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Aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas

A. Kubilius kritikavo ,,Gazprom” elgesî
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Briuselis, vasario 4 d. (ELTA) –
Bendras visos Europos solidarumas ir
aktyvi politika gali padėti suvaldyti
monopolininko Rusijos dujų susivie-
nijimo ,,Gazprom” vykdomą nenuo-
saikią politiką Lietuvos atžvilgiu, ku-
ris galų gale turės susitaikyti su kon-
kurencinės rinkos sąlygomis, pareiš-
kė premjeras Andrius Kubilius.

Penktadienį Briuselyje įvykusia-
me Europos vadovų tarybos (EVT)
posėdyje šalies ministras pirminin-

kas, kalbėdamas apie Lietuvos ener-
getinės nepriklausomybės siekį, pažy-
mėjo, jog vieningą, integruotą, libera-
lią ir saugią energijos rinką Europoje
gali užtikrinti tik aktyvus senojo
žemyno valstybių solidarumas.

Tuo tarpu EVT prezidentas Her-
man Van Rompuy pareiškė, jog Rusi-
jos energetikos politika verta atskiros
diskusijos. EVT posėdyje buvo sutar-
ta, kad 2014 m. turi būti sukurta bend-
ra Europos energetikos rinka, o tai

reiškia, kad iki to laiko turi būti įgy-
vendintas dujų tiekimo ir perdavimo
atskyrimas.

Premjeras pažymėjo, kad Lietu-
vą visiškai tenkina pažadas, jog Bal-
tijos valstybių energetinis atskyrimas
bus panaikintas iki 2015 m., taip pat
ir posėdyje išsakytos nuostatos dėl
viešojo finansavimo galimybės tiems
energetinio saugumo požiūriu svar-
biems projektams, kurie negalės būti
įgyvendinami vien tik rinkos priemo-

nėmis, nuostata dėl trečiojo ES ener-
getikos dokumentų rinkinio įgyvendi-
nimo svarbos ir nuostata dėl preky-
bos elektra su trečiosiomis šalimis.

Lietuvos Energetikos ministerija
laikosi nuostatos, jog praėjusių metų
gruodį paviešinta informacija, kurioje
atsispindi ,,Gazprom” Latvijai ir Esti-
jai nustatytos palankesnės dujų kai-
nos nei Lietuvai, yra bausmė Lietuvai
už tai, kad ji ėmėsi iniciatyvos libera-
lizuoti dujų rinką.

Lietuviai ugnikalnyje Filipinuose ketina iškelti trispalvê

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
yra pagrindinės Lietuvos sąjungi-
ninkės ir strateginės partnerės

NATO, priėmusi aukščiausio lygio
Lietuvoje viešinčią JAV Kongreso de-
legaciją, pareiškė prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Šalies vadovė priėmė Lietuvoje
viešinčią JAV Kongreso delegaciją,
vadovaujamą senatorių J. McCain ir
J. Lieberman. Nukelta į 6 psl.

Lietuvoje viešinčią JAV Kongreso delegaciją, vadovaujamą senatorių Joseph Lieberman (k.) ir John McCain, priėmė
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė. ELTA nuotr.

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) – Ži-
nomo pirmosios nepriklausomos Lie-
tuvos keliautojo Mato Šalčiaus keliu
planuojantys keliauti lietuviai į eks-
pediciją vešis Seimo pirmininkės Ire-
nos Degutienės įduotą trispalvę, ku-
rią ketina iškelti aukščiausiame Fili-
pinų taške – Apo ugnikalnyje, esan-
čiame 2,954 metrų aukščio. Ketinama
aplankyti penkias šios valstybės salas,
kuriose 1933 m. lankėsi M. Šalčius.

Anot ekspedicijos dalyvio Geri-
manto Statinio, vykti į Filipinus ieš-
koti M. Šalčiaus pėdsakų panoro ir
trys pirmosios ekspedicijos, skirtos
M. Šalčiui, į Pietų Ameriką nariai.
Anot G. Statinio, pirmosios ekspedi-
cijos tikslas buvo rasti ir pažymėti M.
Šalčiaus palaidojimą vietą. Šios eks-
pedicijos dalyviai Filipinuose taip pat
ieškos lietuvių, kalbėsis su jais. Iš nu-
filmuotos medžiagos grįžus planuo-
jama sukurti filmą, parašyti knygą.

Keliautojams sėkmės linkėjo M.
Šalčiaus duktė Raminta Šalčiūtė-Sa-
vickienė. Ji teigė, kad ši ekspedicija,
kaip ir pirmoji, jai labai svarbi, nes
skirta tėvui atminti, kuris 50 metų
buvo pamirštas.

Pirmosios nepriklausomos Lie-
tuvos laikų žurnalistas, rašytojas ir
keliautojas M. Šalčius yra parašęs še-
šių dalių knygą ,,Svečiuose pas 40
tautų”. Už ją keliautojas 1936 m. ga-
vo Spaudos fondo premiją. Buvo Šau-
lių sąjungos įkūrėjas, dirbo Lietuvos
spaudos biuro vedėju, Generalinio
štabo žvalgybos vedėju, buvo Kauno
miesto tarybos narys, dalyvavo stei-

giant Vilniaus vadavimo sąjungą,
rengiant sukilimą Klaipėdoje, dirbo
naujienų agentūros ELTA direkto-
riumi, įsteigė PEN tarptautinį rašy-
tojų ir žurnalistų klubą ir buvo Lietu-
voje atsakingasis sekretorius, dirbo
atašė Lietuvos pasiuntinybėje Latvi-
joje, laikraščio ,,Lietuvos aidas” re-
daktoriaus pavaduotoju, buvo vienas
iš Turizmo sąjungos steigėjų.

Vilniaus miesto savivaldybėje vyko spaudos konferencija, kurioje buvo paly-
dėta į Filipinus išvykstanti ekspedicija, skirta M. Šalčiui atminti. Dalyvavo M.
Šalčiaus dukra R. Šalčiūtė-Savickienė (d.), Vilniaus vicemeras Gintautas Bab-
ravičius, ekspedicijos vadovas G. Statinis, Žurnalistų sąjungos pirmininkas
Dainius Radzevičius, ekspedicijos nariai. ELTA nuotr.
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Vasario 5-ąją
minima Šv. Ago-
tos – Duonos die-
na. Tikima, kad
p a š v e n t i n t a s
duonos gabalėlis
apsaugo nuo ne-

laimių ir nugali bet kokį blogį.
Senovėje motinos, išleisdamos
sūnus į kariuomenę, į drabužius
įsiūdavo duonos gabalėlį, tikė-
damos, kad sūnų aplenks kulka.
Dabar dažnas vairuotojas šv.
Agotos duonos vežiojasi savo
automobilyje, o turistas įsimeta į
kelioninį krepšį, kad nelaimės
kelyje aplenktų. Šiandien prie
įėjimo į Kauno oro uostą po rie-
kę šv. Agotos duonos bus įteikta
visiems skrendantiems į užsienį.
Šiaulių universiteto studenčių
ruošiamos pilietinės akcijos tiks-
las – dar kartą atkreipti valdžios
dėmesį į emigraciją kaip nebylų
protestą prieš valstybės neį-
galumą ir parodyti savo prita-
rimą išvykstančiųjų pasirinki-
mui. Turbūt jau šiandien galime
spėti, kad ne viena iš šios akcijos
dalyvių, baigusi mokslus, taip
pat pakels sparnus laimės ieško-
ti svetur. Tokią išvadą drąsiai
leidžia daryti niekaip žemyn ne-
nulenkiama statistikos kreivė,
liudijanti emigracijos iš Lietuvos
mastus.

Redaktorė Loreta Timukienė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2011 – Šimtieji ,,Ateities” žurnalo metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Graži grupė Daumanto-Dielininkaičio kuopos narių, norinčių duoti jaunųjų ateitininkų įžodį, susirinko Ateitininkų namuose, Lemont,
sausio 23 d. pasimokyti apie ateitininkus, jų istoriją ir pasaulėžiūrą.  Kursams mokytojavo Laima Aleksienė, Vainis Aleksa ir Audra
Kubiliūtė-Daulienė, talkininkavo Rita Rušėnienė.                                                                             Rimo Rekašiaus nuotr.

Įvadas
Janina Udrienė

Kai buvau prašyta prisijungti prie
diskusijų nagrinėjant visuomeniškumo
principą atsižvelgiant į šių dienų re aly -
bę, pagalvojau, kodėl per tokią iškil -
min gą progą manęs to prašo? Nesu nei
filosofė, nei rašytoja — tik labai vertinu
darbštumą bei pareigingumą ir mėgstu
ne tik kalbėti apie kilnius projektus,
bet ir juos įgyvendinti sudėtingose
laiko ribose. Pasiruošimas šiam pokal -
biui suteikė progą vėl nukreipti dėmesį
į ateitininkų istoriją, kuri akivaizdžiai
liudija, kad ateitininkai nebuvo tik filo -
sofų ir intelektualų vedama organi za -
cija. Jos vadai rūpinosi Lietuvos gerove
ir dirbo kontretų darbą su liaudimi. Ir
tų paprastų, darbščių žmonių, suvoku -
sių sąjūdžio tikslus, pastangų dėka
ateitininkų organizacija darėsi stipres -
nė ir įtakingesnė. Galima panašiai teig -
ti ir apie šiandieną. Turime ateitininkų
mokyklą perėjusių, kurie prisijungė
prie visuomeninio gyvenimo, gal ir ne-
parašę mokslinių darbų, bet teigiamai
veikia Amerikos lietuvių bendruome-
nėje, būtent: spaudoje, parapijoje, lab-
daroje, švietime, jaunimo auklėjime.

,,Ateitininkų vadove” kun. Stasys
Yla rašo: ,,Specialios ateitininko visuo-
me nininko pareigos: rūpintis visuo me -
ni niu atgimimu, atnaujinimu, visuome -
ninių santykių nuskaidrinimu. Dėl to
ateitininkas vengia tuščios visuo me -
ninės kovos, betikslės aklos dinamikos,
neišradingų veiklos metodų; savo ir
kitų energiją kreipia į tokią veiklą, kuri
turi aukštesnius tikslus ir gilesnius
motyvus. Savo veikloj ateitininkas

neieško asmeniškos garbės ar atly gini -
mo, nelaukia greitų vaisių, yra patva -
rus ir pakantus. Ateitininko veikloj
atsispindi pasauliečio apaštalo bruo -
žai.”

Kokia yra visuomeninės
veiklos dabartinė padėtis?
Daina Siliūnienė

Mano nuomone, ateitis nėra liūd-
na, bet ji sudėtinga. Ateitininkų visuo -
meniš kumas nepranyks, bet dėl įvairių
prie žasčių turės prisitaikyti, neatsi sa -
kant pagrindinių tikslų, kad ga lė tų pri-
traukti naujų dalyvių. (…)

Pirmieji lietuviai, atvykę į Ameri-
ką, buvo angliakasiai, dirbo skerdyk-
lose.  Daug iš jų nebuvo tiek išsilavinę,
kiek vėliau atvykę, bet jie kūrė ben-
druo me nes, statė bažnyčias, ligonines,
mokyklas, būrėsi parapijose.

Vėliau atvykę į Ameriką lietuviai
rado esančią lietuvišką struktūrą, plėtė
visuomenišką veiklą, atkuriant Lietu -
voje egzistuojančias organizacijas, ra -
šant ir skaitant knygas, laikraščius,
steigiant lituanistines mokyklas.

Būtų galima ilgai diskutuoti, ar
lietuviai, atvykę į Ameriką išsilavinę,
bet priversti dirbti darbus ne savo sri-
tyje, troško savo profesijos ir todėl reiš-
kėsi lietuvių visuomenėje? O jų vaikai,
anūkai, jau dirbdami savose profesi-
jose, nebemato naudos reikštis lietuvių
veikloje? Motyvacijos klausimas gali
paveikti veiklos ateitį.

O kas dabar?  Jaunimas dabar ti-
kisi viską greitai įsigyti. Jis pasitenkina
paviršutiniškais atsakymais. Jam in-

Ateitininkiškas visuomeniškumas
Dvi visuomenininkės dalijasi savo įžvalgomis ir nuveiktais darbais

Ateitininkijos šimtmečio šventėje, įvykusioje 2010 m. lapkričio 25–28 d. Čika -
goje, vyko simpoziumai, gvildenantys, kokie bus ateitininkų veiklos laukai atei-
nantį šimtmetį. Šiandienos ,,Draugo” ,,Kultūros” priede kviečiame pasis kaityti ke-
lių simpoziumo dalyvių mintis apie lietuvio kataliko pareigas visuo menei, o čia
pateikiame simpoziume dalyvavusių dviejų išeivijos veikėjų Dainos Siliūnienės ir
Janinos Udrienės labai konkrečias mintis, kaip veikti. Jų abiejų atlikti darbai liudi-
ja tikslų kun. Stasio Ylos visuomeniškos veiklos formulės: ,,stebėti, spręsti, veik-
ti” pritaikymą. Dėl vietos stokos kalbėtojų mintys buvo sutrumpintos, bet jų ir visų
simpoziumo dalyvių nufilmuotus pranešimus galima rasti interneto svetainėje:
http://ateitis.org

ternetas – visažinis. Ne tik lietuviški,
bet ir amerikietiški laikraščiai yra prie
ban kroto ribos.  Jeigu tėvai nerodo pa -
vyz džio, ko tikėtis iš vaikų?  Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemont, lankytojų
skaičius didėja, bet aukų surenkama
maždaug tiek, kiek prieš 20 metų.
Lietuva laisva. Kodėl mums čia litua-
nistinėms mokykloms vadovėlius leis-
ti, galime atsivežti iš Lietuvos. Nors jie
ne visai pritaikyti mūsų jaunimui, bet
užteks. Kodėl lietuviškai kalbėti su
vaikais? Nusiųsime į Lietuvą vasarą,
jie pramoks. Kodėl iš viso stengtis?
Tokios mintys dažnai kartojamos, bet
aš nesutinku su tokiu galvojimu.

Vasaros stovyklos
Dainavoje

Kad galėtumėte iš anksto supla -
nuoti savo atostogas, skelbiame

2011 m. ateitininkų vasaros
stovyklų, vyksiančių Amerikos

lietuvių Romos katalikų federacijos
stovyklavietėje Dainavoje, datas 

Sendraugių II stovykla*
birželio 25–liepos 2 d.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS)
liepos 3–13 d.

(liepos 2 d. rinksis JAS stovyklos vadovai
stovyklai pasiruošti)

Moksleivių ateitininkų sąjungos
(MAS) liepos 13–24 d.

Sendraugių I stovykla
liepos 24–31 d.

*Sendraugių II stovykla įvyks
prieš Sendraugių I. Šios datos

yra galutinės; anksčiau
paskelbtos  buvo neteisingos.

Nukelta į 10 puslapį
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JAV prezidento R. Reagan
100-asis gimtadienis

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Krašto žiniasklaidoje jau paskelbta, kad Sarah Palin, buvusi Alaska
valstijos gubernatorė ir kandidatė į JAV viceprezidentus, bus pag-
rindinė kalbėtoja dviejų dienų pagerbtuvėse, rengiamose pami-

nėti 40-tojo JAV prezidento Ronald Reagan 100-tąjį gimtadienį. Iškilmės
prasidės vasario 4 d. Palin kalbės Ronald Ranch Center patalpose Santa
Barbara, California. Numatoma, kad savo kalboje ji išryškins tuos dalykus
iš Reagan laikų, kurie tinka ir šiai dienai. Renginį ruošia Young American
Foundation organizacija. Kai Ronald Reagan buvo prisaikdintas JAV
prezidentu, Palin buvo vos šešiolikos metų. Dabar ji, save laikanti Reagan
tipo konservatore, yra viena iš galimų Respublikonų partijos kandidatų
ateinančiuose JAV prezidento rinkimuose 2012 m.

Laisvosios enciklopedijos ,,Vikipedijos” žiniomis, Ronald Reagan gi-
mė 1911 m. kovo 6 d. Tačiau tai – klaidinga informacija. Iš tikrųjų jis gi-
mė mėnesiu anksčiau – vasario 6 d. JAV prezidentu buvo nuo 1981 iki
1989 metų. Prieš tai, 1967–1975 metais buvo 33-asis California valstijos
gubernatorius. Būdamas prezidentu jis įgyvendino naujus bei drąsius poli-
tinius ir ekonominius pasiūlymus. Jo mokečių mažinimo ekonominę poli-
tiką, pramintą ,,Reaganomika”, sudarė valstybės kainų kontrolės panaiki-
nimas ir žymus mokesčių sumažinimas.

Jo pirmosios kadencijos metu buvo pasikėsinta į jo gyvybę. Toje ka-
dencijoje prezidentas laikėsi tvirto požiūrio ir nedarė nuolaidų profesi-
nėms sąjungoms. Jo įsakymu  vyko kariniai veiksmai Guatemaloje. Ant-
rajai kadencijai jis buvo perrinktas dideliu skirtumu. Šios kadencijos metu
buvo užbaigtas Šaltasis karas, įvykdytas Libijos bombordavimas, atskleis-
tas Irano-Kontros skandalas. Prezidentas taip pat skatino karinių pajėgų
didinimą, kuris įtempė santykius su Sovietų Sąjunga. Reagan viešai pa-
vadino Sovietų Sąjungą ,,blogio imperija” ir rėmė antikomunistinius judė-
jimus pasaulyje. Derybose su Sovietų Sąjungos gen. sekretoriumi Michail
Gorbačiov sutarė mažinti abiejų šalių branduolinių ginklų atsargas. Rea-
gan savo prezidentavimą baigė 1989 m. Po penkerių  metų jis atskleidė,
kad jam buvo nustatyta Alzheimer liga. Jis mirė 2004 m. birželio 5 d., su-
laukęs 93-jų metų amžiaus. Palaidotas Reagan Presidential Library, Simi
Valley, California.

Reagan gimė Tampico mieste, Illinois valstijoje. Tėvas buvo kilęs iš
airių katalikų šeimos, o motina – iš škotų-anglų. Vidurinėje mokykloje jis
susidomėjo vaidyba, sportu ir istorijų pasakojimu. Lankė Dixon kolegiją ir
specializavosi ekonomikoje ir sociologijoje, buvo aktyvus sporte. Baigęs
kolegiją darbą gavo radijo stotyje pranešėju. 1937 m. lankydamasis Cali-
fornia dalyvavo aktorių perklausoje ir netrukus pasirašė sutartį su kino
studija. Per savo kino karjerą jis vaidino 54 filmuose, bet nesulaukė visuo-
tinio pripažinimo. Antrojo karo metu tarnavo kariuomenėje ir pakilo iki
kapitono rango.

1941 m. Reagan buvo išrinktas į Kino aktorių gildijos direktorių tary-
bą, o 1947 m. tapo jos prezidentu. Šioms pareigoms jis buvo perrinktas dar
penkerius kartus. 1947 m. jis davė parodymus JAV Senato antiamerikie-
tiškos veiklos komisijai dėl komunistų įtakos kino pramonėje. Įdomu, kad
jaunystėje Reagan – 1932–1962 m. – priklausė Demokratų partijai, o po to
perėjo  pas Respublikonus. Jis buvo vedęs du kartus. Su pirmąja žmona
Jane Wyman (buvo vedę 1940–1948) susilaukė trijų vaikų. Su antrąja
žmona Nancy Davis išgyveno nuo 1952 m. iki savo mirties 2004 m.

