius nusikaltėlius. Šio įstatymo
tikslas – į šalį pritraukti žmones, ku-
rie įneš teigiamą indėlį ir atbaidyti
tuos, kurie neketina prisidėti. 

Vatikanas (Bernardinai) – Ge -
gužės 9 d. minima „Europos diena”.
Tądien Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Robert Schuman pristatė
Europos anglių ir plieno susivieni-
jimo, Europos Sąjungos pirmtako,
įsteigimo planą. Šis dokumentas, va-
dinamas „Schuman deklaracija”, pra-
sideda tokiais žodžiais: „Pasaulio
taika negali būti išsaugota be kūry-
bingų pastangų, proporcingų pavo-
jams, kurie jai grasina”. Schuman pa-
siūlė prancūzų ir vokiečių anglių bei
plieno gamybą padaryti pavaldžia ne-

priklausomam Aukščiausiam autori-
tetui, susivienijimą paliekant atviru
ir kitoms šalims. Europos vyskupų
konferencijų taryba rašo, kad Bažny-
čia Europoje yra arti visų ir kviečia
neprarasti vilties.  Vyskupai kreipėsi
į visus žemyno krikščionis kviesdami
„Europos dienos” proga mąstyti apie
savo indėlį kuriant europietišką vi-
suomenę, atvirą Absoliutui, besire-
miančią tiesa, teisingumu ir laisve,
taikos kolonomis, kaip prieš 50 metų
rašė popiežius Jonas XXIII enciklikoje
„Pacem in terris”.

D. Degutis ir Y. Edelstein.                                                                      URM nuotr.

W. Churchill moja minioms Pergalės die -
ną.      Scanpix nuotr.

Kurdų sukilėliai ruošiasi trauktis iš Turkijos
Ankara (ELTA) – Turkijos sau -

gumo pajėgos gegužės 8 d. buvo su-
telktos pasienio su Iraku patikros
punktuose, o kurdų kovotojai po 30
metų trukusio konflikto ruošiasi pa-
sitraukti iš Turkijos. Kurdistano dar-
bininkų partijos kovotojai apkaltino
Turkijos kariuomenę keliant grėsmę
jų pasitraukimui. Kovotojai teigia,

kad dėl žvalgybinių bepiločių lėktuvų
ir karių judėjimo gali prasidėti susi-
rėmimai. Kurdams trauktis iš Turki-
jos praėjusį mėnesį įsakė jų vadas Mu-
rat Karayilan. Sukilėlių atsitrauki-
mas gali užtrukti kelis mėnesius. Per
30 metų trukusį konfliktą žuvo 40,000
žmonių. 
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SUDOMINO DJ – LIETUVIS…

Prieš porą savaičių „Drau go” re-
dakcijos el. pašto dėžutėje atsi rado
kvie timas į šokius prabangiame Či -
kagos centre įsikūrusiame nakti nia -
me klube. Tikrai nebūčiau ėjęs, (juk
pa galiau nebe jaunuolis –  ką aš ten
da rysiu), bet, prisipažinsiu,  ra mybės
ne davė žinia, kad vakarą ves „Lit hua -
nian DJ Sammy Barks”.

Galvojau – ne, vaikine, žurnalis -
tinė pareiga tą Sammy su si rasti ir su -
žinoti ar jis tikrai lietuvis, ar čia tik ei-
linis reklaminis ,,triu kas”. Pa likęs
ren gėjo mobiliajame te lefone ži nutę,
po kelių valandų jau  gavau DJ Sam -
my Barks telefono numerį.  Pa skam -
binau. Atsiliepė malo naus balso mer -
gina. Pasirodo, DJ Sammy Barks – tai
ji, Samanta Barkauskaitė.  O buvau
įsitikinęs, kad Sammy – vai kinas.

Prisistačiau, kalbamės angliškai,
tačiau pašnekovės  balse pajutau ak -
centą. Dar vienas netikėtumas – pa si -
rodo, mes puikiai galime susišnekėti
lie tuviškai!

O IŠ  TIKRŲJŲ  – LIETUVAITĖ!

– Pradžiai papasakok apie save – kur
gi mei, kas Tavo tėvai, gal turi brolių, sese -
rų?

– Gimiau Kaune, ten ir augau iki
trylikos metų. Esu vienturtė. Tėvai
jau ilgą laiką ne kartu. Tėvas Lietu -
voje, o mama čia, Čikagoje. Dirba ir tę-
sia mokslus medicinos srityje. 

– O kuo svajojai tapti vaikystėje?
– Norėjau būti aktore. 

– Kiek žinau, augai muzikinėje dva-
sioje. Tavo tėvas turėjo didelį  įra šų rinkinį.
Kokie atlikėjai tuo met mažametei kaunie-
tei labiausiai pati ko?

– Tėvas turėjo patefoną ir gana di-
delę vinilinių plokštelių kolekciją.
Kaip šiandien aš matau plokštelių vir-
šelius su atlikėjų veidais – ,,Mo dern
Talking”, ,,Abba”, Freddy Mer cury
bei La Bouche.  Būdama dešim ties, iš
tėvo ga vau dovanų – dviejų ka sečių
magnetolą. Vokiečių grupė „Sco oter”
tuomet buvo labai populia ri ir man
patiko jų mu zikinis stilius. Jų albu-
mas buvo mano pats pirmasis.

DISKŽOKĖJOS PRADŽIA – 
MOKYKLOJE

– Samanta, kai paauglystėje pradėjai
lankytis šokių vakarėliuose, kokia ten buvo
aplinka, kokių grupių muzika juose skam-
bėdavo?

– Mokykliniuose šokių vakarė -
liuose pradėjau lankytis būdama  vie-
nuolikos ar dvylikos metų. Rinkdavosi
mano am žiaus ir vyresni mokiniai.
Šokiai vykdavo salėje, buvo ir DJ, bet,
aišku, ne su tokia aparatūra kaip šiais
laikais. Na, ir apšvietimas dis ko -
tekoms tinkantis mirksėdavo. 

– Ir netrukus Tu savo mokykloje tapai
DJ?