Reagan politiniai ir ekonominiai ėjimai privedė prie Sovietų Sąjungos
ekonomikos sąstingio Gorbačiov valdymo metu. Reagan perėjo prie diplo-
matijos, skatinančios sovietų vadovą siekti esminio ginklų mažinimo susi-
tarimo. Jie abu susitiko keturiose viršūnių konferencijose. Reagan manė,
kad jei jis įtikintų sovietus siekti daugiau demokratijos ir žodžio laisvės,
tai privestų prie reformų ir komunizmo žlugimo. 1987 m. birželio 12 d.
kalbėdamas prie Berlyno sienos, Reagan kvietė Gorbačiov nugriauti Ber-
lyno sieną šiais žodžiais: ,,Generalini sekretoriau Gorbačiovai, jei Jūs sie-
kiate taikos, jei siekiate Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos gerovės, jei
siekiate liberalizacijos, ateikite prie šių vartų! Pone Gorbačiovai, atidary-
kite šiuos vartus! Pone Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną!” (citata iš
,,Vikipedijos”). Kai Reagan atvyko į ketvirtąjį viršūnių susitikimą Mas-
kvoje 1988 m., į jį buvo žiūrima kaip į įžymybę. Gorbačiov prašymu, Rea-
gan pasakė kalbą Maskvos valstybiniame universitete apie laisvąją rinką.
Berlyno siena buvo nugriauta 1989 m. Po dviejų metų žlugo pati Sovietų
Sąjunga, o prieš jos žlugimą savo nepriklausomybę atkūrė Lietuvos
Respublika.

Prez. Reagan ryšiai su JAV lietuviais buvo artimi, bet daugiau apie vi-
sa tai galėtų ir turėtų parašyti tų dienų istorinių įvykių liudininkai bei
Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjai. Iš jų
laikų asmeniškai aš prisimenu tik vieną įvykį, kai JAV ir Kanados Lie-
tuvių dainų šventės metu į gausią minią telefonu prabilo ir visus nuošir-
džiai pasveikino pats krašto prezidentas Ronald Reagan. Tai buvo tikrai
atmintina akimirka.  Paieškojus po archyvus radau, kad tai įvyko šeštoje
dainų šventėje 1983 metais Čikagoje.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

KAS JŪS, PAŠAUKTIEJI, ESATE?

„Kas jūs, pašauktieji, esate?” –
klausė apaštalas Paulius pirmųjų
krikščionių. Ir pats atsakė: „Žmonių
akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra
išmintingų, nedaug galingų, nedaug
kilmingų” (1 Kor 1, 27). Iš tikrųjų į
pirmąsias krikščionių bendruomenes
ateidavo ne kokie nors filosofai ar
mokslininkai, ne valdžios galios ir
turtų turintieji, bet silpni, neturtingi,
nekilmingi ir bemoksliai žmonės. Ir
anuomet daug kas į juos žvelgė su pa-
nieka. 

Jėzus, pradėjęs Galilėjoje skelbti
Gerąją naujieną, kažkodėl neieškojo
šių įtakingų žmonių, bet ėjo į pa-
prastą liaudį, kur buvo daug vargo,
kančios, ligų, pažeminimų. Ar Jėzus
neklydo šitaip elgdamasis? Juk Dievo
karalystei laimėtas įtakingas žmogus
paskui save gali patraukti šimtus ki-
tų, o kas norės žiūrėti į vargšą ir dar
neišsilavinusį žmogų? Mūsų logika
ne visuomet atitinka dieviškąją. Kaž-
kodėl Dievui yra artimiausi silpni,
nuolankūs ir taikūs žmonės. Atidžiai
perverskite Šventąjį Raštą nuo Pra-
džios knygos iki apaštalo Jono Apo-
kalipsės ir niekur nesurasite net
užuominos, kad Dievo akyse šį tą
reikštų pasipūtę, gerai apie save mąs-
tantieji, didelius turtus ar valdžią
turintieji. Šie žmonės tik tada tampa
Dievui artimi, jeigu, nežiūrėdami sa-
vo galios ir turtų, sugeba būti nuo-
lankūs, taikūs, sąžiningi, mylintys ir
pačius mažiausius brolius bei seseris.
Bet koks pasipūtimas Dievo yra
atmetamas kaip stabmeldystė.

Dėl to apaštalas Paulius ir bandė
įtikinti pirmuosius krikščionis, kad
jie nesidrovėtų esą vargšai, bemoks-
liai ir neįtakingi. Jis rašė: „Dievas pa-
sirinko, kas pasauliui atrodo kvaila,
kad sugėdintų išminčius. Dievas pasi-
rinko, kas pasauliui silpna, kad su-
gėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio
akims – žemos kilmės, kas paniekin-
ta, (...) kad joks žmogus negalėtų
didžiuotis prieš Dievą, (...) kad kas
giriasi, girtųsi Viešpačiu. (1 Kor 1,
27–31).

Apaštalas Paulius atsako į esminį
klausimą, kodėl Dievas renkasi nuo-
lankiuosius, bet ne pasipūtėlius. Di-
dis yra tik Dievas, ir kiekvienas,
kuris didžiuojasi savo kilme, turtais
ar galia, yra melagis. Dievas yra am-
žinoji Tiesa, todėl kiekvienas melas
tolina nuo jo. Pats pražūtingiausias
melas Dievo akyse yra tada, kai me-
luojama pačiu elgesiu – kai žmogus
elgiasi taip, tarsi būtų Dievas. Todėl
kiekvienas pasipūtimas automatiškai
tolina nuo Dievo. Žmogus tampa tarsi

aklas dieviškajai tikrovei. Kaip van-
duo ir ugnis negali būti toje pačioje
vietoje, taip išpuikęs žmogus negali
būti Dievo artumoje. Arba jis turi
keistis arba tolsta nuo Dievo.

Nesistebėkime, jei bažnyčios
slenkstį sunkiai peržengia save
reikšmingais laikantieji žmonės. Jie
ir negali kitaip elgtis. Nebent ateina
pasirodyti savo rinkėjams.

Dažnai girdime Jėzaus pasakytus
palaiminimus: „Palaiminti turintys
vargdienio dvasią: jų yra dangaus
karalystė. Palaiminti liūdintys: jie
bus paguosti. Palaiminti romieji: jie
paveldės žemę. Palaiminti alkstantys
ir trokštantys teisumo: jie bus paso-
tinti. Palaiminti gailestingieji: jie
susilauks gailestingumo. Palaiminti
tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palai-
minti taikdariai: jie bus vadinami
Dievo vaikais. Palaiminti persekioja-
mi dėl teisumo: jų yra dangaus kara-
lystė” (Mt 5, 3–10). Šiuos palaimi-
nimus reikėtų mokėti atmintinai,
kaip ,,Tėve mūsų” maldą. Tai mūsų
krikščioniško gyvenimo pamatas.
Arba jis yra, ir mes ant jo statome
saugų krikščioniško gyvenimo namą,
arba jo nėra, ir mes tik vaidiname esą
katalikai, krikščionys.

Tikinčiam žmogui pati pavojin-
giausia padėtis yra ne tada, kai jis
pažeminamas, bet kai giriamas ir
laikomas žvaigžde. Visai normalu,
kad, pavyzdžiui, interneto erdvėje
tikintieji dažnai yra tiesiog laikomi
didžiausiais tamsuoliais ir neišma-
nėliais. Tai atspinti pasaulio nuomo-
nę, apie kurią taip taikliai yra kal-
bėjęs apaštalas Paulius. Jei šis pa-
saulis pradėtų mus girti ir aukštinti
kaip kokias nors televizijos žvaigždes,
tuomet mums reikėtų pasitikrinti
sąžinę: ką mes, kaip krikščionys, da-
rome ne taip, kad pasaulis mus giria.
Tiesa, pasaulio vaikai kartais mus
pagiria, kaip ta lapė gyrė snape sūrį
laikančią varną. Jai rūpėjo tik varnos
kranktelėjimas, tik ant žemės nu-
kritęs sūris.

Jėzus Kristus atėjo į žemę ir taip
save baisiai apiplėšė, tiesiog susi-
naikino. Mirtimi ant kryžiaus jis pri-
siėmė patį didžiausią pažeminimą.
Visa tai padarė tam, kad mes turė-
tume išminties ir jėgų ramiai priimti
kiekvieną pažeminimą, kad vytume
nuo savęs net šešėlį didybės, apsime-
timo ir veidmainystės. Dievo akyse
didis tik tas, kuris yra mažas kaip kū-
dikis. Dėl to Jėzus kalbėjo: „Leiskite
mažutėliams ateiti pas mane ir ne-
trukdykite, nes tokių yra Dievo kara-
lystė” (Lk 18, 16).

Šv. Onos bažnyčios bokštai ir Vilniaus panorama. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



4 DRAUGAS, 2011 m. vasario 5 d., šeštadienis

LORETA TIMUKIENÈ

Baigiantis 2010-iesiems, gruo-
džio 27–31 d., Australijoje vyko Lie-
tuvių dienos (ALD2010). Australijos
lietuviai rengia Lietuvių dienas jau
nuo 1960 metų, jos vyksta kas antri
metai. Savaitę vykstantys muzikos,
liaudies šokių, sporto, meno, litera-
tūros ir teatriniai renginiai apjungia
ir jaunus, ir senus bendram lietuvy-
bės išlaikymo tikslui. Praėjusių metų
pabaigoje į šventę Melbourne mieste
susirinko tautiečiai ne  tik  iš  visų
Australijos  kampelių,  bet  ir  iš  Ja-
ponijos,  Kanados,  Anglijos,  atvyko
tautinių  šokių  grupės  ,,Spindulys”
iš Los Angeles ir ,,Žilvinas” iš  Phi-
ladelphia,  Lietuvos  baleto  šokėjai
Eglė Špokaitė ir  Martynas Rimeikis,
ansamblis ,,Pamarys”  iš  Klaipėdos.

Kaip sakė ,,Australijos lietuvių
dienų 2010” ruošos komiteto pirmi-
ninkė Rita Mačiulaitis, šventėje ne-
trūko įdomių renginių – vyko litera-
tūros  popietė,  šokių  šventė,  sporto
varžybos, meno parodos, baleto  spek-
taklis, dainų ir muzikos  šventė,  Jau-
nimo talentų vakaras ir populiarių
lietuviškų  patiekalų  šventė.  

Šventės šeimininkai tvirtina,  jog
šįkart vyko neeilinė Dainų šventė.
Jungtinis ir atskirų chorų dainavi-
mas buvo paįvairintas vietinių ir
Lietuvos profesionalų atliekamais
kūriniais. Skambėjo fortepijono,
kanklių ir vargonų muzika. Lietu-
voje,  kaip ir Australijoje, tokie kon-
certai ir rečitaliai nuolat vyksta
parkuose, muziejuose, bažnyčiose ir
pilyse. Šventės rengėjai džiaugėsi, jog
St Mary Star of the Sea bažnyčios
dvasininkai pasiūlė jų bažnyčioje
suruošti Dainų ir muzikos šventę. 

Tautinių šokių šventė vyko erd-
vioje Melbourne ,,Sports and Aquatic
Centre” pagrindinėje aikštėje, kuri
talpina 800 žiūrovų. Kadangi viso fes-
tivalio emblema buvo rūta, ją buvo
galima pastebėti šokių šventėje tarp
kitų įvairios augmenijos papuošimų.
Šventėje buvo dvi grupės šokėjų iš
užjūrio – ,,Spindulys”, tai jaunimas iš
Los Angeles, ir ,,Žilvinas”, veteranai
iš Philadelphia. Šokiams pritarė mu-

zikantų kvartetas, ,,Pamarys” iš
Klaipėdos. Pirma programos dalis
vadinosi ,,Diena Lietuvoje”,  ją suda-
rė šokiai šeimos tema bei apie įvai-
rius darbus – arimą, sėjimą, javų
pjovimą. Antra dalis ,,Vakaras Lie-
tuvoje” apėmė liaudies papročius ir
pasilinksminimus, ji baigėsi taip sma-
giai, kad net žiūrovams  kojos kilo-
josi. Vakarą lietuviškai ir angliškai
vedė jaunas ketvertukas – Gabriellė
Zdanienė, Stepas Levickis. Justinas
Skimbirauskas tvarkė garsus, o švie-
somis, kurios paįvairino šokius ir visą
nuotaiką, tvarkė ,,Wired For Sound”.
Šiame linksmame vakare buvo proga
pamatyti polkas, valsus ir kitus lietu-
vių mėgstamus šokius kartu su visai
naujai pastatytais ir niekada Austra-
lijoje nematytais šokiais. Pabuvoję
šiame vakare tikrai nesigailėjo.

Gruodžio 28 d. Melbourne Lietu-
vių klubo koncertų salėje vyko lite-
ratūros popietė ,,Iš aukso aruodo”,
kuria rūpinosi Danutė Baltutienė.
,,Atvykome prieš  60 metų į ši kraštą
tik su mažu ryšulėliu, bet dideliu
kraičiu prisiminimų – karo traumų ir
nepriteklių išvarginti,  bet  su  didele
meile  savo kraštui. Buvome tada
jauni ir kupini kūrybinės  energijos.
Ta kūrybinė jėga  buvo tokia stipri,
kad per pirmąjį dešimtmetį sukūrė-
me savo namus, klubus, visokiausias
lietuviškas organizacijas – nuo skau-
tų iki Ramovėnų. Tų laikų rašytojai,
poetai paliko  didžiulį turtą mums ir
ateinančioms kartoms.  Gaila,  šis
didžiulis kultūrinis indėlis antrajai ir
trečiajai kartai sunkiai pasiekiamas.
Tačiau jie gali didžiuotis  savo tėvų
paliktu  kultūriniu kraičiu. Kas pa-
rašyta, niekad neišdils”, – rašoma
ALD 2010 internetiniame puslapyje.

Literatūros popietėje buvo prisi-
minti tie laikai, kada savaitgalio li-
tuanistinėse mokyklose mokėsi dau-
giau kaip šimtas mokinių, tiek pat
skautavo, šoko tautinius šokius ir
dainavo. Retro pynė  popietės daly-
viams priminė anuos ,,gerus” laikus.
Kultūrinėje programoje buvo ne tik
nostalgijos  – skambėjo muzika, dai-
nos, eilėraščiai, buvo keliaujama Vy-
tauto Mačernio ,,Vizijų” taku.

ALD 2010 – tradicija tęsiasi
Melbourne įvyko Australijos lietuvių dienos 

Australijos dienose dalyvavę me-
no gerbėjai turėjo progą apsilankyti
ne vienoje tomis dienomis vykusioje
meno parodoje. Galerijoje ,,Gallerys-
mith” vyko meno paroda ,,Kita pu-
sė”. Dailininkai savo darbuose at-
skleidė duotą temą, kuri turi sąsajų
su išeivių dviguba tapatybe. Pasak
parodos rengėjų (parodos kuratorė –
Brigita Lastauskaitė), tema ,,Kita
pusė” yra ir užuomina apie mūsų
gimtinę, esančią kitoje pasaulio pusė-
je. Dailininkai buvo kviečiami pa-
mąstyti apie mūsų ryšį su gimtąja
kalba, tautiniais stereotipais ir mūsų
tapatybe. Geriausi parodos darbai
buvo apdovanoti piniginiais laimėji-
mais ir ,,Bird’s Gallery” prizu – ga-
limybe surengti dviejų savaičių paro-
dą šioje galerijoje.

Kitoje parodoje, kurios tema –
,,Ugnis, vanduo, žemė, oras” – jau-
nieji menininkai savo darbais kvietė
pamąstyti apie sakralių dalykų reikš-
mę šiuolaikiniame gyvenime. Jauni-
mas kūrybiškai ir įdomiai perteikė
šią temą savo darbuose, sukurtuose
iš perdirbtų, panaudotų medžiagų.  

Užsukusieji į tautodailės parodą

galėjo pasigėrėti lietuvių liaudies
meistrų kūryba, turinčia gilias tradi-
cijas, puoselėjančia mūsų liaudišką
kultūrą. Atėjusieji apžiūrinėjo ir
džiaugėsi tuo, ką darbščios lietu-
vaičių rankos sukūrė, išaudė, pasiu-
vo, išsiuvinėjo, numezgė, išdrožinėjo,
suvėrė, nupynė, nulipdė, išmargino,
iškarpė, nukalė, išliejo. Kokia šventė
be lietuviško aukso! Parodoje gintaro
dirbinius buvo galima ne tik apžiū-
rėti, bet ir nusipirkti. Dalis meno
dirbinių buvo atvežta iš Lietuvos.

Lietuvių  dienose vyko   Jaunimo
talentų  vakaras, jame jaunimas – bū-
simos   žvaigždės  – galėjo  parodyti
savo  gabumus – kas grojo,  dainavo,
deklamavo,  vaidino,  juokino,  šoko.

Tačiau Australijos lietuvių  dienų
tikslas – ne tik susirinkus pasilinks-
minti, bet suėjus į krūvą pasitarti dėl
visiems rūpimų dalykų. Ši šventė
nebuvo išimtis – iš visų  Australijos
valstijų susirinkę lietuvaičiai Krašto
tarybos  suvažiavime aptarė  Lietuvių
Bendruomenių   reikalus.

Tomis dienomis Melbourne vyko
ir Australijos lietuvių katalikų fede-
racijos  XXV suvažiavimas. Reikia pa-
stebėti, kad Australijos lietuviai kata-
likai didžiuojasi daugiau nei 60 metų
istorija. Kaip sako istorija, mūsų tau-
tiečiai, atlikę dvejų metų darbo sutar-
tis, kūrėsi šiame žemyne ir telkėsi į
bendruomeniškas ir katalikiškas
organizacijas, draugijas. Atvykę lietu-
viai kunigai atliko savo krikščioniš-
kąją misiją, kartu puoselėdami ir
lietuvišką kultūrą. 

Šventės dienomis vyko ir Ar-
chitektų bei inžinierių sąjungos
susirinkimas – tai viena iš seniausių
lietuvių organizacijų, Melbourne
įkurta apie 1950 metus. Tais laikais
Sąjunga veikė Pasaulio lietuvių
inžinierių ir architektų sąjungos
(PLIAS) rėmuose, siekdama suburti
po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius
inžinierius ir architektus. PLIAS
veikė Čikagoje, buvo leidžiamas žur-
nalas ,,Technikos žodis”. Australijoje
PLIAS skyriai labai aktyviai veikė
Melbourne, Sydney, Adelaide ir Can-
berra miestuose. Laikui bėgant, sky-
rių veikla visai sulėtėjo, o Melbourne
skyrius, likus 6 nariams, užsidarė
1993 metais. Tačiau neilgam – po po-
ros mėnesių sušaukus steigiamąjį
susirinkimą, skyrius vėl pradėjo veik-
ti. Sąjungos susirinkime Danutė
Monika Baltutienė pristatė vaizdoDainų šventės kanklės perduodamos Adelaidei.                                                           Romo Beatty nuotraukos

Ilsisi mažosios šokėjos.
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„Draugo” sausio 29 d. laidoje
perskaičius Ligijos Tautkuvienės
straipsnį „Čikagoje kuriama katali-
kiška lituanistinė mokykla”, kyla
klausimas, kas blogo su Čikagos li-
tuanistine mokykla Jaunimo centre?
Mes visi žinome, kad ji nuostabiai
gerai veikia – ir mokinių tėvai įsijun-
gia ir kaip bitelės dirba jaunimo ir
Jaunimo centro gerovei. Jeigu reikia
katalikiškų klasių, tai kun. Antanas
Gražulis, SJ, kun. Jaunius Kelpšas

arba seselės kazimierietės galėtų jas
vesti.

Koks keistas būsimos mokyklėlės
„organizatorių” tikslas – žeminti ir
skaldyti gerai veikiančią lituanistinę
mokyklą Jaunimo centre. Yra ameri-
kietiškas pasakymas: „If it ain’t
broke, don’t fix it.” Tokie veiksmai
turėtų gąsdinti mus visus.

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago, IL

JEI NESUGEDO – NETAISYK!

Labai gražu, kad bus kuriama
nauja, lietuviška lituanistinė mokyk-
la (Ligija Tautkuvienė ,,Čikagoje
kuriama katalikiška lit. mokykla”,

,,Draugas”, 2010 m. sausio 29 d.). Bet
turiu kelias pastabas dėl straipsnyje
pateiktų duomenų. 

Pirma, nuo septinto skyriaus

KELIOS PASTABOS DÈL NAUJAI KURIAMOS
KATALIKIŠKOS MOKYKLOS ÇIKAGOJE

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõtu: redakcija@draugas.org, 
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Apie Čikagoje kuriamą 
katalikišką lituanistinę mokyklą
FAUSTAS STROLIA

Straipsnio apie kuriamą katali-
kišką lituanistinę mokyklą autorė,
žurnalistė Ligija Tautkuvienė, pa-
kviesta dalyvauti Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo bažnyčios Tarybos darbe,
kaip rašoma straipsnyje, pasisiūliusi
atidaryti Nativity lituanistinę mo-
kyklą (,,Draugas”, 2010 m. sausio 29
d.). Labiau tiktų angliškas žodis ,,re-
open”, lietuviškai gal ,,atgaivinti” ar
,,vėl” atidaryti, nes nuo 1950 m. ligi
1965 m. (net 15 metų) šioje parapijo-
je veikė katalikų kunigo, kanauninko
Vaclovo Zakarausko vadovaujama li-
tuanistinė mokykla, o prieš tai dau-
gelį metų plačiai po visus JAV lietu-
viškus telkinius mūsų priaugančiose
kartose lietuvybę skiepijo lietuvės
vienuolės seserys kazimierietės.

Kaip vėliau straipsnio autorė,
palaikanti Joe Kulys siūlymą – į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapiją
perkelti daugelį metų Jaunimo cen-
tre sėkmingai veikiančią lituanistinę
mokyklą, pabrėžia, ,,tarp šiuo metu
JAV veikiančių lituanistinių mokyklų
tai būtų pirmoji katalikiška mokyk-
la”. Pavarčius Juozo Masilionio ir
Stasės Petersonienės sudarytą pusaš-
tunto šimto puslapių knygą ,,Lietu-
viškas švietimas Šiaurės Amerikoje”,
net nesuabejoji, kad visos lietuviškos
mokyklos Š. Amerikoje turėjo kata-
likų kapelionų rimtai vestas tikybos
pamokas.

Prie šiai parapijai išsakyto skep-
tiškumo tenka ir man prisijungti, nes
kaip galima kalbėti apie ,,atidarymą”
naujos lituanistinės mokyklos, jeigu
planuose yra jei ir ne ,,sugriauti” nuo
1957 m. Jaunimo centre veikiančią
mokyklą, bet gražiai ,,perkelti mo-
kyklą iš Jaunimo centro”.  Autorė
primena, kaip šios parapijos žmonės
protestavę prieš nors ir lietuvių kil-
mės, bet lietuviškai nekalbantį naują
kleboną Anthony L. Markus, bet šia
proga labai norisi skaitytojams pri-
minti, kad kaip tik šis dvasiškis tarp
lietuviškai nekalbančių žmonių pa-
skleidė apie pirmąjį Marijos apsireiš-
kimą Europoje, įvykusį gerokai prieš
Lurdą ir Fatimą – būtent Šiluvos ap-
sireiškimą (1608 m.). Jis parašė, savo
lėšomis išleido ir paskleidė 70 pus-
lapių knygelę ,,Our Lady of Šiluva”.
Yra kiek nenuosaiku šios parapijos
palaipsnį senėjimą priskirti šio kuni-
go klebonavimui, nes, kaip žinome,
Čikagoje vyksta rasinė gyvenamų
kvartalų kaita, ir daugelis mūsų, gy-
venę savo lietuviškų parapijų ribose,
esame išsikėlę, taip sudarę progą
kitos rasės žmonėms užimti mūsų
buvusius gyvenamus namus. 

Čikagos padangėje yra buvę 15
lietuviškų katalikiškų parapijų su sa-

vo bažnyčiomis ir parapijinėmis mo-
kyklomis. Viena iš pirmųjų, kuri užsi-
darė, buvo daugeliui vėliau atvykusių
lietuvių visai net nežinoma – Šv. My-
kolo bažnyčia šiaurinėje Čikagos da-
lyje. Joje įvyko mano vestuvės. Žmo-
nos Teresės senelis Pranas Juškis pa-
dėjo tą bažnyčią pastatyti. Kai ją nu-
griovė, daug kam ji buvo ne tik neži-
noma, bet ir neskaudėjo. Kai nugrio-
vė Čikagos Bridgeport Šv. Jurgio baž-
nyčią, tada jau bandėme visi kelti sa-
vo balsą. Bet sąlyga, norint turėti vei-
kiančią lietuvišką bažnyčią, yra ben-
dra bet kokiai amerikiečių tautinei
grupei – ją reikia lankyti ir išlaikyti.
Kai dėl aukščiau minėtų pasikeitimų
žmonės išsikelia, ateina kiti. Jei jie
katalikai, perima parapiją, jei ne –
bažnyčia nugriaunama. Ir vienaip, ir
kitaip mums skauda. Bet iš tų gat-
vėse demonstravusių lietuvių vargiai
ar daug jų buvo tikrų bažnyčios lan-
kytojų ir jos išlaikytojų. Todėl straips-
nio autorės kun. Markui priskiriama
kaltė nebuvo pagrindinė parapijos
nykimo priežastis. 

Tautkuvienės straipsnyje vienas
skyrelis  pavadinamas ,,Vaikams bus
pasiūlytas meninis ugdymas”, kur
paaiškinama, kad be pagrindinių dės-
tomų dalykų – lietuvių kalbos, lite-
ratūros ir istorijos, tikybos, dainavi-
mo ir tautinių šokių, veiks vokaliniai
ansambliai, kanklių, gal ir pučiamųjų
orkestrai, drama, dailė. Visose litua-
nistinėse mokyklose per minėjimus
dainuodavo mokyklos vaikai. Sunku
įsivaizduoti, kokių skirtingų aukštu-
mų pasieks numatyti vokaliniai an-
sambliai. Dažnai mokyklose vyko sce-
niniai pasirodymai, net ir neturint
mokykloje tokio dėstomo dalyko kaip
drama. Turėti dailę ar pučiamųjų or-
kestrą lituanistinėse mokyklose yra
labai gražus dalykas, bet ar tam už-
tektų mokykloje reikiamų valandų?
O kai variniai pučiamieji pakelia savo
balsą, ne visada pataikydami į toną,
visoms kitoms pamokoms po tuo pa-
čiu stogu reikia užsidaryti.

Gražiai mums, katalikams, skam-
ba straipsnio autorės išsakyta viltis:
,,Tikiu, jei pavyks Marquette Park
parapijoje įkurti Šiluvos Marijos ka-
talikišką lituanistinę mokyklą, atei-
tyje ji galėtų tapti lietuviškos kul-
tūros, mokslo ir meno centru.” Tik
kartu gal netiktų mums menkinti ar
atmesti nekatalikų brolių krikščionių
darbo Jaunimo centre ar kur kitur. 

Vienas iš labai patraukiančių ele-
mentų straipsnyje yra Joe Kulio (ki-
lusio iš aukščiau minėtos Šv. Mykolo
parapijos) užsidegimas padaryti būsi-
mą mokyklą ir jos visą aplinką sau-
gią. Jis tikrai šioje srityje yra patyręs,
yra labai pajėgus ir patikimas žmo-
gus.

KOMENTARASKOMENTARAS

Lietuvių dienų atidaryme šoka Eglė Špokaitė.

medžiagą ,,The House that Dana
built”.  Štai ką apie šį projektą sakė
pati D. M. Baltutienė: ,,Man kilo
mintis pristatyti  daugmaž  savo iš-
mone pasistatytą namą, kurį Lietu-
voje vietiniai kaimo vyrukai su vil-
niečio  inžinieriaus pagalba  pastatė
ant plyno lauko, kur kadaise stovėjo
mano senolių puiki sodyba. Jis pa-
statytas iš vietinių medžiagų – šiau-
dų, molio ir rąstų, išpjautų iš miško
išvartų, likusių po 1991 metų ‘Ana-
tolijaus’ uragano. Ši mano molinė
troba Lietuvoje sukėlė didelį staty-
bininkų, architektų ir  eilinių žmonių
susidomėjimą. Ji buvo žurnalistų
plačiai aprašyta ir laimėjo  1995 metų
premiją – namas pripažintas geriau-
siu vietinių medžiagų statiniu Lie-
tuvoje.”

Šventėje smaguriai galėjo pasi-
gardžiuoti mėgstamiausiais lietu-
viškais valgiais. Dana Binkienė kartu
su Melbourne veikiančia Socialinės
globos draugija ir pačiomis geriau-
siomis šeimininkėmis pristatė net
penkis patiekalus, paruoštus iš pačių
šviežiausių daržovių, mėsos ir pries-
konių. Apsilankiusieji turėjo progą
paragauti koldūnų, plokštainio, sil-
kių su daržovėmis, šaltibarščių ir,
žinoma, didžkukulių. Kad vaišintis
būtų dar smagiau, smagurius links-
mino Melbourne folkloro ansamblis

„Kaimas” ir „Pamario” ansamblio
muzikantai.

Australijos lietuvių dienos  tradi-
ciškai baigėsi pasilinksminimu Nau-
jųjų metų puotoje. Šventės šeiminin-
kai džiaugėsi, kad jiems pasisekė
surasti įspūdingą, puikiai įrengtą
patalpą  – Ultima Function Centre
ballroom, talpinančią 500 žmonių.
Naujųjų sutikimo šventėje grojo  du
orkestrai – Klaipėdos ,,Pamarys” ir
Melbourne ,,Dabar”. 

Tad Lietuvių dienos baigėsi iš-
kilminga, pakilia ir šeimyniška nuo-
taika. Nepatingėjusieji ir nepabūgu-
sieji tolimų atstumų lietuviai,  iš arti
ir toli susirinkę į Melbourne, galėjo
atnaujinti senas draugystes, užmegz-
ti naujas, pasigėrėti sena ir savita
kultūra ir pasidžiaugti, kad ir dabar,
praėjus  60 metų po pirmųjų Austra-
lijos lietuvių dienų, tautiečiai šiame
tolimame žemyne – gyvi ir energin-
gi. 

Kaip sakė Lietuvių  dienų  ruošos
komiteto  pirmininkė   Rita  Mačiu-
laitienė, ji esanti įsitikinusi, kad ši
graži  Lietuvių  dienų  tradicija  Aust-
ralijoje tęsis dar daug metų. Kitos
Australijos  lietuvių  dienos  vyks
2012 metais Adelaide mieste.

Straipsnyje panaudota medžiaga
iš Ald2010.org

abejose – ir Čikagos, ir Lemont Mai-
ronio – lituanistinėse mokyklose vyk-
sta jau nebe tikybos, bet dvasinio
auklėjimo pamokos. Kada, kieno ir
kodėl taip buvo nuspręsta, man ligi
šios dienos neaišku, nors pati esu
viena iš daugelio tikybos/dvasinio
auklėjimo mokytojų. Taip, dėsto Či-
kagos lituanistinėje mokykloje dvasi-
nį auklėjimą liuteronas kunigas Liu-
das Miliauskas, bet jo dvasinis auk-
lėjimas yra kristocentrinis, ir, deja,
katalikai nėra vieninteliai, kurie
pažįsta Jėzų (nors dauguma iš mūsų

taip manome). 
Reikia dar vieną svarbų klausi-

mą iškelti – kas yra katalikas?
Straipsnyje rašoma, kad 79 proc. Lie-
tuvos žmonių yra tikintys katalikai.
Jeigu jie gyventų kaip katalikai,
mūsų bažnyčios būtų tokios pilnos
tikinčiųjų, kad reikėtų ne vien tik
svarstyti apie naujas katalikiškas
mokyklas, bet ir kur statyti tas visas
naujas bažnyčias!

Grasilda Reinytė-Petkienė
La Grange Park, IL

LB ,,Spindulio” įspūdžius iš šventės skaitykite šio ,,Draugo” 12 puslapy-
je.
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El. laiškai apie laim∂tâ žaliosios
kortelès loterijâ – klastotè�

Zugas, vasario 4 d. (ELTA) –
Suomijos įlankoje baigta tiesti šiau-
rinė dujotiekio vamzdyno ,,Nord
Stream” atkarpa. Nutiesta 1,000 km
iš 1,200 km, arba dvi iš trijų pirmo-
sios dujotiekio linijos atkarpų. Pas-
kutinę atkarpą ketinama užbaigti iki
2011 m. balandžio.

,,Sudėtingiausią šiaurinę Baltijos
jūros vamzdyno atkarpą baigėme pa-
gal suplanuotą grafiką. Iš viso jau
esame nutiesę 80 procentų pirmosios
iš dviejų lygiagrečiai eisiančių vamz-
dyno linijų”, – teigė ,,Nord Stream”
tiesimo darbų direktoriaus pavaduo-
tojas Rurd Hoekstra.

Pasak bendrovės atstovo, tiesimo

darbai vyksta labai sklandžiai, ka-
dangi pavyko kruopščiai suplanuoti
visus projekto technologinius, logisti-
kos, saugumo, aplinkosaugos ir vyk-
dymo klausimus su šalimis, per kurių
vandenis tiesiamas vamzdynas.

,,Nord Stream” pirmosios linijos
tris atkarpas ketinama sujungti dvie-
jose vietose. Šiaurinė ir centrinė
vamzdyno atkarpos bus sujungtos
dar šį pavasarį Suomijos, o centrinė
ir pietvakarinė vamzdyno linijos tu-
rėtų būti sujungtos vasarą netoli
Gotlando, Švedijos vandenyse. Atli-
kus šiuos darbus bus baigtas pirmo-
sios linijos tiesimas.

,,Nord Stream” dujų vamzdyno
projektas sujungs Rusiją su Europos
Sąjunga (ES) per Baltijos jūrą. Pro-
jekto įgyvendinimas, sujungsiantis
Europos dujotiekių tinklą su di-
džiausiais pasauliniais gamtinių dujų
ištekliais, leis aprūpinti daugiau kaip
26 mln. namų ūkių.

Susivienijimas ,,Nord Stream
AG” planuoja, kad pirmoji iš dviejų
lygiagrečių vamzdyno linijų bus pra-
dėta naudoti 2011 metais. Abi šios li-
nijos bus po 1,220 km ilgio ir kasmet
galės pergabenti 27,5 mlrd. kubinių
metrų dujų.

Aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas�

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir
menui siūloma skirti Vyriausybės
kultūros ir meno premijas trylikai
meno kūrėjų. Vyriausybės premijas
siūloma skirti skulptoriui Algirdui
Bosui, fotomenininkams Algimantui
ir Mindaugui Černiauskams, akto-
riams Sigitui Jakubauskui ir Liubo-
mirui Laucevičiui, dailininkams
Giedriui Kazimierėnui, Konstancijai
Gražinai Remeikaitei ir Jūratei
Stauskaitei, rašytojui Algimantui
Aleksandrui Mikutai, choro dirigen-
tui Česlovui Radžiūnui, muzikologei
Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei,
vertėjai Daliai Emilijai Staškevičienei

ir kompozitoriui Jonui Tamulioniui. 
Kasmet skiriama ne daugiau

kaip 12 premijų. Vienos premijos dy-
dis – per 44,000 litų. Kultūros minis-
terijos parengtam nutarimo projektui
dar turi pritarti Vyriausybė. Premijos
teikiamos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos – Kovo 11-osios proga.

Vyriausybės kultūros ir meno
premijomis siekiama skatinti Lietu-
vos, taip pat Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės kultūros ir meno kūrėjų
bei kultūrai ir menui nusipelniusių
asmenų veiklą. Iki šiol Vyriausybės
kultūros ir meno premijomis paska-
tinta per šimtas kultūros ir meno
žmonių. 

Nutiesta šiaurinè ,,Nord Stream”
vamzdyno atkarpa

Jurgos Ivanauskaitès premija –
Rimvydui Stankeviçiui

Vilnius, vasario 4 d. (Bernardi-
nai.lt) – Trečioji Jurgos Ivanauskai-
tės premija bus įteikta 38-erių metų
poetui Rimvydui Stankevičiui už poe-
zijos knygą „Patys paprasčiausi bur-
tažodžiai”. 

3,000 Lt premija ir diplomas šie-
met skiriamas minint ketvirtąsias
Nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatės, rašytojos, dailininkės ir
keliautojos J. Ivanauskaitės mirties
metines. Literatūros premija už lie-
tuvių literatūros kūrinį atitinkantį
formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drą-
sią kūrybinę raišką”, išleistą per dve-
jus praėjusius kalendorinius metus,
skiriama autoriui, ne vyresniam kaip
45-erių metų amžiaus. Tokia amžiaus
riba pasirinkta pabrėžiant ryšį su J.
Ivanauskaite, kuri Anapilin išėjo su-
laukusi 45-erių, 2007 m. vasario 17 d.

Penktojoje poezijos rinktinėje R.
Stankevičius įgyvendina drąsią kūry-
binę užduotį – šiuolaikinėmis sąlygo-
mis vėl suteikti poetiniam žodžiui
burtažodžio, užkalbėjimo galią. 