– Tapti netapau, bet vis veržda -
vausi prie pulto. Buvau atkakli, todėl
man užleisdavo vietą – valandai ar
trumpiau. Man būdavo didelė garbė,
kad vyresni vaikinai man skirdavo
laiko. 

Meilė muzikai ateina iš vidaus
Diskžokėjus (dažnai vadinamas trumpiniu DJ) – asmuo, kuris atrenka ir leidžia
muzikos įrašus. Pasau ly je būna kelių rūšių diskžokėjai: radijo DJ atrenka ir
groja muziką radijo stotyse; klubo DJ atrenka ir lei džia muzikos įrašus nakti-
niuose klubuose, baruose, kavinėse ir pana šiose vie tose; hip – hopo DJ leidžia
mu  ziką naudodamiesi vinilinių plokš telių grotuvu (patefonu) – tokiu būdu
hip – hopo disk žokėjas ga li įvairiai iškraipyti mu zi kos garsus. Dažniausiai
diskžo kėjai naudoja kilnojamas muzikos siste mas, tad jų darbas gali vykti įvai-
riose vietose.
Pirmasis pasaulyje diskžokėjas buvo Ray Newby iš JAV, California valstijos, ku-
ris 1909 m., būdamas 16 me tų, grodavo studentams.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

– Gal jau tada Samanta pajuto, kad
pramogų pasaulis beldžiasi į jos širdį?

– Tada dar man buvo per anksti
suprasti, kas yra tas pramogų pa sau -
lis.

PASIRINKO MENĄ – NE MUZIKĄ 

– Ir štai – gyvenimo posūkis – Ame-
rika. Gal tėvai laimėjo žalią kortelę?

– Ne, bet visgi laimingai atvyko.

– Apsigyvenai Čikagoje. Ar paty rei kokį
„kultūrinį šoką”?

– Man asmeniškai tai buvo  dide lė
permaina. Nežinojau kalbos, netu rė -
jau draugų, nepatiko mokykla. Bu vau
gana tyli ir užsidariusi.

– Gimnaziją baigei čia. Ar buvo dide-
lis skirtumas – tiek akademine, tiek kitomis
prasmėmis tarp to, ką  tu išgyvenai Lietuvo -
je ir ką patyrei čia?

– Labai didelis skirtumas. Visu
pirma – mokyklinė sistema. Nebuvo
bendros klasės, klasiokų ir auklėtojos
– ko aš ypač ilgėjausi. Trūko kelių
mėgstamų pamokų. Aplink – vien ki ta -
taučiai. Nebuvo pertraukų, tik vie na,
skirta pietums. Mokyklos mais tas ne -
pa tiko. Na, ir kiekvieną savaitgalį, aiš -
ku, trūko diskotekos.

– Kodėl toliau pasukai ne į mu zi ką, o
į meną?

– Iš tikrųjų... Aštuoniolikos įsto-
jau studijuoti interjero dizainą. 

Visada žavėjausi menu, daile ir jos
pasauliu. Vaikystėje turėjau bega lę
„lego” kaladėlių. Mėgindavau kurti
įvairiausius statinius. Stoda ma, tik rai
norėjau tos specialybės..

– Baigei dvejų metų kursą ir viskas?
Norai išblėso? O gal koks žavingas karžygys
prajojo ir Tavo širdį pasivogė, patarė kitu
pro fe siniu keliu eiti?

– Ne,  ne karžygys... (pajutau savo
pašnekovės šypseną kitame ragelio ga -
le – R.M.L.). Po dvejų metų studijų nu-

sprendžiau stabtelti ir laikinai  iš vykti
padirbėti.

– Samanta, Tu nesi baigusi jo kių spe-
cialių DJ mokslų. Kaip Tave galėjo pasam -
dyti?

–  Šioje srityje, galima sakyti, esu
savamokslė. Įsigijau apara tūrą, ke le tą
knygų, išmokau  pagrindinių  dalykų.
Lan kiau si klubuose, stebėjau kitų DJ
dar bą, klausiausi, domėjausi. Daug ko
iš mo kau iš kitų. Dėl mano muzi ki nio
sti liaus bei pažinčių ir pasam dė.

– Ar išvis  yra DJ  kursai, mokyklos?
Yra diplomuotų disk žo kėjų?

– Žinau, kad yra, bet tuo niekada
nesidomėjau. 

LIETUVAITĖ VYRIŠKU VARDU

– Beje, kada Tu „tapai” Sammy Barks?
Pati save taip pakrikštijai? Prisipažinsiu,
kol nesusipažino me, iš slapyvardžio galvo-
jau kad Tu – vyras, vardu Sam?

– Taip, pati sutrumpinau savo tik-
rąjį vardą. Kadangi Amerikoje ma ne
la bai mėgsta vadinti Sam, kas man
skamba kaip vyro vardas, pasi rin kau
Sammy.  

– Ar naktiniai klubai čia, „Vė jų mieste”,
visi panašūs, ar turi savo „veidą”

– Yra tokių, kurie išsiskiria mu -
zika, žmonės, aplinka.

– Gal yra vienas, kuriame la bai trokšti
įsidarbinti, tačiau kol kas negali?

– Pats pirmas naktinis klubas, į
ku rį Čikagoje įžengiau, buvo „Vi sion”,
dabar jis vadinasi „Castle”. Norėčiau
ten groti.

– Ar didelė konkurencija tarp diskžokė -
jų? 

– O, taip. Diskžokėjų „bomba”
spro  go per paskutinius penkerius me-
tus ir jie pasipylė visur.

– Ar moterys šioje profesijoje  nepati-

ria  diskriminacijos?
– Už visas atsakyti negaliu. Iš sa -

vo patirties pasakysiu, kad ne visada
ta ve įvertina, gal neįsivaizduoja, kad
mergina irgi gali dirbti tokį darbą. Kol
neišgirsta...

NUO VIENŲ GANGSTERIŲ –
PAS KITUS 

Ne paslaptis, jog istoriškai pra -
mogų pasaulį valdo gangsteriai, ypač
Las Vegas. Todėl ir tema nukrypo į
mies tą, kuriame niekada ne šviečia
saulė.

– Ir štai netikėtai Tu atsiradai Las Ve-
gas. Gal planavai atostogauti „nuodėmių
mieste”?