Anot literatūros kritiko Valenti-
no Sventicko, šis rinkinys savaip pra-
tęsia ankstesnįjį – „Laužiu antspau-
dą” (2008), kupiną įtampos, vedantį į
žmogaus dvasios slaptavietes. Gebė-

jimas skverbtis į paslapčių zonas bū-
dingas ir naujai knygai. Ji nėra pabi-
rų tekstų rinkinys, knygą sudaro trys
poetiniai ciklai, originaliai supinti į
vientisą visumą. R. Stankevičiaus po-
ezija išsiskiria atvira sielos raiška,
priešybių pojūčiu ir harmonijos sie-
kiu, kūrybinės bendrystės dvasia. Įsi-
dėmėtini bibliniai, senojo meno mo-
tyvai, jų sąsajos su dabartimi. Šie R.
Stankevičiaus kūrybos ypatumai ar-
timi J. Ivanauskaitės kūrybos dva-
siai.

Pirmoji J. Ivanauskaitės premija
paskirta Kristinai Sabaliauskaitei už
romaną „Silva Rerum”, antroji – Re-
natai Šerelytei už romaną ,,Mėlyn-
barzdžio vaikai”.

Washington, DC, vasario 4 d.
(BNS) – Bet kokie elektroniniai laiš-
kai apie imigracinių vizų arba taip
vadinamą žalios kortelės loteriją yra
klastotė, teigia Jungtinių Valstijų
(JAV) ambasada. Diplomatinė atsto-
vybė informacijos elektroniniu paštu
apie tai sako nesiunčianti. Pasak am-
basados, to taip pat nedaro JAV Vals-
tybės departamentas ar Konsulinių
reikalų biuras.

Paraiškas dėl 2012 metų imigra-
cinių vizų loterijos buvo galima teikti
2010 m. spalio 5–lapkričio 3 d. JAV
Valstybės departamento tinklalapyje.
Kiekvienam pareiškėjui, užpildžiu-
siam anketą, buvo suteiktas patvirti-
nimo numeris. Laimėtojai nėra infor-
muojami nei paprastu laišku, nei
elektroniniu paštu. Loterijos dalyviai
galės pasitikrinti savo paraiškų sta-
tusą nuo 2011 m. gegužės 1 d. apsi-
lankę internetinėje svetainėje http://
www.dvlottery.state.gov ir įvedę savo

paraiškos patvirtinimo numerį. Be
to, ambasada įspėja, jog jokios kitos
organizacijos ar privačios bendrovės
neturi teisės informuoti imigracinių
vizų loterijos dalyvių apie laimėjimus
arba apie tolimesnius veiksmus imig-
racinėms vizoms gauti.

JAV vyriausybei priklauso tik tie
internetiniai puslapiai, kurių adresas
baigiasi žodeliu ,,gov”. JAV vyriausy-
bė neplatina informacijos apie loteri-
ją komerciniuose tinklalapiuose ir ne-
siunčia elektroninių laiškų, kurių ad-
resas baigiasi ,,com”, ,,net” arba
,,org”. Ambasada perspėja, kad kai
kuriuose elektroniniuose laiškuose
arba internetiniuose puslapiuose JAV
vėliava, kokio nors vyriausybinio
pastato nuotrauka arba oficialus ant-
spaudas naudojami siekiant suklai-
dinti žmones ir priversti juos manyti,
kad tai yra JAV vyriausybės arba vy-
riausybinės organizacijos laiškas ar
internetinis puslapis. 

Vyriausybès premijas siùloma skirti 
trylikai meno kùrèjû

Atkelta iš 1 psl.
Tokia aukšto rango ir gausi JAV

Senato ir Atstovų Rūmų delegacija,
lydima įtakingų JAV žiniasklaidos at-
stovų ir politikos specialistų, Lietu-
voje lankosi pirmą kartą. 

,,JAV parama buvo reikšmingas
veiksnys NATO strateginėje koncep-
cijoje įtvirtinant kolektyvinės gyny-
bos principus. Partnerystė saugumo
klausimais, glaudus dialogas aktua-
liais užsienio politikos klausimais,
dvišalių ekonominių ryšių stiprini-
mas yra svarbi mūsų užsienio politi-
kos kryptis, vykdant euroatlantinį
bendradarbiavimą”, – teigia valsty-
bės vadovė.

Per susitikimą taip pat aptartas
Lietuvos pirmininkavimas Demokra-
tijų bendrijai ir ESBO. JAV Kongreso
nariai domėjosi, kaip prezidentė ver-
tina po Baltarusijoje įvykusių prezi-
dento rinkimų susiklosčiusią padėtį.

Pasak šalies vadovės, Lietuva re-
mia ES suvaržymus, kuriais apribo-
jamas įvažiavimas į Europos Sąjungą
grupei Baltarusijos valdžios atstovų
ir su jais susijusių pareigūnų, tačiau
netaikomi ekonominiai apribojimai.

,,Atvira ES politika Baltarusijos
žmonių atžvilgiu, galimybė šios šalies
piliečiams laisvai judėti Šengeno erd-
vės pasienio ruože, supaprastinta vi-
zų išdavimo tvarka – geriausias bū-
das parodyti demokratinės sistemos
ir gyvenimo laisvoje visuomenėje pri-
valumus, jų teikiamas galimybes”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Aptariant naująją JAV ir Rusijos
START sutartį dėl branduolinės
ginkluotės sumažinimo, Lietuvos va-
dovė pabrėžė, jog tai – svarbus susita-
rimas, kuris simbolizuoja atsakingą
partnerystę, didina skaidrumą ir ska-
tina tarptautinį pasitikėjimą. 

JAV senatorius J. McCain sako iš
esmės pritariantis Lietuvos vadovės
požiūriui į JAV ir Rusijos santykių
perkrovimą.

,,Mes sutariame dėl požiūrio į
santykių perkrovimą, ypač atsižvel-
giant į nesenus veiksmus dėl Michail
Chodorkovski, neįtikėtinos Sergej
Magnicki mirties kalėjime ir kitų
veiksmų, už kuriuos atsakinga Rusi-
jos vadovybė”, – sakė J. McCain.

S. Magnicki – Rusijos teisinin-
kas, kurio mirtis Butyrk kalėjime su-
kėlė plačias diskusijas dėl pasibaisė-
tinų kalinimo sąlygų. O Rusijos naf-
tos magnatui M. Chodorkovski skirta

13,5 metų kalėjimo bausmė.
Buvęs kandidatas į JAV prezi-

dentus teigia su D. Grybauskaite tu-
rintis daug bendrų požiūrio taškų ir
tik ,,mažyčių nesutarimų”, kurių neį-
vardino.

,,Mes visi esame labai sužavėti
jūsų prezidente. Ji yra tvirta, dina-
miška, stipri vadovė. Mes galime tu-
rėti skirtingų požiūrio taškų, bet ma-
nau, kad ji gerai atstovauja Lietuvos
žmonėms. Ji galėtų kandidatuoti į
Jungtinių Valstijų prezidentus”, –
šypsojosi senatorius J. Mccain. 

Egipte kilę neramumai yra pa-
vyzdys Baltarusijai, kad valstybė ne-
gali sėkmingai gyvuoti, neužtikrin-
dama žmonėms jų prigimtinių teisių,
teigė senatorius J. McCain.

,,Manau, kad Aleksandr Luka-
šenka yra negailestingas, žiaurus,
brutalus tironas, kuris iš tikrųjų pa-
sirinko netinkamą pusę, ir tikiuosi,
kad baltarusiai galiausiai galės pasi-
naudoti prigimtinėmis teisėmis”, –
sakė J. McCain per susitikimą su Vil-
niaus ir Europos humanitarinio uni-
versitetų studentais Seime.

Senatorius, kaip pavyzdį šalies,
kurioje žmonės sukilo už savo teises,
studentams pateikė Egiptą.

,,Pažvelkite į kitas šalis, pavyz-
džiui, Egiptą, kur žmonėms iškyla
pavojus, bet tos šalys yra puikus įro-
dymas, kad valstybė negali išlaikyti
savo piliečių, nesuteikdama jiems tei-
sių. Lietuva, Latvija ir Estija taip pat
parodė savo valią būti nepriklauso-
momis ir užtikrinti piliečiams pri-
gimtines teises”, – teigė J. McCain.

J. McCain pasisako už tolimes-
nius JAV apribojimus Baltarusijai, o
Lietuvos politikos šios šalies atžvilgiu
komentuoti nenorintis, nes mano,
kad to daryti nedera.

Senatorius J. Lieberman primi-
nė, kad JAV ir ES bandė su A. Luka-
šenka suartėti ir įtraukti jį į jo paties
šalies atvėrimą, bet prezidento rinki-
mai ir po jų buvę suėmimai parodė,
kad tai buvo nesėkmė.

,,Lukašenka labai aiškiai parodo,
kad jis nenori įtraukimo, jis nenori
būti dalimi atvėrimo, ir mums beliko
daryti viską, ką galime, kad paspaus-
tume valdžią keistis, ir štai tam – ap-
ribojimai iš JAV ir ES. Baltarusijos
ateitį lems Baltarusijos žmonės, bet
jiems reikia mūsų pagalbos, kad tu-
rėtų galimybę išreikšti savo valią”, –
sakė J. Lieberman.

R.Stankevičius.  Bernardinai.lt.lt nuotr.
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– Ką Jums reiškia pilietišku-
mas?

– Tai žmogaus laikysena, kylanti
iš įsipareigojimo savo kraštui, savo
krašto bendruomenei – ne tik dabar-
tinei, bet ir tai, kuri buvo prieš mus ir
išėjo, ir tai, kuri ateis po mūsų. Gali
skambėti per skambiai, bet tai labai
tikri dalykai, labai apčiuopiama pa-
tirtis. Mat savo gyvenimą gali nugy-
venti tiek užsisklendęs nuo visuome-
nės, rūpindamasis vien savo reika-
lais, tiek mėgindamas save stipriau
susieti su tave išauginusia bendruo-
mene, su jos likimu. Bendruomenės
rūpesčiai šiuo atveju tampa ir tavo
rūpesčiais.

– Kaip manote, kokiame am-
žiuje derėtų su vaikais pradėti
kalbėti valstybės klausimais?
Kas tai turėtų pradėti daryti? 

– Kai vaikas susivokia esąs ne
vienas šitam pasauly, štai tada ir rei-
kėtų pradėti su juo kalbėti apie vals-
tybę kaip žmonių bendriją. Juk turi-
me jam padėti suprasti, kad be šei-
mos dar yra kiti, kad su tais kitais
reikia atrasti tam tikrą santykį, kad
tie kiti yra savi ir su savais reikia mo-
kėti bendrauti, sugyventi, spręsti
bendrus klausimus. Su vaikais reikia
pradėti kuo anksčiau apie tai kalbėti,
kad jie suvoktų, jog yra dalykų, kurie
mąstančiam ir save kuriančiam žmo-
gui yra labai svarbūs: įsipareigojimai,
ištikimybė. Kad tokie dalykai sudaro
esminę brandaus žmogaus tapatybės
dalį. Jei tėvai, mokytojai, mokyklų
vadovai, švietimo politikai taip ne-
mano, jie nuskriaudžia jaunąją kartą,
kuri taip ir lieka iki galo nesubrendu-
si – pajėgi galvoti tik apie save ir savo
šeimos ratą, savo asmeninę gerovę,
savo likimą, bet nesugebanti mąstyti
apie bendrus reikalus. Tokių jaunųjų
žmonių tapatumas labai nukenčia: jis
lieka neišsiskleidęs.

– Kaip reikėtų keisti tuos
žmones, kurie nesidomi valstybės
reikalais, kurie iš šeimos ne-
atsinešė valstybingumo vertybių?

– Kalbėtis, bendrauti, kartu veik-
ti. Jeigu mokykla veikia kaip mažoji
respublika, maža savarankiška bend-
ruomenė, visi jos nariai suvokia, kad
jie turi bendrų reikalų, dėl kurių, no-
rėdami savo mokykloje gyventi ne
prievartinį, bet jaukų, moraliniais įsi-
pareigojimais pagrįstą bendrą gyve-
nimą, privalo tartis ir susitarti. To-
kioje mokykloje atsiranda natūralus
domėjimasis kitais, bendrais reika-
lais, mokymasis bendrus reikalus pa-
žinti, svarstyti ir spręsti kartu su
kitais. Juk mokyka – tai pirmoji vie-
šoji erdvė, kurioje vaikai tiesiogiai su-
siduria su kitais, įsijungia į bendruo-
menę. Jei toji bendruomenė yra iš tie-
sų laisva, savivaldi, mokiniai ne aklai
paklūsta jos taisyklėms, jos įstaty-
mams, bet dalyvauja bendras taisyk-
les kuriant ir joms įsipareigoja. Taip
įgyjamos svarbios bendro veikimo pa-
tirtys – taip atveriama valstybė kaip
laisva politinė bendrija.

– Viename interviu teigėte,
jog „dabartinis jaunimas turi ga-
na daug sveiko požiūrio į gyve-
nimą, bet stipresnio kultūrinio ir
visuomeninio stuburo neužsiau-
gina. Tam tikrų tvirtesnių gimto-

sios ir pasaulinės kultūros pa-
grindų, gilesnio visuomenės gy-
venimo išmanymo mūsų moks-
leivijai, regis, stinga”. Kaip ma-
note, kodėl taip yra?

– Pačiai vyresniajai kartai dažnai
tokio išmanymo dar stinga. Tad na-
tūralu, kad jo neretai stokoja ir jau-
nesnioji karta. Tais prievartos de-
šimtmečiais daug dalykų buvo nutyli-
ma, apie daug ką viešai buvo neįma-
noma kalbėti. Tautos pasakojimas
apie save buvo kupinas nutylėjimų,
iškraipymų, atminties užtemimų.
Laisvės metais mums, kaip tautinei ir
politinei bendruomenei, reikėtų daug
ką į savo pasakojimą susigrąžinti,
daug kuo jį papildyti, kad mūsų tapa-
tybė, mūsų savivoka būtų brandesnė. 

Šiandien išgyvename pokoloniji-
nės tautos raidos tarpsnį, kai po pu-
sės amžiaus priklausomybės, nesa-
varankiško gyvenimo mes su nepasi-
tikėjimu žvelgiame į save ir į kitus,
esame kupini saviniekos. Neva mes
nelabai ką patys nuveikti sugebame:
viskas, kas prasminga, tikra ir verta
pagarbos, yra kažkur kitur, už Lietu-
vos sienų. Tokia savijauta, šitoks
niurzgimas yra būdingi daugumai po-
kolonijinių visuomenių: ir polinkis į
uždarumą, tam tikras pasipūtėlišku-
mas, ir sykiu  – nevisavertiškumo pa-
tyrimas, savinieka – toks keistas
prieštaringų jausmų mišinys. 

Taigi Lietuvos jaunimui tenka
augti tam tikroje pokolonijinėje ap-
linkoje, kuri tvirtesnių pagrindų, pa-
sitikėjimo tautos kultūra, jos egzis-
tencine patirtimi nesuteikia. Šiuo at-
veju reikėtų sąmoningo mokytojų, tė-
vų, visos vyresnės kartos pasiryžimo
įveikti savo kompleksus ir skiepyti
nuo šitų kompleksų jaunimą. Šian-
dien tėvai ir mokytojai dažnai nesą-
moningai perduoda vaikams savo nu-
sivylimą, niurzgimą, nepasitikėjimą.
Regis, neretai šeimoje mėginama ap-
siriboti vien buities, o mokykloje –
vien dalyko žiniomis, vengiama kartu
su jaunimu kelti ir svarstyti pama-
tinių gyvenimo prasmės, tautos liki-
mo klausimus.

Kodėl taip sakau? Neseniai buvo
parengtas ir mokytojams pristatytas
naujas Lietuvių kalbos programos
projektas, prasidėjo jo svarstymai vir-
tualioje erdvėje. Kai kurie komenta-
rai suglumino: turbūt labai geri mo-
kytojai lituanistai teigia, kad jų pa-
reiga – mokyti vaikus gimtosios kal-
bos, mokyti kritiškai mąstyti, bet rū-
pintis tapatybės dalykais, lojalumu –
nebe jų reikalas. Taigi kritinį mąsty-
mą lietuvių kalbos mokytojas suprie-
šina su lojalumu – ištikimybe, įsipa-
reigojimu. Jeigu lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokytojas sako: nenoriu,
kad mūsų jaunimas būtų bent kam
įsipareigojęs, ištikimas – savo kraš-

tui, tautai, jos kultūrai, kalbai, žmo-
nėms, bendrapiliečiams, ar yra pras-
mė mokyti pačios lietuvių kalbos?
Kuo bus tik labai kritiškas, lietuviš-
kai tauškiantis, bet niekam neįsipa-
reigojęs, niekur neįsišaknijęs žmogu-
tis – toks laisvas kaip trumpikių gu-
melė, į visas puses tampomas, visur
straksintis, niekur neužsibūnantis,
jokiais ištikimybės saitais nesusijęs.
Toks postmodernus pokolonijinis
lietuviukas ar lietuviukė.

Kitas dalykas – neretai vyresnią-
ją kartą veikia postmodernaus gyve-
nimo nuostatos: neva nieko labai rim-
to šitame gyvenime, XXI amžiaus gy-
venime, būti jau nebegali. Kas įvyko –
įvyko, mums liko didelių kūrinių nuo-
laužos, tam tikri tekstai. Mokykimės
juos suvokti, jų reikšmėmis žaisti, to
užtenka. Mes praradome pasakojimą
apie save, nuoseklų ir rišlų pasakoji-
mą, kuris perteiktų mums ženklus,
vertybes, nuostatas, kurios buvo
svarbios ir telkė mūsų protėvius, ku-
rios galėtų telkti mus ir ateinančias
kartas.

Tautos, kurios praranda savo pa-
sakojimą ir gyvena tik tarp pabirų
tekstų, tarp šukių – kultūros šukių,
nelabai įstengia duoti rimtų postū-
mių jaunosios kartos brandai. Tokia
tauta pasmerkia ir savo jaunimą gy-
venti tarp šukių. Taigi, kai sakau,
kad jaunimui stinga tam tikros kul-
tūrinės brandos, kalbu apie bendrą
kultūrinę padėtį – ir vyresnioji karta
neretai gyvena tarp duženų, nesu-
regzdama vientiso prasmingo pasako-
jimo. Tas pasakojimas sovietmečiu
buvo ideologizuotas, išprievartautas
ir mus prievartavęs, nuo jo lietuviai
jaučiasi išsivadavę – visą tą primestą
pasakojimą atmetė, o savo autentiš-
ko, savarankiško pasakojimo taip ir
nesukūrė. Tad jūsų karta arba pati
ims jį kurtis, arba ir toliau gyvens
tarp šukių ir augins vaikus tarp šukių
– gal Lietuvoje, gal ne.

– Ar ir istorijos pamokose
trūksta tam tikro kryptingo jos
analizavimo?

– Manau, kad trūksta. Atsivėrė
laisvas poliglotiškas pasaulis, ir isto-
rikas liko sutrikęs – faktų daug, pa-
saulio istorija spalvinga ir gausi, o
Lietuvos praeitis menkai pažinta. Is-
torikas, kažkada baigęs Pedagoginį

institutą, nelabai skaito kitomis kal-
bomis. Jis vargiai gali perskaityti len-
kiškai, lotyniškai rašytus Lietuvos
tekstus, o į lietuvių kalbą ne viskas
išversta. Tad net turėdamas gerų no-
rų ir siekdamas atverti mokiniams
tautos praeitį, istorijos mokytojas kol
kas tik iš dalies gali tai padaryti, nes
profesionalūs istorikai ir vertėjai dar
nėra atlikę savo darbo.