– Kaip minėjau, iš  Lietuvos išvy -
kau uždarbiauti. Tam tikslui pasirin -
kau Las Vegas.

– Matyt patiko, kad užsibuvai net tre -
je tą metų?

– Iš tikrųjų, pačiai net sunku pa -
tikėti, kad laikas taip greitai prabėgo.
Las Vegas pradėjau groti kaip DJ. Ten
buvo pati pradžia. Nuo grojimo gat vė -
je – iki  lankomiausių klubų.

– Kuo skiriasi naktinis gyveni mas Las
Vegas ir Čikagoje (ar čia mano faux – pas)?

– Tokių didelių klubų kaip  Vegas
Čikagoje aš nebuvau mačiusi. Ten
energija tokia užkrečianti ir iš proto
vedanti. Žmonės suvažiuoja iš viso pa -
saulio, kad pasilinksmintų keletą
naktų ir išgirstų pasaulinio masto
diskžokėjų muzikos. Tokiu tempu gy-
venimas vyksta septynias dienas per
savaitę.

– Bet vis tik grįžai „namo”, į Či kagą?
– Pasiilgau tikro miesto, metų

laikų. Las Vegas  yra tik vėsi žiema ir
kaitri vasara. Taip pat pasiilgau kul tū -
ros, draugų, labai norėjau būti arčiau
šeimos.

– Nepasiilgai interjero dizai no? Ar šur-
mulingas pramogų verslo pasaulis užvaldė
Tave amžiams?

– Kol kas nepasiilgau, be to, vi-
sada galiu sugrįžti. O dabar darau tai,
kas labiausiai patinka.

– Vienišo žmogaus profesija, links -
minant visus kitus?

– Tai kad turbūt labiausiai už vi -
sus darbo metu linksminuosi aš pati.

– Ką patartum jaunimui, kurie gal-
voja apie tokią profesiją?

– Jeigu meilė muzikai ateina iš vi-
daus, iš širdies – tada pirmyn!

– Ir pabaigai atskleisk paslaptį – kiek
valandų per parą miegi?

– Septynias ar aštuonias, jei ne -
reikia anksti keltis.  
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Vienas sėkmės receptų – išsi-
kelti ambicingą ir „uždegantį”
tikslą, o tada daug kartų savęs

paklausti: „Ką turiu daryti ki taip nei
iki šiol, kad šį tikslą pasiekčiau.” Kai
išsikeliam tei singus klausimus, sme-
genys pasiūlo teisingus atsakymus.
Kai Niūtono paklausė: „Kaip tu atra-
dai traukos dėsnį?”, jis atsakė: „Nuo-
lat apie jį galvodamas.” Dauguma
žmo nių daro atvirkščiai ir taip pa-
smerkia save amžiniems vidutiniams
rezultatams: jie tikslus priderina prie
savo galimybių. Todėl jų galimybės
niekada ir nesikeičia.

Taigi be galo svarbu neleisti savo
įpročiams ar gebėjimams daryti įta-
kos ateities tikslams. Kur kas geriau
gebėjimus ir įpročius keisti taip, kad
jie padėtų pasiekti naujų ambicingų
tikslų. Būtent taip elgiasi sėkmin-
giausi pasaulio žmonės. 

Įdomus faktas, kad tik 10% pa-
saulio žmonių turi aiškius il galaikius
tikslus. Tik 3% turi tuos tikslus užsi-
rašę. Tyrimai parodė, kad sėkmin-
giausi pasaulio žmonės turi labai aiš-
kius tikslus ir nuolat apie juos gal-
voja. Tai vadinamasis „Sėkmės greit-
kelis“. Ir liaudis sako: „Jei nežinai,
kur nori nuplaukti – bet koks vėjas
nepakeliui.” 

Pasinaudokite proga, pasiimkite
tuščią popieriaus lapą ir surašykite
ant jo savo didžiausias svajones. Bū-
kite konkretūs ir aiškiai rašykite, ko
norite: kur norite gyventi, kur nuke-
liauti, kuo dirbti ir kiek uždirbti. Ko-
kius žmones norite matyti šalia savęs,
kaip norite leisti savo laisvalaikį, ką
norite sukurti ir ką po savęs palikti.
Rašykite viską, kas Jums atrodo svar -
bu. Ko norėtumėte, tačiau dar netu-
rite. Kuo norite būti, tačiau dar nesa -
te. Bent akimirką patikėkite, kad pa-
saulis yra dos nus ir visi reikalingi iš-
tekliai Jums yra prieinami. Rašydami
kiekvieną svajonę, vis klauskite sa-
vęs: „Jei žinočiau, kad tikrai pavyks,
ko kia tai būtų svajonė?” Mums trūks -
ta motyvacijos, kai siekiame svetimų
tikslų arba tokių, kuriems nejaučia -
me šimtaprocentinio įkvėpimo. 

Gyvenimas per trumpas, kad eik-
votume laiką antraeiliams tikslams ...

...kad skirtume energiją daly-
kams, kurie mums neatrodo svar biau -
si, o pačius svarbiausius paliktume
už matinės sienos. Kai surašysite vi-
sas savo svajones – išrikiuokite jas pa-
gal svarbą ir šalia kiekvienos užrašy-
kite atlikimo terminą, t. y. konkrečią
datą. Jums dar nereikia tiksliai žinoti,
kaip tai pasieksite – reikia tik užrašyti
atlikimo terminą, ir svarbiausia už -
duo tis jau atlikta. Jūsų pasąmonė ką
tik gavo užduotį, kuriai dieną naktį
ieškos sprendimo. Jūsų protas dirbs
įprasta linkme, o pasąmonė ieškos už-
duoties įgyvendinimo. Ir tada prasi-
dės stebuklų metas – Jūs sutiksite
žmo nių ir pajusite galimybių žings-
nis po žingsnio padėsiančių įgyven-
dinti Jūsų svarbiausias svajones. Rei-
kalai ims klostytis lyg vaikiškoje dė-
lionėje, diena po dienos ims ryškėti
naujų rezultatų kontūrai. Jūs paklau-

site: „Iš kur tos palankios galimybės
ir tie geradariai žmonės?” Iš tikrųjų
jie visada ten buvo, Jūs kasdien tiesio -
gine prasme lip davote per įvairiau-
sias galimybes, tik jų nepastebėda-
vote, nes neatpažindavote. Kai turime
įkvepiantį tą tikslą su atlikimo ter-
minu – mūsų pasąmonė ima pastebėti
palankias aplinkybes, kurios gali pa-
dėti įgyvendinti tikslą. Kol nėra aiš-
kiai įvardytų svajonių – neturime, kas
mus įkvepia. Kol nėra atlikimo ter -
mino, mūsų pasąmonė neturi kur sku-
bėti.