Per 20 metų išleista nemažai se-
nųjų Lietuvos kūrinių, tačiau istori-
jos mokytojas neras lietuviškai išver-
sto nei Trečiojo Lietuvos Statuto, nei
pirmosios spausdintos Motiejaus
Strijkovskio parašytos Lietuvos isto-
rijos. O šie veikalai keletą amžių su-
darė tautos pamatus. Be jų pažinimo
senoji tautos praeitis mokytojams ir
mokiniams gali atrodyti skurdi ir
menka. Mūsų istorinis pasakojimas
dar lieka nepakankamai savarankiš-
kas, sudurstytas iš Peterburge, Var-
šuvoje, Paryžiuje ar Berlyne kurtų
pasakojimų atraižų. Dera kritiškai
žvelgti į savo praeitį, bet turime pa-
matyti tai, kas mūsų protėviams buvo
svarbu, kas padėjo jiems išlikti lais-
viems ir savarankiškiems. Deja, kar-
tais tarp įvairių faktų gausos šių pa-
matinių dalykų nebepastebime.

– Kiekvienais metais labai
daug abiturientų išvyksta iš Lie-
tuvos ir kai kurie jų nė neketina
grįžti. Kaip Jūs manote, kokią
įtaką tai daro pilietinės visuo-
menės kūrimuisi, ir kaip manote,
kiek pilietiška bus kita karta?

– Viskas priklauso nuo galvojimo.
Kaip galvojame, taip ir gyvename.
Jeigu šiandien galvojame, kad Lietu-
va nėra verta mūsų bendrų pastangų,
kad šita bendruomenė pasmerkta iš-
sivaikščioti, ir raginame jaunimą
greičiau iš jos bėgti, žinoma, Lietuvos
ateities galimybės prastos. Tačiau
mes galime keisti savo galvojimą. Mes
galime ir šiandien, kaip Sąjūdžio lai-
kais, galvoti, kad Lietuva yra mums
duotoji kūrybos erdvė. Tik nuo mūsų
pačių priklauso, ar mes kursime Lie-
tuvą kaip meno kūrinį.

Prieš porą dešimtmečių sociolo-
gas ir civilizacijų istorikas Vytautas
Kavolis, mano vyresnysis bičiulis ir
mokytojas, yra klausęs, ar lietuviai
sugeba žvelgti į Lietuvą kaip į meno
kūrinį.                       Nukelta į 8 psl. 

Bendruomenè, pasmerkta išsivaikõçioti?
Į Sofijos Melnikaitės ir Eglės Petrošiūtės klausimus atsako Darius

Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius, Moksleivių akademijos
„Civitas” steigėjas, aktyvus Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalyvis.

Darius Kuolys
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622))  994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA  CC..  MMAARRSSHH,,  MMDD  SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS  SSIIDDRRYYSS,,  MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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Holy Cross Hospital, #410S
TTeell..  ((777733))  888844--77996600
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Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS  ŽŽLLIIOOBBAA,,  MM..DD..
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000

DDrr..  PPEETTRRAASS  VV..  KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR  LLAALL,,  MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell..  777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66  

CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600663388
TTeell..  777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

IIttaassccaa::  663300--774488--33330000
EEllggiinn::  884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy::  881155--336633--99559955
BBaarrrriinnggttoonn::  884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Apsilankykite interneto svetainėje
www.draugas.org

Bendruomenè, pasmerkta
išsivaikõçioti?

Atkelta iš 7 psl.
Į tą  klausimą liko neatsakyta.

Manau, jis skirtas ir jaunajai kartai.
Iš tikrųjų gabiam jaunimui išvažiuoti
reikia, reikia pamatyti pasaulį, įgyti
patirčių. Tačiau jaunuoliams, ku-
riems ne tas pats, kas Lietuvoje dėsis,
kas nutiks jų tėvų ir protėvių kraštui,
kuriems ne tas pats, kur jie augins
savo vaikus ir kam jie augins vaikus –
kokiai tautai, kokiam kraštui, su-
grįžti į Lietuvą, sugrįžti prie Lietuvos
reikalų būtina. Išvažiavus svarbu su-
grįžti. Tai seniai žinomi dalykai: žmo-
gui duota tam tikrų įsipareigojimų
našta. Suprantama, žmogus gali nuo
savo naštos bėgti ir sėkmingai pabėg-
ti, bet ar gyvenimo saulėlydyje jis jau-
sis laimingas? 

Ar mes žiūrėsime į savo egzisten-
ciją kaip į narcizo žiedą, savimi pa-
tenkintą, savyje užsisklendusį, ar
mėginsime ją auginti kaip stipresnį
augalą, įsišaknijusį bendruomenės
dirvoje. Nuo jaunosios kartos galvoji-
mo ir gyvenimo labai daug kas prik-
lausys. Tautos, visuomenės gyveni-
mas yra kuriamas. Kuriamas ne
griežtų socialinių dėsnių, bet mūsų
valia, mūsų apsisprendimais. Jeigu
norime, mes galime. Ne viską, bet la-
bai daug galime. Ypač laisvame, nors
ir netobulame, bet demokratiškame
krašte. Jau mokykloje jaunimui labai
svarbu pajusti šitas galias: suprasti,
kad nuo asmeninio ir bendro veiki-
mo, nuo sugebėjimo keistis idėjomis
ir veikti kartu, siekti bendro tikslo
priklauso visuomenės reikalai. Regis,
jau pradėjau seniokiškai moralizuoti.

– Britų rašytojas Howard Ja-
cobson, šių metų garsios „Boo-
kers” premijos laimėtojas teigia,
jog „gyvenant egzilyje tapatybė
tapatinama su genetika – bijoma
kurti mišrias šeimas, o kai ku-
rioms tautoms būdingas diaspo-
rų formavimas”. Kaip Jūs įsi-
vaizduojate sparčiai emigruojan-
čios lietuvių tautos ateitį svečio-
se šalyse, galimybes įsilieti į vi-
suomenės gyvenimą ir išlaikyti
savą identitetą?

– Tos sąlygos yra labai įvairios, o
ar išeiviai išlaikys savo tapatumą ir
kokį tapatumą, priklauso nuo jų pa-
čių. Kaip yra išeivijoje rašęs filosofas
Juozas Girnius: „būsime lietuviais
tol, kol to patys norėsime”. Laisvuose
kraštuose, į kuriuos lietuviai šian-
dien vyksta, galima savo tapatumą iš-
saugoti ir kurti, galima į jį numoti
ranka, galima net juo prekiauti po-
ruojantis su kuo nori ir kaip nori.
Kaip žinome iš spaudos, lietuviai da-
bar puikiausiai poruojasi su Afrikos
gentimis. Ir tai yra naudingas pora-
vimasis – laikinas, niekuo neįpareigo-
jantis. Padėti broliškoms Afrikos gen-
tims įsikurti Londone ar Dubline ir
šiek tiek užsidirbti... Kodėl ne?

Koks likimas laukia lietuviškos
diasporos? Matyt, neišvengiamai da-
lis išvažiavusių lietuvių susigers į
gausesnes tautas, bet tam tikra dalis
išsaugos savo ryšius su lietuvių tauta,
su Lietuva, įsipareigos lietuviškiems
reikalams. Tai labai priklauso ir nuo
Lietuvos valstybės nuostatos. Ar Lie-
tuvos politikai ir teisininkai mėgins
aptverti Lietuvą tvora kaip savo dar-

žą, į kurį stengsis neįsileisti jaunų
žmonių su Vakarų patirtimi, kad ne-
keltų konkurencijos ir netrikdytų ra-
maus nomenklatūrinio gyvenimo, ar
kurs Lietuvą kaip atvirą valstybę?
Neatiminės pilietybės iš išvažiavusių
žmonių ir jų vaikų, nemėgins įtaisyti
giminaičių ir artimųjų į tarnautojų
vietas? Mūsų politikai kalba apie at-
virą, demokratišką Lietuvą, tačiau
instinktyviai mėgina išsergėti nelabai
simpatišką, uždarą, nomenklatūrinę
valstybikę. Ar jaunimas su tokiu poli-
tikų elgesiu sutiks, ar gins kitokią –
laisvos Lietuvos viziją? 

– Daugeliui jaunų žmonių la-
bai aktualus gyvenimo prasmės,
tikslo, vietos visuomenėje radi-
mo klausimas. Ką Jūs jiems galė-
tumėte patarti, galbūt pasidalin-
ti savo patirtimi, kaip Jūs, būda-
mas jaunas, ieškojote savo kelio? 

– Prasmės verta ieškoti, nors ne
visada atrasti pavyksta: vienu metu
ją jauti, kitu – nutolsta, išsprūsta. Ta-
čiau liūdniausia liautis prasmės sie-
kus – nuleisti rankas, pasiduoti. Ma-
no sąmoninga jaunystė prabėgo so-
vietmečio agonijoje. Sovietija puvo,
jos prievarta jau nebuvo tokia bruta-
li, bet moraliai žlugdanti, į depresiją
varanti. Ir tuo metu buvo svarbu iš-
tverti, su iškreipta tikrove nesusilie-
ti, nesusitaikyti. Rinkausi lituanisti-
kos studijas Vilniaus universitete.
Čia mes būrėmės į neformalius rate-
lius, ieškojome bendraminčių, drau-
gų, bičiulių. Skaitėme egzistencializ-
mo filosofus, religinę literatūrą, išei-
vijos autorius. Ieškojome ryšių su vy-
resniąja karta: turėjome nuostabių
profesorių, kurių globą, pagalbą jau-
tėme. Vyresnioji karta buvo patyrusi
daug didesnę prievartą ir vis dėlto su-
gebėjo mus, jaunesnius, moraliai pa-
laikyti. Tas kartų ryšys buvo esmin-
gai svarbus – padėjo neprarasti vil-
ties, pajusti atsakomybę už bendrus
tautos reikalus. Taip mes, vienas kitą
paremdami, ieškojome prasmės lietu-
vybėje, Lietuvos kultūroje. Prasmin-
ga atrodė išsaugoti vidinę laisvę, ne-
prarasti savarankiško, kritiško san-
tykio su tikrove. Paslapčia leidome
kultūros žurnalą, įsijungėme į Sąjūdį.
Džiaugėmės atstatoma valstybe: tai
buvo mūsų respublika, mūsų viešas
reikalas. Jam buvo verta įsipareigoti,
dėl jo buvo prasminga grumtis. Šian-
dien jaunimui svarbiausia neužsi-
sklęsti, išsaugoti atvirą santykį su pa-
sauliu, su šiapusybe ir anapusybe.
Klausti ir ieškoti prasmės nebėgant
nuo tautos gyvenimo, nesislepiant
nuo Lietuvos tikrovės. Regis, šian-
dien vengiama grumtis. Mums grū-
mimasis buvo neišvengiamas dalykas
– arba pasiduodi, arba grumiesi su
tikrove – dėl savo principų, nuostatų,
dėl to, kad išliktum nesutryptas, iš-
liktum savimi. Dabar tarsi daug gali-
mybių pabėgti – „tegul kiti su sumau-
ta tikrove grumiasi, o aš pasitrauksiu
nuošalėn ir pažiūrėsiu, kaip jiems
seksis”. O tiems, kaip tyčia, nesiseka.
Ir taip lieka vis daugiau stebinčių, vis
mažiau dėl bendrų reikalų veikian-
čių. Svarbiausia jaunimui – grumtis.
Manau, kad grūmimasis turi prasmę.     

Sutrumpinta iš Bernardinai. lt
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell..  777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell..  663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477  WW  110033  SStt,,  OOaakk  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSttee  22440011,,  

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600  

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell..  770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  LL..  PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell..  770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell..  663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  DDAALLIIAA    EE..  CCEEPPEELLÈÈ,,  DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell..  770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr..  DDAALLIIAA  JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell..  663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355  WW..  111111  SStt,,  CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600665555
777733--223333--00774444  aarrbbaa  777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Kryñiañodñio Draugas Nr. 073 atsakymai
Vertikaliai:
1. Šnervė. 2. Fiureris. 3. Reakcija. 4. Paletė. 5. Properša. 7. Imbieras. 8.

Snaigės. 13. Agurkas. 14. Flirtas. 15. Echidna. 16. Vyšnios. 21. Peizažas. 22.
Motelis. 23. Žaliuzės. 25. Skersmuo. 26. Kaljanas. 27. Užauga. 29. Abelis.

Horizontaliai:
5. Pilnatis. 6. Memuarai. 9. Kronika. 10. Spalva. 11. Štilis. 12. Greitis. 17.

Ašigalis. 18. Archyvas. 19. Prerija. 20. Ražiena. 24. Negalais. 26. Kondoras.
28. Dedeklė. 30. Bakūžė. 31. Obojus. 32. Eskizas. 33. Sergejus. 34. Čaplinas.

Kryžiažodžio atsakymas: Gatvės žibintai.

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius 
pakvietimus. Tel. 773-585-9500

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 072 išsprendė ir mums 
atsakymus at siun tė:

Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Vida Bučmienė, Cleveland, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Lietuvoje populiarėja karatė sporto
šaka kyokušin

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos sportinis gyvenimas
plečiasi, vis daugėja sportininkų to-
kiose sporto šakose, kurios anksčiau
buvo beveik nežinomos ar net visiš-
kai draudžiamos. 

Populiarumo įgauna beisbolas,
kurį kultivuoja vis daugiau sporti-
ninkų, nors visame krašte tėra tik
viena gera beisbolo aikštė. Golfas,
kuris anksčiau neturėjo savų aikš-
tynų, dabar, berods, turi net du tin-
kamo dydžio aikštynus ir Lietuvos
golfo pirmenybių nebereikės rengti
Latvijoje. 

Daug sportininkų (vyrų ir mo-
terų) užsiima kyokušin karatė, kuri
vienu metu buvo net uždrausta So-
vietų Sąjungoje ir jai priklausiusioje
Lietuvoje. Štai jau 33 metai gyvuoja
Lietuvos karatė organizacija, o jos
dalyviai dažnai laimi aukštas vietas
ne tik Europos, bet ir pasaulio varžy-
bose. 

2011 metų sausio 22 d. Klaipėdo-
je vyko Lietuvos kyokušin karatė
čempionatas. Jo prizininkai balan-
džio 15-16 d. Vilniuje rungtyniaus
Europos čempionate. Geriausieji iš jų
važiuos į Japoniją, kur Tokijo mieste
spalio 22-23 d. vyks kas 4 metai ren-
giamos pasaulio pirmenybės. 

Apie Europos čempionatą

Kadangi šių metų pirmenybės
bus surengtos Lietuvoje, lietuviai į
kiekvieną svorio grupę galės siųsti
daugiau sportininkų nei kiti kraštai:
vietoj dviejų – tris atstovus. Tai
pranešė Lietuvos kyokušin karatė
rinktinės treneris Paulius Klapa-
tauskas. 

Klaipėdoje vykusiose pirmeny-
bėse vyrų nugalėtojais tapo šie
sportininkai: 

Svorio grupėje iki 70 kg: 1. And-
rius Miseckas; 2. Aivaras Dadura; 3.
Jonas Eimontas. 

Svorio grupėje iki 80 kg: 1.
Orestas Procas; 2. Vytautas Cėpla; 3.
Andžejus Milevskis. 

Svorio grupėje iki 90 kg: 1.
Dimitrijus Aleksandrovas; 2. Min-
daugas Pavilionis; 3. Alfredas Jakš-
tas. 

Svorio grupėje per 90 kg: 1. An-
drius Draugelis; 2. Nerijus Kaubrys. 

Moterų nugalėtojos:
Svorio grupėje iki 55 kg: 1. Diana

Mačiūtė; 2. Rita Pivoriūnaitė.
Svorio grupėje iki 65 kg: 1. Ei-

mantė Leliukaitė; 2. Rosita Magelins-
kaitė. 

Svorio grupėje per 65 kg: 1.
Margarita Čiuplytė; 2. Nora Vazne-
lytė. 

Mums gal įdomiausia yra moterų
svorio grupės per 65 kg rungtis, ku-
rioje antrą vietą iškovojo Nora Vaz-
nelytė, Kūno kultūros akademijoje
baigusi turizmo ir sporto vadybą. Ši
mergina yra čikagiečiams gerai pažįs-
tamo operos solisto Jono Vaznelio,
dabar gyvenančio Beverly Shores
(IN), artima giminaitė – jo brolio
Sigito sūnaus Gyčio dukra. Nora yra
pasiekusi daug pergalių ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kitose šalyse. Pasiekimų
skaičius kas metai auga.

Kyokušin karatė atstovė Nora Vaz-
nelytė po vienos iš jos gausių perga-
lių.
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Atkelta iš 2 puslapio

Kitokios visuomeninės veiklos ieškojimas 
pagal laiko reikalavimus
Daina Siliūnienė

Reikia surasti kitų būdų, kaip pasiekti savo tiks-
lus. Pasidalysiu vienu asmeniniu pavyzdžiu.

Prieš kelis metus, aš labai norėjau padėti Lietu-
vai, nors ir labai mažu būdu. Galvojau, jeigu nuvažia-
vę į Lietuvą Amerikos lietuviai pamatytų, kiek Lietu-
va yra pažengusi po nepriklausomybės atgavimo, gal
turtingesnieji sugalvotų savo pinigus investuoti Lie-

tuvoje? Gal kiti paskatintų savo pažįstamus apsi-
lankyti Lietuvoje, kad turistiniai doleriai plauktų į
Lietuvą panašiai kaip plaukia į Airiją? Deja, tuo metu
mano pažįstami noriai keliaudavo į Europą ir net į
egzotiškas šalis, bet ne į Lietuvą.

Tuo laiku mano vyras Donatas pradėjo organi zuo -
ti jaunų krepšininkų keliones į Lietuvą. Pa ma čiau
progą — vaikai norėjo keliauti į Lietuvą žaisti
krepšinį.  Mes be tėvų jų nevežtumėme. Vaikų ragini-
mi, tėvai sutiko važiuoti.

Per dvi kelionės savaites dalį dienos praleidome
varžybose. O per kitą dalį aš suorganizavau kultūrines
ekskursijas. Jauni žaidėjai ir jų tėvai palydovai ap-
lankė beveik visus Lietuvos pagrindinius miestus, baž-
 ny čias, Kryžių kalną, muziejus. Lankėme šv. Mišias,
te a tro spektaklius, Prezidentūrą, Vilniaus universite -
tą.

Tyčia vežiau į gerus restoranus, apsistojome gra -
žiuose viešbučiuose, keliavome moderniais autobu-
sais. Kaina buvo prieinama, nes aš, kaip savanorė, nie-
ko už savo paslaugas neėmiau. Vaikams buvo smagu
su draugais. Tėvai, pamatę Lietuvos grožį, nebijojo
kitą kartą sugrįžti, siųsti savo vaikus, siūlyti kitiems
važiuoti.

Deja, oro linijos LAL subankrutavo (nuskridimas
į Lietuvą pasidarė keblus ir brangus), ekonomika
pakriko,  ir mūsų krepšinio kelionės sustojo. Bet per
tris keliones daugiau negu 200 žmonių pamatė Lie-
tuvą — tikiuosi, teigiamai, — nes nemažas skaičius tų,
kurie su mumis keliavo, yra sugrįžę į Lietuvą dirbti
įvairius sava no riš kus darbus. Štai yra pavyzdys, kaip
per vaikus galima pasiekti tėvus ir kaip per pramogi-
nę-turistinę programą galima paveikti žmogų, kad
pats norėtų sugrįžti į Lietuvą dirbti savanorišką, lab-
daringą darbą.

O kaip bus toliau? Gaila, bet jeigu silpnės lietu-
viška veikla ir joje dalyvaujančių skaičius, gal panašių
tikslų organizacijos turės jungtis. Nebent Lietuvoje
įvyktų kokia politinė katastrofa, užsienio lietuvių
veikla vis labiau ribosis pramogomis – šokiais, daina -
vimu, sportu, ir tik maža grupė užsiims intelektualine
veikla.

Pasaulis keičiasi ir ateitininkų veiklos forma turi
prisitaikyti prie visuomenės reikalavimų, bet princi-
pai negali svyruoti. Neabejoju, kad atviromis akimis
žiūrint į ateitį, ateitininkų visuomeniškumas liks
aktyvus.

Daina Siliūnienė

Ateitininkiškas
visuomeniškumas

Veikla su jaunimu
Janina Udrienė

Kaip visuomeniškumo principas įpareigoja atei-
tininkus?  Kun. Yla rašė, kad reikia stebėti at vi romis
akimis viešąjį gyvenimą, pažinti jo apraiškas, susi-
daryti pilną visuomeninės tikrovės vaizdą; spręsti
visuomeninius reikalus ne pagal abejotinus šūkius,
nevykusius veiklos įpročius ar situacinius tak tikos
metodus, bet pagal religinius ir dorinius prin cipus;
veikti savoje visuomeninėje aplinkoje ir imtis bet
kurios viešos atsakomybės su meile ir pasišventimu.  

Kalbėsiu apie visuomeniškumo pasireiškimą
dvejose srityse: jaunimo auklėjime ir parapijinėje
veikloje.  

Pavarčiusi ateitininkų istoriją, pastebėjau, kad
jau 1963 m. buvo puoselėjama mintis steigti Jaunųjų
ateitininkų sąjungą, o ji buvo įsteigta tik 1979 m., tik
po 16 metų. Kaip tai įvyko? Pasisiūliau 1976 m.
padirbėti jaunučių stovykloje. Pamačiusi padėtį ir
pertemptas MAS valdybos jėgas, grįžusi į Detroit
sušaukiau gerą būrį ateitininkų persvarstyti vaikų
stovyklų organizavimo būdus ir pradėti atskirai
sąjungai, ne MAS valdybai, rūpintis jaunų vaikų
auklėjimu. Šis paprastas žingsnis pa grei tino oficialų
atskiros jaunučių sąjungos steigimą, žinoma, teko
pareiga suorganizuoti tą pirmą valdybą ir joje pa-
dirbėti. Už trejų metų beveik ta pati grupė išleido
Jaunųjų ateitininkų veiklos vadovą. Vadovėlio re-
dagavimas buvo be galo didelis darbas, bet kadangi
darbuotojų eilėse vyravo pareigingumas ir punk tua -
lumas, teigiama kritika ir noras užbaigti vertingą
projektą, darbas išvydo dienos šviesą. Prie viso šio
darbo prisijungė: Jadvyga Damušienė, Darius
Polikaitis (su mamos pagalba), Danutė Bindokienė,
Agnė Kižienė, Gražina ir Romas Kriaučiūnai, Ramutė
Petrulienė, Stasys Rudys, Jurina Rugienienė, Laima
Šalčiuvienė.

JAS ir MAS vadovėliai turėtų būti atnaujinti,
pritaikyti dabarties laikams ir technologijai. Tai būtų
geras projektas jaunesniems sendraugiams, nes jie
geriausiai pažįsta jaunimą, kuris dabar išeina tą
„ateitininkiško auklėjimo mokyklą”. Be to, tokie
programos vadovai yra didžiulė pagalba naujiems
globėjams. 

Jaunimo stažuotės Lietuvoje nebūtų įkurtos, jei-
gu nebūtų atsiradęs akcijos žmogus, tai a.a. Birutė
Bublienė, kuri mokėjo organizuoti ši didelį darbą.

Prieš kelis metus LB rėmuose kilo mintis steigti
Lietuvių išeivijos studentų stažuotės programą ir taip
padėti užsienio lietuviškam jaunimui plačiau pažinti
tėvų gimtą kraštą ir suteikti jam tautinės tapatybės
pilnesnį supratimą. Kadangi Birutė buvo idėjos įgy-
vendinimo žmogus, suvokusi kilnų pro gramos tikslą,
ėmėsi darbo. Nedelsiant įsteigė jau dabar visiems
žinoma LISS programą, kurią sėk mingai vedė jau
trejus metus. Sustačius stažuotės programą, ji mokėjo
supažindinti plačiąją lietuvių visuomenę su stažuotės
tikslais ir paaiškinti pro gramos eigą. O nuvažiavus į
Lietuvą surasdavo darb davius ir pritaikydavo stu-
dentų akademinius polin kius su jų darboviete. Sek-
dama programos eigą praleisdavo Lietuvoje 10 savai-
čių. Net sunku pagalvoti, kiek toks darbas pareika-
lauja laiko, kantrybės, sumanumo, drąsos, atsakomy-
bės. Birutės dėka mes, kurie skaitome ,,Draugą”,
esame gerai susi pažinę su jos įsteigta LB stažuotės
programa. 

Galiu čia taip pat paminėti vėliausią teigiamą
akciją, kurioje man teko dalyvauti. Jau kelis metus
Dainavos sendraugių pirmos stovyklos rengėjai teigė,
kad, atsiradus trečiajai bangai tarp lietuvių ateitinin-
kų, būtų gera turėti išsamią sendraugių pasi ruo šimo
įžodžiui medžiagą. Naujai iš Lietuvos atvykę nelabai
yra susipažinę su ateitininkų tikslais bei orga ni za cija.
2006 m. ASS Centro valdyba surašė tokias pasiruo -
šimo gaires. Jos buvo išsiųstos visiems sendraugių
vienetams, patalpintos ateitininkų tiklalapyje.  

Kaip tos teigiamos akcijos dalį galiu paminėti
antros sendraugių stovyklos Dainavoje įkūrimą. Visi
gerai susipažinę su Viktutės Siliūnienės ir jos grupės
ruo šiama jaunų šeimų „pirma” sendraugių stovykla.
Kadangi ta stovykla labai populiari, ne visi norintieji
patenka į ją. Rita Račkauskaitė-Bieliaus kienė matė
reikalą surengti „antrą sendraugių stovyklą”. Krei-
pėsi į mūsų sendraugių Centro valdybą dėl paramos, o
mums reikėjo ją ir jos komandą tik morališkai ir šiek
tiek finansiškai paremti. Ritos Bieliauskienės pastan-
gomis džiaugiasi antros sen drau gių stovyklos daly-
viai. Visi juk suprantame, kokią didelę reikšmę turi
jaunų šeimų ir jų vaikų bendravimas lietuviškoje ap-
linkoje. Tokių konkrečių, prasmingų veiklos kibirkš-
čių reikėtų daugiau turėti. 

Veikla parapijoje
Lietuviškos parapijos veikloje yra būtinas atei -

tininkų bei kitų katalikų aktyvus dalyvavimas. Tik
per dalyvavimą ir rėmimą užtikrinsime parapijų gy-
vas tingumą. Dabar daug lietuviškoje spaudoje skai-
tome apie lietuviškų parapijų uždarymą. Skundžia-
mės vyskupams, pabrėžiame lietuviško paveldo svar-
bą ir t.t. Daugeliu atvejų tokios tautinės pa rapijos
uždaromos, nes stokoja didesnio skaičiaus parapijie-
čių ir jų paramos. 

Dažnai girdime, kad nauja banga lietuvių
nelanko bažnyčios, nebent per Kalėdas ir Velykas.
Nenuostabu, atsižvelgiant į kultūrą, kurioje jie bren-
do. Klausiame, kaip prieiti prie jų? Kaip pritraukti?
Praminti pirmus žingsnius Detroit Dievo Apvaizdos
parapijos taryba nutarė rengti jaunesniajai kartai
„draugystės vakarones”. Sumanymas buvo, kad links-
ma nuotaika ir draugiškumas padės užmegzti naujas
draugystes. Be to, dalyviai susipažins su klebonu,
parapijos tarybos atstovais bei visa parapijos sodyba.
Žinoma, reikėjo praleisti kelias valandas prie telefono,
paraginti vieną kitą, kad parūpintų picos, vyno, alaus
ir muzikos; tada pagalvoti, kaip išlaidas padengti. Bet
gana lengvai viskas išsisprendė. Į pirmą parapijos
„draugystės vakaronę” susirinko apie 70 jaunimo.
Visi ilgai bendravo ir šoko. Iš jų pačių išplaukė pa-
siūlymas, kad kitąkart būtų smagu turėti kokią nors
trumpą programėlę. Tarp dalyvių atsirado talentingų
žmonių, kurie patys pasisiūlė suorganizuoti trumpus
pasirodymus – tad turėjome ir dainininkų, ir pianistų,
ir dramaturgų, ir dailės puoselėtojų. Po kelių tokių
smagių suėjimų išnaudojau progą trumpai pakalbėti
apie parapijos misiją ir veiklą. Paaiškinau, kaip
pastoracinė taryba veikia, koks metinis biudžetas ir
kaip finansiškai išsilaikome. Keli dalyviai dėkojo už
pristatytą informaciją, teigė, kad neturėjo jokio
supratimo, kaip čia parapijos Amerikoje veikia ir koks
yra gyvas pasauliečių dalyvavimas. Šiais metais į pir-
mą „draugystės vakaronę” pakvietėme talkon LB
valdybą. Bus proga dalyviams artimiau susipažinti su
LB veikla, kuri vyksta parapijos Kultūros centre.

Kyla klausimas – ar dalyviai po vakaronių tapo
praktikuojantys katalikai? Neturiu duomenų, bet ke-
li, kai buvo kviesti, prisijungė prie parapijos tarybos.
Be to, kartais daugiau galime įtakos turėti savo pa-
vyzdžiu, draugiškumu bei meile artimui ir tomis sa-
vybėmis pritraukti prie krikščioniškos bendruo-
menės.

Praeitais metais advento rekolekcijų metu mūsų
klebonas Gintaras Jonikas ir prel. Edmundas Put-
rimas vedė pokalbį tema: šeimos vaidmuo jaunimo re-
liginiame ir tautinime brendime. Kalbėtojais buvo
kviesti „jaunesnės kartos” dviejų imigracijos bangų
atstovai. Jie apibūdino asmeninius išgyvenimus ir
požiūrį į mūsų dvasinį bei tautinį židinį. Vyko įdo-
mios, gyvos diskusijos. Po sesijos trečios bangos ats-
tovus paklausiau, ar būtų pravartu jiems rinktis
mažose grupėse, kuriose galėtų drąsiai klausti bet
kokį klausimą apie tikėjimą, katalikybę, bažnyčią?
Atsakymas buvo teigiamas entuziastiškas pridūrus:
„Mes tose srityse taip mažai žinome.” Čia vėl akstinas
pradėti dialogą, kuris būtų labai naudingas. Mė-
ginsime.

Aukščiau minėti pavyzdžiai vėl liudija visuo me -
niš kumo principo formulę: STEBĖTI realiai,
SPRĘSTI idealiai ir imtis konkrečios akcijos VEIKTI.

Janina Udrienė
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LENGVOJI ATLETIKA

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIÙLO DARBÂ

DALIA’S IN-HOME CARE
AGENCY, INC.

Seniausia lietuvių agentūra
Caregiver plasment for the
Elderly, Disabled, Childcare 

and Houskeeping

President: Dalia Makauskas
Licensed, Bonded, Insured

Call 773-247-6129
E. mail: Daliaihc@yahoo.com

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 sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris ir vyras ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Gali
dirbti kartu arba atskirai. Tel. 773-
954-5233 arba 773-344-8829.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
slaugos darbo su gyvenimu. Didelė
patirtis, legalūs dokumentai. Gali

išleisti atostogų nuo balandžio mėne-
sio (bet kurioje valstijoje). Siūlyti
įvairius variantus. Tel. Lietuvoje
+370-647-65077 arba 630-730-2132.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Galimi pakeiti-
mai ar gali išleisti atostogų. Tel. 773-
808-0011.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* 47 metų moteris ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Pa-
tirtis, buitinė anglų kalba. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-707-7902. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš Lietuvos į Ameriką prieš maž-
daug dešimtmetį atvykęs jaunuolis
Lukas Veržbickas (Amerikoje žino-
mas kaip Verzbicas), kuris 2011 m.
sausio pradžioje atšventė savo 18-ąjį
gimtadienį, tapo vienu žinomiausių
jaunųjų sportininkų Dėdės Samo že-
mėje. Jam praėjusį trečiadienį, sausio
27 d., buvo įteiktas „Gatorades Na-
tional Boys Cross Country Runner of
the Years” apdovanojimas. Lukui šį
svarbiausią Amerikoje įvertinimo
ženklą įteikė dabartinis JAV mylios
rekordininkas Alan Webb (po iškil-
mių Lukas kartu su juo spaudai skir-
tame bėgime parodė savo sugebėji-
mus, o jų nuotrauka pasirodė Čikagos
dienraštyje „Sun Times”).

Susilygino su žymiuoju
krepšininku LeBronn James

Tokio įvertinimo Veržbickas su-
laukia antri metai iš eilės. Jis yra
septintas atletas Amerikoje, gavęs šį
ženklą daugiau nei vieną kartą. Taip
Lukas susilygino su vienu iš žy-
miausių krepšininkų JAV LeBronn
James, kuris tokį trofėjų irgi gavo
dusyk.

Lukas, kaip ne kartą esame rašę,
yra bėgimo ir triatlono atletas, ge-
riausias ne tik Illinois valstijoje, bet
ir visoje Amerikoje. Triatlone jis yra
pasižymėjęs ir tarptautinio lygio
varžybose jaunių klasėje.

Apie šį jauną vyrą, kurį Ameri-
kos spauda dažnai apibūdina kaip
„Lithuanian born” (Lietuvoje gimu-
siu) sportininką, yra rašę šimtai
įvairiomis kalbomis leidžiamų laik-
raščių, o „Google” internetiniame
žinyne apie jį yra beveik 10,000
straipsnių bei gausybė nuotraukų.
Tiek daug susidomėjimo iki šiol JAV
nėra susilaukęs joks kitas Amerikoje

gyvenantis lietuvis sportininkas.

Pasirinko 
University of Oregon

Nors JAV didžioji spauda jau
senokai spėliojo, kokį universitetą
Lukas pasirinks studijuoti, iki šiol jis
to nenorėjo atskleisti. Prieš kelias
dienas kalbantis su Luku, jis pasakė,
kad jau tvirtai yra apsisprendęs
rudenį pradėti studijas University of
Oregon Eugene. Kaip žinome, tame
universitete dirba JAV lengvosios
atletikos rinktinės vyr. treneris ir ten
esančiame stadione vyksta svarbiau-
sios šio krašto lengvosios atletikos
pirmenybės. Be to, Veržbickas yra
pirmasis studentas, gavęs visą leng-
vosios atletikos stipendiją (o ji siekia
daugiau nei 40,000 dol. metams).

Šis faktas aiškiai rodo, kad Uni-
versity of Oregon tiki, kad Lukas
ateityje gali tapti JAV bėgimo rekor-
dininku ir JAV olimpinės rinktinės
nariu.

Kadangi sykiu su bėgimu vaiki-
nas kultivavo ir triatloną, tai atei-
nančius 4 metus universitete jis turės
susitelkti tik į bėgimą, o triatloną
atidėti vėlesniam laikui. Tiesa, visiš-
kai atsisveikinti su triatlonu spor-
tininkas nežada.

Laukia svarbios 
varžybos

L. Veržbickas žada nebeatstovau-
ti savo gimnazijai kroso varžybose, o
dėmesį skirti aukštesnės klasės bėgi-
mo susitikimams, kuriuose dalyvaus
ir profesionalūs sportininkai. Tarp
gimnazistų bėgikui lygių jau neliko.

Pirmosios iš tokių lenktynių jau
čia pat. Jos vyks vasario 5 d. Boston
mieste, MA, kur Lukas pirmą kartą
išmėgins savo jėgas su profesionaliais
bėgikais. Jo numatytų varžybų są-
rašas artimiausiais mėnesiais gana
nemažas. Tai ir bėgimas New York
bei Seattle, kur susirinks geriausieji
šio krašto atletai. Geras pasirodymas
jose Lukui duris pravertų į 2012 m.
vyksiančią olimpiadą Londone, nors
jam tada būtų tik 19 metų. Jis sakė,
kad tokio jauno amžiaus bėgikui bus
labai sunku patekti į vyresnių ir dau-
giau patyrimo turinčių JAV sporti-
ninkų gretas. „Bet bandyti juk gali-
ma”, – tikina lietuvis, kuris visas
viltis deda į 2016 ir 2020 metų olim-
pines žaidynes, kai turės daug dau-
giau galimybių patekti į JAV olim-
pinę rinktinę.

Tikisi ir aukščiausio 
įvertinimo

O šiuo metu Veržbickas nemažai
galvoja ir apie ESPA televizijos sporto
stoties ruošiamą ESPY apdovanojimą
Hollywood. Jis pirmą kartą ten buvo
pernai, bet apdovanojimo nesulaukė.
Tačiau šiemet, antrą kartą gavus
„Gatorades” apdovanojimą, jis jau
turi žymiai daugiau progų tapti
aukščiausiojo prizo laimėtoju, ko
nėra pasiekęs joks kitas lietuvis ar
lietuvių kilmės atletas.

Palinkėkime Lukui siekti užsi-
brėžtų tikslų ir garsinti visus lietu-
vius ne tik Amerikoje, bet ir plačia-
jame pasaulyje!

L. Veržbickas susilaukė 
dar vieno įvertinimo

Lukas Veržbickas
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LB ,,Spindulys” pasirodė žavingai ir 
parsivežė puikiausius prisiminimus
Los Angeles jaunimas dalyvavo Australijos lietuvių dienose

DANGUOLÈ R. VARNIENÈ

Nors ,,Spinduliui” išvykstant į
2010 Australijos lietuvių dienas
(ALD), lietus mus beveik nubaidė,
tačiau Melbourne mieste atradome
gerą orą ir vaišingumą, todėl šauniai
prisijungėme prie visų jų renginių.
Pasirodėme žavingai ir parsivežė-
me puikiausius prisiminimus! 