Ši kelionė – tai vienos paprastos,
bet įkvepiančios svajonės įgyvendi-
nimo pavyzdys. Nuoširdžiai noriu,
kad, skaitydami kelionės dienoraš-
čius, suprastumėte, jog iš tikrųjų vis-
kas yra įmanoma ir viskas yra kur
kas paprasčiau nei mums kartais at-
rodo. Mes, viso labo trys svajotojai,
daug negalvodami ėjome ten, kur vedė
svajonė. Mes pasakėme sau ir kitiems,
kad tai padarysime, ir mums tai buvo
svarbu. Tai galite padaryti ir Jūs. Ir
nesvarbu, kurią savo svajonę imsitės
įgyvendinti – galios tie patys dėsniai:
priimi sprendimą, kad tai padarysi,
užrašai atli kimo terminą ir tu jau turi

tikslą, o tada žengi pirmą žingsnį. Pa-
saulis kliudys vien todėl, kad išban-
dytų tavo atsidavimą tam tikslui. Bet
jei atsispirsi aplinkos pagundoms ir
nesustosi, jei su šypsena pasitiksi sun-
kumus ir kliūtis – pasaulis atvers tau
vartus į sėkmingų žmonių klubą. Kai
šie principai taps tavo gyvenimo prin-
cipais – gyvenimas pasikeis. Vieną
dieną suvoksi, kad pildosi tavo di-
džiausios svajonės ir tai paskatins dar
didesniems siekiams.

PASIRUOŠIMAS

Esu įsitikinęs, kad visi žmonės
svajoja pamatyti įspūdingas pasaulio
vietas. Smalsumas ir noras pažinti –
mūsų įgimta savybė. 

Kiekvienos didelės svajonės įgy-
vendinimas – tai iššūkis sau, nes kuo
svajonė didesnė, tuo daugiau tenka
įveikti kliūčių

Jei savo kelyje sutinki mažai kliū-
čių – gali būti, kad tavo tikslai ne itin
dideli. Dabar gerai žinau, kodėl visa
Amerika svajoja apie panašią kelionę,
bet ją atlieka tik vienetai, nes jei bū-
tume surašę visas galimas kliūtis
prieš pradėdami pasirengimą, tik -
riausiai būtume praradę įkvėpimą.

Daugelis, sužinoję apie planuo-
jamą kelionę, klausdavo, ar jau seniai
pradėjome ruoštis, kaip sekasi, kiek
tai užima laiko. Prisipažinsiu, jog
svarbiausias ir beveik vienintelis pa-
siruošimo elementas buvo – priimti
sprendimą ir paskirti kelionės datą.
Mudu su Olegu esame panašūs, nes
mėgstame priimti sprendimus intui-
tyviai ir greitai. Silverijus – kitokio

charakterio žmogus, kuriam patinka
daug analizuoti ir smulkiai viską pla -
nuoti. Yra situacijų, kai ši Silverijaus
savybė turi pranašumo ir vėliau ne
kartą galėjome tuo įsitikinti. Tačiau
dėl jos kurį laiką negalėjome priimti
vieningo sprendimo dėl kelionės truk-
mės ir starto dienos. Vieną gražią
dieną susitikome su Olegu ir nu-
sprendėme nedelsdami išspręsti ke-
lionės datų ir trukmės klausimą. Pa-
naršę po internetą ir suradę tinkamą
skrydžio pasiūlymą, čia pat užsakėme
tris bilietus, tada paskambinome Sil-
verijui ir pranešėme, kad bilietai už-
sakyti. Ši taktika pasi tvirtino ir nuo
šios sekundės nebereikėjo sukti sau
galvos. Tuoj pat pažymėjau kelionės
laiką savo darbo kalendoriuje. Nuo
šiol niekam nevalia kėsintis į šį laiko
tarpą. Vėliau sulaukiau ne vieno vi-
liojančio komercinio pasiūlymo tomis
dienomis, įvykdyti pelningą užsa-
kymą, tačiau mano sprendimas buvo
tvirtas ir aš jų visų atsisakiau. Tada
internetiniame auk cione įsigijau iš-
samų Route 66 žemėlapį ir albumą su
šio kelio nuotraukomis.

Vakarais dažnai vartydavau ši al-
bumą ir mintyse įsivaiz duodavau,
kaip važiuoju šiuo istoriniu keliu ir
lan kausi įspūdingose vietose. 

Mano pasąmonė priprato prie šios
minties ir aš žinojau, kad nėra pasau-
lyje tokios jėgos, kuri man sutrukdytų 

Nenorėjau užkrauti proto detaliu
maršruto planavimu, nes tai nebuvo
svarbiausia. Žinojau, kad turime pa-
siekti Vakarų pakrantę ir grįžti atgal
iki atgalinio skrydžio dienos. Kam
planuoti kiekvieną sustojimą, jei pa-
tys gerai nežinome, kokias įspūdin-
gas vietas ir žmones sutiksime kelio-
nėje. Žinojome tik kelionės pradžios ir
pabaigos datas bei tolimiausią tašką,
kurį norime pasiekti, važiuodami le-
gendiniu Route 66. Palikome didžiau-
sią erdvę spontaniškumui, nes norė-
jome būti laisvi nuo savo susikurtų
apribojimų ir likti atviri netikėtoms
galimybėms, kurias sutiksime kelio-
nėje.