Australai stebėjosi, kad Los An-
geles jaunimo ansamblio LB ,,Spin-
dulio” dvidešimt vienas šokėjas ir va-
dovė taip gausiai ir entuziastingai da-
lyvavo visos savaites renginiuose! Pa-
sipuošę lietuviškais tautiniais drabu-
žiais, dalyvavome atidarymo apeigose
– šv. Mišiose gražioje St. Mary Star of
the Sea bažnyčioje, per sporto šven-
tės atidarymą pasveikinome ALD su
,,Kepurine” ir tradiciniu ,,Suktiniu”.
Sutiko mus gausiais plojimais, kad
mes, iš taip toli atvažiavę, praturti-
nome jų šventę. 

Australijos lietuviams  2010-ieji
buvo ypatingi metai – Lietuvių
Bendruomenė šventė 60 jubiliejinius
metus, o sporto šventė yra 60-toji,
surengta iš eilės. Australijos lietuviai
kas keleri metai susirenka šokių ar
dainų šventėms ir nėra praleidę nė
vienerių metų nesurengę sporto
šventės. Viskas vyko Melbourne
mieste, ten, kur kadaise tokios šven-
tės ir prasidėjo.

Į šventę suvažiavo žmonės iš 6
miestų – Sydney-Geelong, Adelaide,
Brisbane, Canberra, Melbourne ir
net iš Perth! Dalyvavo apie 100 šo-
kėjų, į ALD atvyko ir iš JAV, Penn-
sylvania valstijos pagyvenusių šokėjų
grupė ,,Žilvinas”. Mums teko šokti
net 14 šokių. Australai daug kar-
tų dėkojo mums, kad atvykome, ir
stebėjosi, kad mūsų jaunimo ratelis
toks didelis. Atsirado draugų, kurie
su nostalgija prisiminė, kaip gera
buvo, kai prieš 28 metus ALD lankėsi
,,Spindulys”, vadovaujamas Onos
Razutienės. Dar kiti su ašaromis pri-
siminė, kaip 1964 m. pas juos lankėsi
Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė,
vadovaujama Valdo Adamkaus ir
Vytauto Grybausko iš Čikagos kartu
su rinktinės komandos kapitonu
Algimantu Varnu.

Visi džiaugėsi, kad ,,Spindulio”
šokėjai tokie draugiški ir gabūs, nes
mūsų jaunimas pasisiūlė papildyti
australų gretas ir padėti sporto žai-
dynėse – paskolinome du žaidėjus
krepšinio rungtynėms. O tinklinio
varžyboms labai greitai sudarėme
Los Angeles komandą, kuri sugebėjo
laimėti net medalį! 

Australai suplanavo renginių vi-
sai savaitei, kurių dauguma vyko
nuostabiose Lietuvių namų patalpo-
se. Ten yra puikios salės ir net viena
koncertinė salė su balkonu, veikia
restoranas, baras, knygynas, yra vie-
tos archyvams ir nuotraukų iš lietu-
viškos veiklos parodoms. Kaip malo-
nu ir smagu buvo pamatyti Austra-
lijos lietuvių 60 metų veiklos istori-
ją! 

Šventės metu vyko tautodailės ir
meno parodų atidarymas, susipažini-
mo vakarėlis, kaukių balius, jaunimo
talentų vakaras, kuriame dalyvavo
net penki ,,Spindulio” ansambliečiai.
Toliau vyko koncertai: Lietuvos žy-
miausios balerinos Eglės Špokaitės,
muzikantų ,,Pamarys” koncertas ir

Dainų ir muzikos šventė! Šimtinis
jungtinis mišrus australų lietuvių
dainininkų (daugiausia vyresnės kar-
tos) choras atliko puikų repertu-
arą su didele meile lietuviškai dai-
nai. 

O tuo metu visą savaitę siautė
sporto rungtynės, vyko įvairūs lietu-
viškų draugijų susirinkimai. Po to
buvo surengtas ir šaunus Naujųjų
metų sutikimo pokylis, kuriame ir
mes džiaugsmingai dalyvavome. Ne-
buvo lenga atsisveikinti su naujais
draugais. 

Netrūko progų pasisvečiuoti ir
pasilinksminti. ALD pirmininkė Rita
Mačiulaitienė, Melbourne LB pirmi-
ninkas Dennis Gaylard, šokių šventės
meno vadovė Zita Šukytė, veikėjos
Danguolė Juška ir mums iš seniau
pažįstamos sesutės Birutė ir Zita
Prašmutaitės, A. Šimkus, Dalia ir
Henrikas Antanaičiai – buvo mūsų
nuoširdūs draugai. Dėkojame jiems ir
dar daug kitų malonių Australijos
lietuvių už visą rūpestį, globą ir
meilę, rengiant šią didžiulę šventę. 

Po tokios nuostabios savaitės ir
iškilmių kai kurie iš mūsų turėjo sku-
bėti grįžti namo į mokslus, o kiti dar
spėjo Sydney ir Cairns miestus ap-
žiūrėti. Aš aplankiau smagią australų
lietuvių skautų stovyklą (juk jiems
tuo metu buvo vasaros atostogos),
kur per svečių dieną pagrojo ta-
lentinga muzikantų grupė ,,Pama-
rys”, atvykusi iš Lietuvos. Jų muzika
ir dainos lydėjo visą ALD savaitę ir
labai praturtino šventę. Skautų
stovykloje lankėsi ir LS seserijos ir
brolijos vyriausi skautininkai iš JAV
ir Kanados bei du stovyklautojai iš
Lietuvos.

Nebuvo galima išvykti namo, ne-
pamačius koalų ir kengūrų! Jauni-
mas vyko į ,,Penguin Island” visos
dienos išvykai. Tada visos svajonės
jau buvo išsipildžiusios!

Esu be galo laiminga ir paten-
kinta, kad mūsų Los Angeles jauni-
mas pavyzdingai atstovavo mūsų
žemynui bei miestui. Jų šeimos –
tėveliai ir seneliai – visiems gerai pa-
žįstami mūsų parapijoje. Šioje kelio-
nėje dalyvavo šie ,,Spindulio” daly-
viai: Darija ir Valdas Varnai, Saulius
Žemaitaitis, Vita ir Vytas Reivydai,
Danius Anelauskas, Tauras Stočkus,
Aleksas Vilkas, Gytis ir Viktoras Jo-
gos, Ringailė Barysaitė, Lina Poli-
kaitytė, Nida Mulokaitė, Tadas Mi-
kuckis ir Kendra Kiršonytė. Tai
mūsų nuo vaikystės augintas jauni-
mas, kuris ne tik šoka, bet ir skau-
tauja, dainuoja, sportuoja, o prieš me-
tus dalyvavo Lietuvos 1000 metų
šventėje! Prie mūsų prisidėjo Erika
Prišmantaitė iš Seattle ir jos tėvelis J.
Prišmantas, iš Boston – Vida Žiau-
graitė ir Lina Kazakaitytė, iš San
Diego – Egle Bitinaitė, iš Berkeley –
dr. Romas Kudirka. O Erikas Pet-
raitis lydėjo su daina ir gitara. 

Buvo labai smagu Australijoje
sutikti žmonių iš Los Angeles! At-
vyko Arūnas ir Vida Bruožai su šei-
ma, Stasys ir Alma Paplauskai, Mika
Raulinaitienė ir Daiva Mattytė ap-
lankyti savo giminės ir mūsų ,,Spin-
duliui ” paploti. Ačiū visiems! 

Danguolė R. Varnienė – LB
,,Spindulio” vadovė, Šv. Kazimiero lit.
mokyklos Los Angeles mokytoja.

(Iš k. į d.) ALD ruošos komiteto sekretorė Danguolė Juška, ALD komiteto pir-
mininkė Rita Mačiulaitienė, LB ,,Spindulio” vadovė Danguolė Varnienė, Mel-
bourne LB pirmininkas Dennis Gaylard, ALD komiteto iždininkė Vilia Dukas.

,,Spindulio” šokėjos pasiruošusios ir laukia ALD atidarymo (iš k. į d.) Lina
Kazakaitytė, Darija Varnaitė, Vida Žiaugraitė ir Erika Prišmantaitė.

Tradicinis ,,Suktinis”, pašoktas ALD atidaryme.  
D. Varnienės asmeninio albumo nuotraukos

ALD dienos australų skautų stovykloje. (Iš k. į d.) skautininkas ir muzikan-
tas australas (pavardė nežinoma), ,,Pamarys” muzikantai Juozas Staniulis,
Vanda ir Vytautas Zeleniai, Danguolė Varnienė, ,,Pamarys” muzikantas Pra-
nas Mačernis, Australų Lietuvių Fondo pirmininkas A. Šimkus. 
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Europos krepšinio čempionate 
Lietuva žais „A” grupėje

Praėjusios savaitės pabaigoje,
Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre Vilniuje, įvyko 2011-ųjų metų
Europos vyrų krepšinio čempionato
burtų traukimas.

Į iškilmes atvyko garsūs buvę ir
dabartiniai žaidėjai, treneriai bei de-
legacijų atstovai. Renginį, kurį rodė
visa Europa, vedė aktorius Vytautas
Rumšas bei Jurgita Jurkutė. Prieš
patį burtų traukimą kalbą pasakė
Lietuvos ministras pirmininkas And-
rius Kubilius, paraginęs atvykstan-
čius užsieniečius mokytis lietuvių
kalbos. Trys frazės, kurias jis siūlė
išmokti, tai „Į sveikatą’’, „Mes laimė-
jom’’ ir „Ačiū”.

Po nuostabaus Lietuvos šokėjų
pasirodymo, kalbą pasakė ,,FIBA
Europe’’ prezidentas Olafur Rafns-

son, paminėjęs, jog Lietuva yra pajėgi
surengti aukščiausio lygio čempiona-
tą, primindamas praėjusių metų
Europos jaunių (iki 18 metų) čempio-
natą, kuris vyko Vilniuje.

Renginio vedėjams grįžus ant
scenos, buvo pristatytas čempionato
talismanas – Amberis (angliškai
,,amber’’ – gintaras). Vėliau krepšinio
rungtynių komentatorius Robertas
Petrauskas pristatė ,,FIBA Europe’’
generalinį sekretorių Nar Zanolin,
kuris paaiškino kaip bus traukiami
burtai, ir pradėjo pagrindinę vakaro
dalį.

Turnyre dalyvaujančios rinkti-
nės prieš kelias savaites buvo su-
skirstytos pagal pajėgumą į šešis
krepšelius. Pirmosios dešimt koman-
dų buvo suskirstytos pagal 2009-ųjų
metų Europos čempionato rezulta-
tus, o likusios – pagal kvalifikacinia-
me turnyre pasiektus rezultatus. Lie-
tuvos rinktinė pateko į trečiąjį krep-
šelį.

Iš pirmojo krepšelio burtus trau-
kė 1957 metų Europos čempionas
Stanislovas Stonkus. Iš antrojo – ke-
turiskart Europos čempionas Modes-
tas Paulauskas, iš trečio – legendinis
Italijos krepšininkas ir 1983 metų
Europos čempionas Dino Meneghin,
iš ketvirtojo – dukart Europos čem-
pionas Sergėjus Jovaiša, iš penktojo –

„Metropolitan” lygos salės pirmenybėse

Nors šią žiemą „Lituanicos”
(„Liths”) komanda nebežaidžia „Met-
ropolitan” lygos salės futbolo pirme-
nybėse, tačiau kai kurie sirgaliai tei-
raujasi, kaip varžybos vyksta.

Reikia pasakyti, kad dėl didelių
mokesčių šiose pirmenybėse nežai-
džia ir daugiau komandų, kurios
kiekvieną  žiemą žaisdavo „Odeum”
sporto komplekse.

Šiemet apskritai nėra dviejų
grupių: „major” ir I divizijos. Ko-
mandos žaidžia vienoje grupėje, ku-
rioje rungtyniauja tik 12 komandų
(anksčiau, kaip žinome, būdavo dvi
grupės po 10 komandų tik paskuti-
niais metais I divizijoje jų būdavo
kiek mažiau).

Šiais metais dalyvaujančios ko-
mandos jau sužaidė po 5 rungtynes.
Čia pateikiame tik praėjusio sekma-
dienio rezultatus: „Wings” – „Soc-
kers” 1:2, „Green-White” – „Vikings”
1:2, „Zrinski” – „International” 4:3,
„United Serbs” – „Kickers” 4:1,
„Schwaben” – „Eagles” 5:4, FC
„Serbska” – Belgrade” 4:5.

Po 5 ratų padėtis lentelėje tokia:
1. „United Serbs” – 15  taškų, 2.
„Schwaben” – 12, 3. „Egles” – 10, 4.
„Zrinski” – 9, 5. „Sockers” – 9, 6.
„Vikings” – 8, 7. „Kickers” – 7, 8.
„Wings” – 6, 9. „Belgrade” – 5, 10.
„Green-White” – 3, 11. „Interna-
tional” – 3, 12. „Serbska” – 0.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė rungtyniauja
Lietuvos moterų valstybinė rink-

tinė pradėjo pasiruošimą kovo mėne-
sio pradžioje vykstančiam 2013 metų
Europos čempionato pirminiam ra-
tui. Pirmąsias rungtynes po treniruo-
čių stovyklos Šiauliuose lietuvaitės
žaidė Rygoje praėjusį savaitgalį.
Lietuvos rinktinė kovojo su Latvijos
vicečempionėmis – „Skonto” koman-
da. Laimėta rezultatu 8:0. Lietuvos

naudai 3 įvarčius pelnė Oksana Ima-
nalijeva, du – Kamilė Vaičiulaitytė, po
vieną – Rasa Imanalijeva,  Raimonda
Bložytė ir Marija Stasiulytė.

Vasario 9 d. Lietuvos rinktinei
yra numatyta dvikova su Estijos čem-
pione „Parnu”, o vasario 16-tą – su
Latvijos čempione – Liepojos „Me-
talurgs”, o vasario 27 d. vėl su
„Parnu”.

„Šiaulių” klubas nugalėjo Marijampolės „Sūduvą”
Vasario 2 d. Marijampolės futbo-

lo manieže draugiškas rungtynes
žaidė vietos „Sūduvos” komanda (ji
yra Lietuvos vicečempionė) su pernai
penktą vietą A lygos pirmenybėse
užėmusia „Šiaulių” komanda.

Rungtynės baigėsi netikėta sve-

čių pergale – 2:1.
Pirmą įvartį įmušė šiaulietis Ry-

tis Leliūga, o po kelių minučių „Sū-
duvos” puolėjas Povilas Lukšys rezul-
tatą išlygino. Pergalę nulėmė 30-ąją
žaidimo minutę įmuštas „Šiaulių”
saugo Roberto Vėževičiaus įvartis.

1985 metų Europos čempionas Ale-
xander Volkov, iš šeštojo – daugiausia
plojimų sulaukęs Lietuvos krepšinio
legenda, taip pat 1985 metų Europos
čempionas Arvydas Sabonis.

Burtai lėmė jog ,,A’’ grupėje žais
Ispanija, Turkija, Lietuva, Didžioji
Britanija, Lenkija, bei kvalifikacijos
antra komanda (Suomija, Vengrija
arba Portugalija). ,,B’’ grupėje – Ser-
bija, Prancūzija, Vokietija, Izraelis,
Italija bei Latvija, ,,C’’ grupėje –
Graikija, Kroatija, Juodkalnija, Ma-
kedonija, Bosnija ir Hercegovina bei
kvalifikacijos pirma komanda. ,,D’’
grupėje susitiks Slovėnija, Rusija,
Belgija, Gruzija, Bulgarija bei Uk-
raina.

Po traukimo buvo nuspręsta, jog
,,A’’ grupės rungtynės vyks Panevė-
žyje, ,,B’’ – Šiauliuose, ,,C’’ – Alytuje,
,,D’’ – Klaipėdoje.

Primename, jog Europos čempio-
natas Lietuvoje vyks šiais metais nuo
rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 18 d. Gru-
pių ratas vyks Panevėžyje, Šiauliuo-
se, Alytuje bei Klaipėdoje nuo rug-
pjūčio 31 d. iki rugsėjo 5 d. Antrasis
ratas vyks Vilniuje nuo rugsėjo 7 iki

12 d. Atkrintamosios rungtynės ir
baigiamosios varžybos vyks Kaune
nuo rugsėjo 14 iki 18 d.

Čempionato talismanas – Amberis.

Australijos atvirąjį teniso turnyrą laimėjo 
N. Djokovic

Kaip ir prieš trejus metus, pir-
mąjį metų didžiojo kirčio turnyrą
Australijoje „Australian Open’’  lai-
mėjo serbas Novak Djokovic.

Trečioji planetos raketė baigia-
mosiose rungtynėse 6–4, 6–2, 6–3 nu-
galėjo penktąją raketę Andy Murray.

Pusfinalyje Djokovic, kaip ir
prieš trejus trys metus, trijų setų
kovoje 7–6(3), 7–5, 6–4 įveikė geriau-
siu tenisininkų laikomą Roger
Federer, o A. Murray (4–6, 7–6(2),

6–1, 7–6(2)) – Ričardą Berankį, tre-
čiajame rate įveikusį ispaną David
Ferrer.

Pirmoji pasaulio raketė Rafael
Nadal ketvirtfinalyje 4–6, 2–6, 3–6
turėjo pripažinti Ferrer pranašumą.
Primename, jog Ferrer trečiajame
rate 6–2, 6–2, 6–1 įveikė Berankį.
Antrajame rate Lietuvos tenisininkas
6–1, 6–0, 2–0 sutriuškino buvusią
trečiąją planetos raketę David Nal-
bandian.

Po varžybų atnaujintoje lentelėje
penketukas liko nepakitęs, tačiau
Djokovic nuo antrosios vietos dabar
jau skiria mažiau nei 100 taškų. Pir-
mąją vietą užima Nadal (12,390 tšk.),
antrąją – Federer (7,965 tšk.), tre-
čiąją – Djokovic (7,880 tšk.), ketvir-
tąją – Robin Soderling (5,955 tšk.),
penktąją – A. Murray (5,760 tšk.).
Ferrer pakilo į šeštąją vietą su 4,570
tšk. Tuo tarpu lietuvis Berankis iš
95-osios vietos pakilo į 73-iąją.

Europos dailiojo čiuožimo čempionė – S. Meier
Bern, Šveicarijoje vykusiame

2011-ųjų metų Europos dailiojo čiuo-
žimo čempionate aukso medalį iško-
vojo šveicarė Sarah Meier.

Tarp moterų auksu pasidabinusi
Meier po trumposios programos buvo
trečia, o po ilgosios  pakilo į pirmąją
vietą. Antrą vietą užėmė ir sidabro
medaliu pasidabino Caroline Kostner.
Nors ji buvo tik šeštoje vietoje po
trumposios programos, triskart Eu-
ropos čempionė už ilgąją programą
užėmė pirmąją vietą. Nors teisėjai
nesulaukė atvirų priekaištų, matyt
Kostner gavo per daug taškų. Nė kar-
to nenukritusi ir geriausiai ilgąją pro-
gramą sučiuožusi Meier už šią pro-
gramą gavo 3,33 taškais mažiau.
Trečiąją vietą užėmė pirmą vietą po
trumposios programos užėmusi, o po
ilgosios programos ketvirtąją vietą
Kiira Korpi. Moterų moterų čiuožime
lietuvė nedalyvavo.