Nuo tos minutės, kai priėmiau
sprendimą keliauti šią vasarą – ėmiau
dalytis kelionės idėja su draugais ir
pažįstamais. Artėjant vasarai su en-
tuziazmu pasakojau apie kelionės pla-
nus savo seminarų dalyviams. Tai
mane dar labiau įkvėpdavo ir, be
abejo, sustiprindavo atsakomybę dėl
kelionės įgyvendinimo. Dar nė pusė
pasiruošimo kliūčių nebuvo įveikta, o
apie mano svajonę jau žinojo daugiau
nei šimtas žmonių. Mam sukeldavo
šypseną, kai pagalvodavau: kaip rei-
kėtų pažiūrėti šiems žmonėms į akis,
jei dėl kokių nors priežasčių kelionė
neįvyktų.

Lietuvių liaudis sako: „Nepasa-
kok savo svajonių kitiems, nes jos ne-
išsipildys.” Tai pats didžiausias mi-
tas. Pirma, kai nesidaliji su kitais, iš-
lieka pavojus, jog, vos atsiradus pir-
moms kliūtims, pasiduosi pagundai
išlikti savo komforto zonoje ir atsisa-
kysi puikios idėjos. 

Antra, kai dalijiesi savo svajonė-
mis su pozi tyviais žmonėmis – jie tave
dar labiau palai ko ir paskatina

Labai dažnai šie žmonės gali pa-
greitinti tavo kelionę tikslo link, nes
gali paaiškėti, kad kažkuris jų turi
Jums trūkstamos informacijos ar pa-
tirties, kuria sutiks mielai pasidalyti.

Gal paklausite: „Ką daryti, jei ap-
link vien negatyvūs ir pavydūs žmo-
nės?” Turiu Jums vieną blogą žinią – 

Bus daugiau.

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS

4

Call or come in for details: 
6155 S. Pulaski Rd.,  
Chicago, IL 60629 

1-773-476-5110 ext. 1220
Member FDIC *Certain restrictions apply. See www.emarquettebank.com/switch for offer details. 
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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 liGOS

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 liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

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.
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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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,,Surašymas” Nr. 18 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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.

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

• 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. Gali bet kada pa keisti, išleisti
atos togų.  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.

• Ieškau pirkti nebrangaus automobilio ge-
rame stovyje . Tel. 773-691-3796.

• 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.

5 raidės:
AIVOS – DANTĖ – ELADA – IKSAS – KOTAI – NOTRA – RONDO –

VIELA.

7 raidės:
ATVAISA – AUDINĖS – DAIKTAI – DANGTIS – DŽINSAI – IDALGAI

– IŠVIETĖ – KASKADA – KATORGA – LIETUVĖ – NEVALIA – PER-

NIEK – RAŠTINĖ – SAMSUNG – SELIAVA – SKĖRIAI – SVĖRĖJA –

TELŠIAI – TIESIOG – ŽAISLAI.

8 raidės:
ANOSMIJA – DRAPANOS – DUONDAVĖ – EPIKRIZĖ – INDIKTAS –

IRANĖNAI – IŠRADYBA – KASTINYS – LEIDYKLA – NEURONAI –

NIACINAS – RUMUNIJA – SĄSKAITA – SEVILIJA – STIMOROL –

SVĖDASAI – ŠUSTINIS – ŠVENDRAS – TARPRAGĖ – TEPTUKAI –

TITIKAKA – VAMPYRAI – ŽAIZDRAS – ŽORŽETAS.



D R A u G o
F o N D A s

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500
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Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

GeGUŽĖS 18 d. (šeštadienį)
7 val. v.

PLC Fondo SALĖJe
14911 127TH ST, LEMONT, IL 60439

KONCERTUOJA

Solistai: Rasa Zubreckaitė, Jolanta Banienė, Vladas Gusevas, Nijolė Penikaitė,
Laisvida Ruidienė. 
Svečiuose – „Svajonės” mergaičių kvartetas Garso operatorius Arūnas Končius

Po koncerto – šokiai! Veiks baras.

Bilietus galite įsigyti:            Rūta (630-964-7882) • Lietuvėlė (630-324-6811) • Smilga (630-427-0929)
• Lithuanian Plaza (708-599-9866) • Kunigaikščių Užeiga (708-594-5622)

ĮėJIMAS: $25 Koncerto dieną: $30

Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net

Apie lietuvišką spaudą 1992 m.
gruodžio 7 d. savo vedamajame
kun. Pranas Garšva rašė: „Nie-

kas taip ne su riša žmonių kaip savos
tradicijos, at si neštos iš tautos ir per-
duotos šei mų ar draugų svetimose že-
mėse ir sve timuose kraštuose. Ateivis
niekada pilnai nepritampa prie sve-
timo gy venimo. Savas spausdintas žo-
dis pa laiko po visą pasaulį išsibars-
čiusius tautiečius, kuris yra būtinas
tautiškumui. Spauda yra išeivijos gy-
vybė, lyg gyvas organizmas, kuris
palai ko mūsų siekius, mūsų ryšius.”

Negalime savo gyvenimo laikro -
džio rodyklės pasukti nei atgal, nei
pir myn. Tačiau turime budriai sau -
goti laiką, nes pasaulyje yra daug va -
gių, kurie mūsų laiką „praryja”.  Gy -
vename interneto gadynėje – jis ne tik
praryja mūsų gyvenimo laiką, bet ir
taikosi į mūsų žmogiškąsias silpny-
bes. Šiuolaikinės informacijos prie -
monės skverbiasi į mūsų kas dieninį
gyvenimą, pateikdamos ne tik greitą
informaciją, bet ir greitai perduoda-
mus vaizdus. 

Gal ne vienas pasakys, kam da -
bar reikalingas spausdintas žodis –
laikraštis? Laikraštis dar buvo reika -
lingas kun. Prano Garšvos redaga-
vimo laikais. Yra manančių, kad
spauda, ypač ka talikiška, reikalinga
tik pagyvenu siems žmonėms, o vidu-
tinio ir ypač jaunesnio amžiaus žmo-
nių, ji ne do mi na. 

O kaip yra su – „Draugu”, kuris
palaikė išeiviją per daugiau nei šim tą
metų? „Draugas” buvo ir tebėra gy -
vas organizmas, kuris siekia sujungti
visus tautiečius. Visi išeivijos laik raš -
čiai siekia jungti vienos idė jos žmo-
nes. „Draugas” yra skirtingas nuo ki -
tų laikraščių, nes jo pusla piuose atžy-
mėtas visas margas lietuviškas gyve-
nimas. Jis jungia visas organizacijas
ir skirtingų pažiūrų tautiečius.
„Drau gas” yra jungtis tarp plačiai iš-

sisklaidžiusių lietuviškų apylinkių,
tarp kitaip galvojančių. 

Visi žinome, kad per „Draugą” iš-
augo Lietuvių Bendruomenės apy -
linkės, lietuviškas švietimas, fondai,
visos organizacijos bei dabartinė lab-
dara Lietuvai. Pranešimai apie pas -
lau gas, organizacijų veiklą, nuotrau -
kos „Drauge” spausdinami nemoka-
mai. Tačiau sunku suprasti, kodėl mū -
sų organizacijų veikėjai, vadovai, ku-
riems svarbūs jų darbai, suvažiavi-
mai,  posėdžiai, „Draugo” laikraščio
net neprenumeruoja. 

Apsvarstę dabarties ir ateities
problemas, „Draugo” direktoriai gal -
voja, ką šiuo metu daryti ir imasi įvai -
rių darbų, kad „Draugo” laikraš tis pa-
tenkintų naujus skaitytojus, paten-
kintų mūsų veiklias organizacijas,
kad gyvuotų fondai, kad kles tėtų ir
augtų Draugo fondas, kuris dosnių rė-
mėjų aukomis palaiko „Draugo” gy-
vybę.

Mūsų visuomenėje pasireiškia
nuosmukis, tvyro dvasinis sunyki-
mas. Dabartinė visuomenė yra išpai -
kinta: nenori dirbti, aukotis, bet sie -
kia lengvai viską gauti, taip pat ir ži -
nias. Pagalvokime, ar tikrai yra atgy -
venę  kun. Prano Garšvos rašyti žo -
džiai: „Savas spausdintas žodis, savo
tradicijos tarp savęs palaiko su savo
tautos kamienu ry šius, kurie yra bū-
tini tautiškumui išei vijoje.”   

Draugo fondo taryba nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams, iki šiol rė -
musiems „Draugą” per Draugo fon dą
ir laukia jaunų rėmėjų ir aukų. 

Labai svarbu, kad rašydami tes-
tamentus, nepamirštume dalies turto
paskirti Draugo fondui.

Čekius rašyti Draugas Foun -
dation, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:

Stasys ir Dalia Strasius, garbės
nariai, iš viso 2,900 dol., Ann Arbor,
MI.

Saulius ir Roma Kupriai, iš viso
800 dol., Riverside, IL.

Su 100 dolerių:

Irena Ancerienė, garbės narė, iš
viso 3,000 dol., Porter, IN.

Viktoras ir Rūta Jautokai, gar-
bės nariai, iš viso 1,800 dol., Oak
Lawn, IL.

Jurgis ir Aldona Venckūnai, iš
viso 680 dol., Santa Monica, CA

JAV LB Cicero apylinkė, iš viso
650 dol., Cicero, IL

Marius Prapuolenis, iš viso 550
dol., Chicago, IL

Susivienijimas Lietuvių Ameri -
ko je, 322 kuopa, NY, iš viso 300 dol.
NY.

Cicero Lietuvių sekmadienio klu -
bas-kavinė, iš viso 300 dol., Cicero, IL.

Amerikos Lietuvių Taryba, iš
viso 100 dol., Chicago, IL.

Su 50 dolerių:

Viktorija  Pikelienė, garbės na rė,
iš viso 1,250 dol., Chicago, IL

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 425
dol., Waukegan, IL

Jonas ir Mary Kaspučiai, iš viso
550 dol., Farmington, CT

Ar mums reikalinga lietuviška spauda?

Pavasario vajaus įnašai

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams.

Bigbendas „Gintaras” – Vytauto
Jūrevičiaus ir Zenono Petro-
šiaus 2007 m. suburta grupė.

Jos įkūrimas, o ypač pavadinimas
„Gin taras” – tai nostalgija tėvynei
Lietuvai, jos nuostabiai gamtai ir gin -
tariniam pajūriui išraiška. Kartu tai –
galimybė susiburti daugeliui emi -
gravusių muzikantų. Per penke rius
gyvavimo metus kei tėsi grupės vado -
vai bei muzikantai, tačiau „Gin taro”
tikslai – originalumas, pa trauklumas
ir kuo aukštesnio meni nio lygio sie-
kimas – išliko.

Šiuo metu bigbende groja 16 mu -
zikantų. Saksofonus pučia – Edvar das
Jurkus, Mindaugas Jurkus, Ge das
Gra sys; triūbas – Vytas Monkus, Min-
gas Matkus, Miša Dančiuk; trom-
boną – Zenonas Petrošius; ritmo gru -
pė: Rimantas Pumputis (klavišiniai);
Vladas Gusevas (gitara), Roman Boli -
ziuk (bosinė gitara), Antanas Uža (mu -
šamieji); vokalas – Rasa Zubrec kaitė-
Paškauskienė, Nijolė Penikaitė, Lais -
vida Rudienė, Jolanta Banienė, Vla -
das Gusevas ir Tomas Klova. Visi gin-
tariečiai turi muzikinę patirtį ir išsi -
lavinimą, o kai kurie yra profe sio -
nalai, muzikavę populiariuose Lie -
tuvos  ansambliuose bei grupėse. An -
ta nas Uža bigbende groja mušamai -
siais ir aranžuoja grupės voka  li nius

bei instrumentinius kūrinius. Zeno -
nas Petrošius – Lietuvos Filhar mo -
nijos Miko Suraučiaus vokalinio-inst-
rumentinio ansamblio trombo nis tas;
saksofonu groja Edvardas Jurkus –
estradinio ansamblio mu zikantas bei
Plungės „Minijos” orkes tro vadovas;
Rimantas Pumputis – Šiaulių univer-
siteto liaudies ansamblio „Saulė” va-
dovas; Nijolė Penikai tė – žinomų an-
samblių „Ramunėlė”, „Vilnelė”, „Ar-
monika” solistė; Rasa Zubreckaitė
dai navo pop grupėse „Fanta”, „For -
mu lė”, „Alibi”, ji yra Lie tuvos „Top
10” dainų autorė. Big bendo garso re-
žisierius Arūnas Kon čius dirbo M. Su-
raučiaus ansambliui „Plius minus”,
yra įgarsinęs ne vieną Kauno Dramos
teatro aktorių humoro grupės „Salo-
nas briliantas” koncertą.

Kviečiame į bigbendo „Gintaras”
koncertą, kuris įvyks gegužės 18 d. 7
val. v. PLC Fondo salėje, Le mont. Skam -
bės visų pamėgtos lie tuviškos est radi -
nės melodijos bei po  pu  liarūs šlageriai.
Dalyvaus estradi nės grupės „Svajonė”
(vadovė Alina Šimkuvienė) mergaičių
kvartetas. Koncerto vedan tysis – „Žalt-
vykslės” teatro aktorius Li nas Umb-
rasas. Po koncerto nuo tai kingame šo-
kių vaka re visus linksmins Rasa Zu-
breckaitė ir Jeroni mas Vitavičius.

,,Gintaro” info

Bigbendo „Gintaras”  koncertas



Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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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

2013 m. balandžio 25 d. mirė žinomas
JAV lietuvių visuomenininkas, filosofas
ir psichologas prof. dr. Vy tau tas Juozas
Bieliauskas.

Vytautas Juozas Bieliauskas gi -
mė 1920m. lapkričio 1 d. Plač-
kojų kai me, Višakio Rūdos vls.,

Marijampolės aps. Baigęs Marijampo-
lės Rygiškių Jono gimnaziją studijavo
Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir Vy-
tauto Di džio  jo universitete. 1940–1943
m. studijavo ir baigė Tübingeno uni-
versitetą Vokietijoje, įgydamas filoso-
fijos daktaro laipsnį.  1944–1948 m. dir -
bo Müncheno universiteto psicholo gi -
jos instituto asistentu, dėstė ir psicho-
logiją. Šis darbas davė sėkmingą pra-
džią vėlesnei šios srities V. J. Bie -
liausko profesinei veiklai JAV.

Gyvendamas Vokietijoje V. J. Bie -
liauskas ne tik aktyviai ėmė telkti čia
gyvenusius tautiečius – politinius
karo pabėgėlius, bet ir steigė įvairias
lietuvių organizacijas, rūpinosi tauti -
nės spaudos leidimu. 1944–1946 m. jis
buvo žurnalo „Aidai” leidėjas ir vy-
riausias redaktorius. Veikliam ir ypa -
tingą atsakomybės jausmą turin čiam
V. Bieliauskui, teko ir daugiau pa-
reigų: kurį laiką jis buvo tarptau tinės
katalikų studentų organizacijos ,,Kat.
Unitas” pirmininkas, 1948–1949 m. sa-
vaitraščio ,,Im Ausland” redaktorius.
Jaunojo Vytauto J. Bieliausko veiklą
visokeriopai palaikė bei skatino ir jo
gyvenimo draugė žmona Da nutė Gra-
žina Bieliauskienė (Širvy dai tė), su ku-
ria jis susituokė 1946 m.

1949 m. V. J. Bieliauskas su šeima
persikėlė gyventi į JAV ir beveik de -
šimt metį (iki 1958 m.) dirbo įvairiose
kolegijose. 1952 m. jis gavo klinikinio
psichologo diplomą, o kiek vėliau ap -
gynė ir mokslinį habilituoto daktaro
laipsnį. 1958–1988 m. V. J. Bieliauskas
buvo Xavier  University Cincinnati,
OH, profesorius, nuo 1959 m. šio uni-
versiteto psichologijos katedros vedė-
jas, o nuo 1988 m. – profesorius eme-ri -
 tas. 

1968–1972 m. prof. V.J. Bieliaus kas
buvo Tarptautinės medicinos, psi -
chologijos ir religijos studijų są jungos
prezidentas, įvairių psicho logijos
draugijų ir sąjungų narys. 1987 m.
prof. Bieliauskas tapo JAV katalikų
mokslų akademijos tikruoju nariu;
nuo 1990 m.  – JAV katalikų mokslų
akademijos Spaudos komiteto vadovu.
Prof. Bieliauskas parengė ir išleido ke-
letą knygų filosofine ir psi chologine

tematika, daugiau nei šimtą įvairių
mokslinių ir kitokių  straipsnių lietu-
vių, anglų, vokiečių bei prancūzų kal-
bomis.

Gyvendamas JAV prof. Bieliaus -
kas aktyviai įsijungė į lietuvišką veik -
lą. Jis tapo ne tik įvairių lietuvybę
puoselėjančių ir Lietuvos nepriklau-
somybę artinančių bei vėliau įt -
virtinančių darbų dalyviu, bet ir jų su-
manytoju, rėmėju. 1988–1992 m. V. J.
Bieliauskas buvo PLB valdybos pir -
mininkas; o nuo 1994 m. – JAV Lietu-
vių Bendruomenės Krašto tarybos vi-
cepirmininkas. Jau Lietuvos nepri-
klausomybės priešaušryje prof. V. J.
Bieliauskas ieškojo būdų, kaip konk-
rečiais darbais prisidėti prie vals -
tybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo
darbų. 1989 m. jis tapo ir iki 1996 m.
buvo Vytauto Didžiojo universiteto At-
kuriamojo senato nariu; o nuo 1995 m.
dirbo Lietuvos Respublikos pre zidento
patarėju specialiosioms programoms. 

Daug metų prof. V. J. Bieliauskas
priklausė Lietuvių fronto bičiulių
(LFB) organizacijai, buvo LFB tarybos
bei Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro tarybos narys, ir šio Centro ta-
rybos Garbės pirmininkas. Bendra -
dar biavo ir įvairiomis temomis rašė į
,,Lietuvių enciklopediją”, ,,Draugą”,
,,Į Laisvę”, ,,Pasaulio lietuvį”, ,,Laiš-
kai lietuviams”, ,,Mūsų vytis” ir kt. 

Mintimis ir maldomis prisimin-
dami bičiulį Vytautą, reiškiame nuo -
šir džią užuojautą jo mylimai žmonai
dr. Danutei G. Bieliauskienei, vai kams
– Linui, Dianai, Aldonai ir Kor ne lijui
(Sally Schrand), seseriai Al do nai Lau-
kaitis, o taip pat visiems ar ti mie siems
ir bendros veiklos bičiuliams. 

Lietuvių fronto bičiulių taryba

A † A  
Prof. dr. Vytautas Juozas 

Bieliauskas

Lietuvių fronto bičiulių 30-ajame suvažiavime. Iš k.: Bernardas Brazdžionis, dr. Zigmas
Brinkis, dr. Jonas Račkauskas ir dr. Vytautas Bieliauskas.              ,,Draugo” archyvo nuotr.

A † A Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas

Mielam draugui

A † A
GEDIMINUI DRAGŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DARIJĄ, sese-
rį  AUDRONĘ PAKŠTIENĘ, sūnus AUDRIŲ ir
GINTARĄ su šeimomis ir kartu liūdime.

Studijų laikų Connecticut universiteto
draugės ir draugai:

Algis ir Danutė Alksniniai
Irena ir Vytas Alksniniai

Juozas ir Reda Ardžiai
Romas ir Aldona Dulskiai

Aliodija Jankauskaitė-Moran
Jonas ir Rūta Kronkaičiai

Jonas Kova

Ilgamečiui JAV LB Lemont apylinkės bendradar-
biui, Revizijos komisijos pirmininkui 

A † A
GEDIMINUI KAZĖNUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai
GRA ŽINAI, dukrai RAMUNEI, sūnui KĘSTUČIUI ir
kar tu  liūdime.

JAV LB Lemont apylinkės valdyba
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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

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 15
d., 1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lie-
tuvių centro skaityklą, kur matysite fil-
muotą Maironio istorinės dramos ,,Kęs-
tučio mirtis” vaidinimą Trakų pilyje, da-
lyvaujant žiūrovams.

� 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. 

�  Gegužės 19 d. JAV LB Marquette
Park apylinkė ruošia metinį narių  susi-
rinkimą. 11 val. r. – šv. Mišios Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos bažny-
čioje, po Mišių – susirinkimas parapijos
salėje. Vyks rinkimai į valdybą ir į Kont-
rolės komisiją. Kviečiame visus iš Mar-
quette Park ir artimųjų vietovių dalyvauti.

� Sekmadienį, birželio 2 d. Pa sau lio lie-
tuvių centre (14911 127th Street, Le-
mont, IL vyks Ateitininkų šventė – šv. Mi-
šios 9 val. r., šventės programa 10 val. r.
didžiojoje salėje. Po to visi maloniai kvie-
čiami tęsti šventę Ateitininkų namuose,
kur jūsų lauks gardus maistas, malonus
pabendravimas. Savanoriai, kurie nori pri-
sidėti prie tal kos, prašomi kreiptis į Pra-
nutę Do mans kienę el. paštu:
fld85@aol.com, tel. (708) 246-0049. 

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Birželio 1-2 d. Talkos savaitgalis Ne-
ringoje. Laukiame talkininkų, kurie galėtų
atvykti į Neringą ir padėti paruošti sto-
vyklavietę vasaros sezonui. Apie savo da-
lyvavimą prašytume pranešti vedėjai Re-
ginai: regina@neringa.org arba 978-582-
5592. Ačiū!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄ JUN GOS
IR „VILTIES” DRAUGIJOS 
SU VA ŽIAVIMAS

įvyks  gegužės 18 d., šeštadienį, 1 val. p. p. 
Hilton oak lawn viešbutyje, 

9333 s. CiCero ave., oak lawn, il.
* * *

sąjungos nariai prašomi dalyvauti
* * *

sąjungos išleistos knygos 
„tautinės minties keliu” 

sutikimas
gegužės 19 d., sekmadienį, 12 val. p. p. 

Čiurlionio galerijoje, 
5620 s. Clare mont ave., CHiCago, il. 

* * *
knyga – apie tautinės idėjos pradžią, jos plėtrą 

lietuvoje ir tautinių organizaCijų 
bei alt sąjungos skyrių veiklą jav.

* * *
meninę programą atliks lietuvių liaudies

muzikos ansamblis ,,gabija”.
* * *

po meninės dalies – vaišės.
kvieČiame visus dalyvauti

ALTS VALDYBA
sk.05876

Lietuvių Operos valdyba nuoširdžiai dėkoja JAV LB Lemont apylinkei už sveiki-
nimą ir atsiprašo, jog dėl techninių nesklandumų sveikinimas nebuvo atspaus-
dintas spektaklio programėlėje.

Pagarbiai, Lietuvių Operos valdybos vardu,
Jūratė Grabliauskienė

„Misija–Sibiras’12” dalyvė Eglė Česnakevičiūtė š. m. balandžio 25 d. lan-
kėsi University of  Illinois at Chicago. Prof. Giedriaus Subačiaus „Lithua nian
Culture” klasėje, kurią šiuo me tu lanko 78 vietiniai ir svetimšaliai stu dentai,
Eglė pasidalino savo įspū džiais. Kiti 11 susitiki mų/pra nešimų buvo skirti Či -
kagos ir apylinkių lie tuvių bendruomenei, mokykloms, orga nizacijoms. Eg -
lės atvykimą į JAV parėmė Vydūno fondas.

Iš d.: prof. Giedrius Suba čius, Eglė Česnakevičiūtė ir jos giminaitė Ritonė Rudaitienė.
Teodoro Rudaičio nuotr.

Neseniai Algimantas Barniškis ir lėktuvo kapitonas Juozas Malevskis lankėsi Maironio
mokykloje su ,,Lituanicos” lėktuvo modeliu ir paragino vaikus dalyvauti piešimo kon-
kurse, skirtame Dariaus ir Girėno istorinio skrydžio 80-osioms metinėms.

KdLM ieško naujo/s vedėjo/s
Washington Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla skelbia konkursą 

mokyklos vedėjos pareigoms užimti. 
Kandidatas/-ė turi turėti aukštąjį išsilavinimą, puikiai kalbėti ir rašyti lietuviškai. 

Prašymų laukiame  nuo gegužės 1 dienos iki gegužės 20 dienos. 
Prašymus siųskite KdLM tėvų komiteto pirmininkei nerijai orentienei.

el.pašto adresu nerija@orentas.com