Tarp vyrų nugalėjo prancūzas
Florent Amodio. Antrąja vieta tenki-
nosi kitas prancūzas – Brian Joubert,
trečiąja – čekas Tomas Verner. Gra-
žiausiai ir įspūdingiausiai ilgąją pro-
gramą atlikęs belgas Kevin van der
Perrenk užėmė tik ketvirtąją vietą.
Už ilgąją programą jam skirta tik
penkta vieta. Lietuvis Saulius Amb-
rulevičius liko 34-as.

Tarp porų ketvirtą kartą čem-
pionais tapo Vokietijos atstovai
Aliona Savchenko ir Robin Szolkowy.
Antrąją vietą užėmė čempionų titu-
lus gynę Yuko Kavaguti ir Alexander
Smirnov, trečiąją – Vera Bazarova ir
Yuri Larionov.

Šokių ant ledo varžybose aukso
medalius nuskynė prancūzai Natha-
lie Pechalat ir Fabian Bourzat. Si-
dabro medalius namo parsivežė Eka-
terina Bobrova ir Dmitri Soloviev,
bronzos – Didžiosios Britanijos čiuo-
žėjai Sinead ir John Kerr. Deividas
Stagniūnas su naująja partnere Isa-
bella Tobias užėmė 12-ąją vietą. Tai
geras ir daug žadantis rezultatas.

Novak Djokovic.

Sarah Meier.
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– Ne pirmą kartą atvykstate į
Čikagą. Kokie šios kelionės tiks-
lai?

– Mėgstu keliauti, sutikti naujus
žmones, jiems pagroti. Man patinka
didmiesčiai, jų tempas, energija. Či-
kaga vienas iš tokių didmiesčių su
fantastiška architektūra, neišsemia-
mais kultūros lobiais, taigi pakanka
priežasčių norėti į jį atvykti.

– Kaip muzika atėjo į Jūsų
gyvenimą, net nereikia klausti,
žinia – šeimos įtaka. Čikagiečiai
pažįsta Jūsų brolį Julių, kuris ne
kartą dirigavo Lietuvių Operos
spektakliams Čikagoje. Jis pase-
kė tėvo Rimo Geniušo – dirigento
– pėdomis. Kas nulėmė Jūsų pasi-
rinkimą tapti pianistu? Kodėl
nepasukote mamos Irenos Že-
maitytės-Geniušienės – dailinin-
kės – pėdomis?

– Vaikystėje labai norėjau tapti
dailininku, bet vėliau muzika nuga-
lėjo. Mano tėvas turi dvi muzikines
profesijas – dirigento ir pianisto, taigi
mes su Juliumi jas ir pasidalinome.
Kas tai nulėmė sunku pasakyti, tik
labai gerai atsimenu, buvau dvylikos
metų ir staiga apėmė nenumaldomas
troškimas groti, nebe todėl, kad tė-
vai ir mokytojai liepia, bet poreikis iš
vidaus. Jis manęs neapleido ir iki
šiol.

– Ar Jūs – atlikėjas, savaip at -
likdamas kūrinį, „nenusižengia -
te” kompozitoriui?

– Žmogus nebūtų žmogumi, jei
niekad nenusižengtų. Bet kompozito-
rius irgi nėra ponas  Dievas. Tiek ba-
roko, tiek klasicizmo ir romantizmo
epochose atlikėjui buvo palikta daug
daugiau laisvės. Taip pat ir džiaze.
Tik XX a. kompozitoriai, įkvėpti Igo-
rio Stravinskio pavyzdžio, panoro
atlikėjus paversti vergais. Šiandien
pažangūs kompozitoriai vėl yra linkę
pasitikėti atlikėju, suteikia daugiau
jam laisvės.  Nuo to kūrinys tik laimi.
Aš stengiuosi būti ištikimas kompo-
zitoriaus tekstui, tačiau visiškai iš-
vengti subjektyvumo būtų ir neį-
manoma, ir beprasmiška.

– Ar turite pasiruošimo kon-
certui ritualų? Ką darote, jei
koncerto dieną „iš lovos išlipate
ne ta koja”?

– Pagrindinis ritualas – gerai pa-
siruošti, gerai išmokti kūrinį. Tame
yra pagarba ir klausytojui, ir kompo-
zitoriui. Toliau – kaip Dievas duos,
nuo nesėkmingų dienų niekas neap-
saugotas. Tačiau jei esi profesionalas,
tuomet net ir nesėkmingam koncerte
bus pakankamai vertingų dalykų.

– Šiomis dienomis išsilaikyti
viršūnėje menininkui nelengva.
Konkurencinė kova – didelė.
Kaip menininkui  išlikti, apsi sau -
goti, nesusipurvinti?

– Apie konkurenciją geriau per
daug negalvoti. Net jei būsi pirmas

pasaulyje, kada nors būsi nukonku-
ruotas, sukritikuotas, o galų gale pa-
laidotas. Pianistų padėtis šiuo požiū-
riu ypač sudėtinga. Tai viena iš sun-
kiausių profesijų, reikalaujanti pa-
švęsti visą gyvenimą. Bet net jei esi
puikus pianistas, negali žinoti, ar
būsi reikalingas rytoj. Tačiau viską
atperka pats bendravimo su muzika
džiaugsmas, kiekvieną dieną patiri
laimės būseną ir pamiršti apie kon-
kurenciją ir kitus nepatogumus.

– Koncertinėje programoje,
kurią atliksite Čikagoje, tarp
užsieniečių pavardžių įrašyta ir
lietuvių kompozitoriaus Bro -
niaus Kutavičiaus pavardė. Kas

tai – duoklė lietuvybei ar mėgsta-
mas kompozitorius? Ar dažnai
koncertuose garsinate lietuvių
kompozitorių kūrybą?

– Duoklę lietuvybei atiduodu su
malonumu. Kutavičiaus sonata yra
vienas stipriausių lietuviškų kūrinių
fortepijonui. Kai kas iš vis nemėgsta
šiuolaikinės muzikos. To negaliu
pasakyti apie save. Manyje yra tas
„kanalas”, kuris mielai priima ir per-
duoda modernią muziką. Kita vertus,
Kutavičiaus sonatą esu ne kartą
skambinęs visai nemuzikinei audi-
torijai, ir ji buvo puikiai priimta. Ką
tik išmokau kito lietuvių „gyvo kla-
siko” – Felikso Bajoro „Veiksmažo-
džių siuitą”. Jo premjerą grosiu kovo
mėnesį Vilniuje.

– Jūsų koncertų skelbimai
primarginti datomis. Šiandien P.
Geniušas aktyviai koncertuoja
su orkestrais, groja kamerinės
muzikos ansambliuose ir solo,
yra festivalio „Kristupo klavy -
rai” meno vadovas, Lietuvos mu -
zikos ir teatro akademijos dės -
tytojas, tarptautinių konkur sų
vertinimų komisijų narys, daly-
vauja netradiciniuose projek -
tuose (Oskaro Koršunovo spek-
taklyje „Meistras ir Margarita”,
Kauno muzikinio teatro miuzik-
le „Kabaretas”). Kodėl „velia tės”
į visas tas veiklas? Ar Jums ne -

Viską atperka bendravimo su muzika džiaugsmas
užtenka fortepijono?

– Visos tos veiklos glaudžiai susi-
jusios su fortepijonu. Tačiau žanro
ribų praplėtimas praturtina ir patį
klasikinio atlikimo  stilių. Stengiuosi
klasikiniam pianistui būtino užsi-
sklendimo etapus keisti bendravimo
su kitais menais etapais. Tiek
teatras, tiek improvizacinė muzika
įneša naują žvilgsnį į muzikos raidos
suvokimą.

– Esate žinomas menininkas.
Žinia, kur menininkas – ten bo-
hema. Skaitytojams smalsu – ar
Jūs buvote kada sugundytas bo-
hemiško gyvenimo?

– Menininkai ir bohema – ne tas
pats. Kartais saldu paragauti va-
karėlių, diskusijų, flirto ir t. t., tačiau
„ilgų distancijų” bohemiško gyveni-
mo nepakelčiau, čia irgi reikia savito
„profesionalizmo”, kuris nesuderina-
mas su pianisto formos palaikymu.

– Neseniai (2010 m. spalio
8–12 d.) buvote  Rosalyn  Tureck
tarptautinio Bach pianistų kon-
kurso (Rosalyn Tureck Interna-
tional Bach Piano Competition),
vykusio New York, JAV vertini-

mo komisijos nariu. Kas Jus
pakvietė jame dalyvauti ir koks
tai konkursas? 

– Į tarptautinį Bach konkursą
pakvietė kolegė New York gyvenanti
pianistė Golda Tatz. Jai pačiai teko
mokytis pas legendinę  Bacho atlikėją
Rosalyn Tureck. Šiame konkurse
rungėsi įvairių amžiaus grupių pia-
nistai. Ypač įsiminė 16-metė korėjietė
– ji parodė puikų baroko stiliaus
suvokimą, bet kartu ir karštą tem-
peramentą, kūrybiškumą ir šiuolaik-
iškumą. Ji ir laimėjo Grand Prix
(pavardės dabar niekaip negaliu
prisiminti).

– Ar nesunku būti vertintoju?
Vertintojas taip pat turi savo
žvilgsnį į atlikimą (o  gal kartais
ir į patį atlikėją)? Kaip nu-
spręsti, kam atiduoti „laurus”?

– Kai buvau jaunas galvojau,
kaip įmanoma išsėdėti tiek valandų
konkurso komisijai. Bet vėliau su-
pratau, kad tai irgi įdomus darbas.
Būna ginčų, nuomonės kartais iš-
siskiria, tačiau tik dėl kai kurių
smulkmenų. Profesionalūs vertinto-
jai nesumaišys juodo su baltu, ar
padirbto deimanto su tikru.

– Ką galite pasakyti apie mū -
sų jaunuosius lietuvius pianis-
tus, kurie išsibarstė po visą pa-
saulį ir, atrodo, jame nepasikly-

do? Kas džiugina? Juk esama ir
jaunų žmonių, ir įdomių idėjų,
ku rios galbūt nėra artimos
Jums, bet gražios?

– Jaunų talentų, be abejo, yra.
Jei esi 18-metis, viskas padeda – esi
lankstus, ištvermingas, trykštantis
ener gija ir užsidegimu. Visi sako
„koks perspektyvus”, 28-ių laimėti
konkursą jau sunkiau, nervai nebe
tie, 38-erių dauguma jau iškrenta iš
maratono. Jei tau 60 metų ir esi dar
puikios formos, vis dar siautėji – va
čia jau daug didesnė retenybė!

– Pereitais metais Jūsų sūnus
Lukas dalyvavo net dviejuose vi-
same pasaulyje žinomuose kon-
kursuose – laimėjo XV Gina Ba-
chauer tarptautiniame pianistų
konkurse, laimėjo Salt Lake City
(JAV) ir Varšuvoje vykusiame
XVI tarptautiniame Frederic Cho-
 pin pianistų konkurse lai mėjo
sidabro medalį bei buvo pri pa-
žintas geriausiu polonezo atlikė-
ju šio konkurso finale. Ar Lietu-
va domisi Luko pasiekimais? 

– Tiesa sakant, spauda gana
plačiai apšvietė mano sūnaus Luko
laimėjimus, ypač Chopin konkurse.
Mane net nustebino, kokia gausybė
Lietuvos žmonių žiūrėjo jo pasirody-
mus per internetą. Dėmesio stoka
tikrai negalėjo skųstis, jis gavo ir Lie-
tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės padėkos raštą.

– Kodėl, Jūsų nuomone, jau -
ni mas išsivažinėja po svečias ša -
lis?

– Sutinku, kad pianistui Lietu -
voje kiek ankštoka, talento tikrai
daugiau nei šalis gali jų išlaikyti.
Todėl ir lekia kitur laimės ieškoti.
Bet gerai, dar gali lėkti. Man atrodo,
svarbiausia pasirūpinti veteranais.

– Naudodamasi proga noriu
paklausti,  ar jau žinoma, kada ir
kur JAV bus rengiami Luko Ge-
niušo koncertai? Mat, kiek man
žinoma, XV Gina Bachauer kon-
kurso rengėjai buvo tai paža-
dėję?

– Lukas šiuo metu koncertuoja
Japonijoje. Tiesą sakant, jau pasime-
čiau jo planų gausybėje ir dabar tik-
sliai nežinau, kada jis koncertuos
Amerikoje, kai tik žinosiu, pranešiu.

– Grįžkime į „vėjų miestą”.
Ką be B. Kutavičiaus kūrinio
išgirs Čikagos klausytojas?

– Be Kutavičiaus dar skambinsiu
Robert Schumann „kultinė” Fantazi-
ja C major, op. 17. Tai didžiulis 3-jų
dalių kūrinys, vienas iš reikšmingiau-
sių šio genialaus romantiko opusų.
Pernai metų pabaigoje išėjo mano
kompaktinė plokštelė su Schumann
kūriniais. Taip pat paskambinsiu
Manuel de Falla siuita iš baleto
„Meilė burtininkė” (El Amor brujo),
kurios paskutinė, ketvirta pjesė –
žymusis „Ugnies šokis”. Franz Liszt
200 gimimo metinėms pagerbti pa-
grosiu jo 10-ją „Vengrų rapsodiją”.
Beje Schumann Fantazija irgi skirta
jo draugui Franz Liszt.

– Dėkoju už pokalbį ir kvie -
čiu mūsų skaitytojus į labdaros
koncertą, kuris vyks va sario 12
d. 6 val. v.  Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. 

Kalbino Laima Apanavičienė

Tarp Lietuvos atlikėjų Petras Geniušas išsiskiria įvairiapusiškumu ir
nuolatinėmis, dažnai ri zi kin go mis naujų išraiškos formų, nekasdieniš kų mu-
zikinių ir dvasinių po tyrių pa ieškomis. Meistriškai įvaldęs platų kla sikinių,
romantinių ir šiuolaiki nių kūrinių repertuarą, jis rengia re či talius ir koncer-
tuoja kaip solistas su Lietuvos simfoniniais or kestrais, įvairiais kameriniais
an sambliais ir solistais. Tačiau įgimtas žingeidumas skatina Nacionalinės
premijos lau reatą neapsiriboti vien klasikinio pianisto patirtimi ir veikla,
nenuils ta mai plečiant savo muzikinį akiratį – nuo anglų virginalistų ir įvai-
rių pa saulio tautų folkloro iki avangardinės muzikos, džiazo ir elektro ni kos.
Vasario 10–12 dienomis fortepijono virtuozas lankysis Čikagoje ir su ma lo -
numu sutiko dalyvauti Lietuvos vai kų globos būrelio ,,Saulutė” labda ros kon-
certe. Ta proga ir pakalbinome gerb. Petrą Geniušą.

Petras Geniušas.                                                            K. Vanago nuotr.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
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.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A†A
Marytei Idzelytei Viliamienei 

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
motinai Salomėjai Idzelienei,

dukrai Vilijai Viliamaitei, sūnui Andriui Viliamui, 
seserei Teresei Beržinskienei,

broliui Augustinui Idzeliui, jų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI

Dėl mylimos močiutės

A † A
ADELĖS JURKŠAITIENĖS

mirties, nuoširdžiai užjaučiame LTSC bendradarbę
DANUTĘ PETRULYTĘ, gimines ir artimuosius.

Lituanistikos tyrimo ir studjų centro
Tarybos ir Valdybos  vardu

Dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas

Dr. Augustinas Idzelis
Valdybos pirmininkas

Mylimai seseriai

A † A
MARY IDZELYTEI-VILIAMIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame LTSC Valdybos pirmi-
ninką dr. AUGUSTINĄ IDZELĮ.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
Tarybos ir Valdybos vardu

Dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas

Kristina Lapienytė
Vykdomoji direktorė

Ilgametei ir dosniai Lietuvių Operos rėmėjai

A † A
ELENAI BARIENEI

mirus, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai už-
jaučia 

Lietuvių Operos kolektyvas

Ilgametei Lietuvių Operos dainininkei bei valdy-
bos narei

A † A
VALERIJAI ŽADEIKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą jos šeimai ir artimie-
siems reiškia ir kartu liūdi

Lietuvių Operos kolektyvas

A † A
MARYTEI VILIAMIENEI

per anksti iškeliavus Anapilin, jos brolį dr. AUGUSTINĄ
IDZELĮ, Draugo fondo tarybos narį, mirusios Marytės
šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Draugo fondo  taryba

JUSTINA PRONSKUTÈ-SKALIŠIUS

Tik sapnasTik sapnas

Daug kartų kartotą brangų vardą
Be vilties ir džiaugsmo prado.
Įskaudinta širdis – be Tėvynės, namų!

Tarsi šešėlis pėdomis sekioja
Tolstanti tikrovė – gyjanti žaizda.

Lyg paukščiai skraido neišsakyti žodžiai
Iš praeities, jaunystės dienų.
Vėl girdžiu aš jūros išsiūbuotą bangą,
Klykiančias žuvėdras, mojančias sparnais.

Man taip liūdna, liūdna,
Nes krypstu į nežinią tamsos...

Pabundu. Džiaugiuosi – netikrovė,
O tik sapnas praeitos nakties.

2010.11.30
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

��Studija ,,Amber Music & Dan -
ce” vasario 6 d. 1 val. p. p. kviečia į
spektaklį ,,Geltonų plytelių kelias”
Cu tting Hall Theater, 150 E Wood
St., Pala tine, IL 60067. Daugiau
informacijos tel. 847-465-1255.

��Vasario 11 d., penktadienį, Be -
verly Arts Center, 2407 W. 111 th St.,
Chicago, IL 60655,  nuo 6 val. v. iki 9
val. v. vyks Audriaus Plioplio darbų pa -
rodos ,,Mindscapes” atidarymas. Paro -
da tęsis iki kovo 20 d. Daugiau infor-
macijos rasite Centro tinklalpyje

www.beverlyartcenter.com

��Vasario 12 d., šeštadienį, 8 val. v.
Willowbrool Grand Hall (buvusiame
,,Bunkeryje”) Valentino dienos proga
koncertuos Radži. Bilietus nusipirkti
galite parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir
restorane ,,Two Rivers”. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val.
v. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, vyks pianisto Petro
Ge niušo labdaros koncertas. Rengia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

��Vasario 13 d. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val. r.
šv. Mišiose minėsime Vasario 16-ąją.
Po Mišių ALT’as  2 val. p. p. kviečia
visuomenę į Vasario 16-osios minėji-
mą Jaunimo centro didžiojoje salėje.

��Vasario 27 d. 12 val. p. p. vyks
Pasaulio lietuvių centro metinis
suvažiavimas. Maloniai kviečiame
dalyvauti.

��Kovo  5 d., šeštadienį: Balzeko
lie tuvių kultūros muziejaus Gintaro
salėje Mažosios Lietuvos lietuvių

draugija Čikagoje ruošia tradicinį
„Už gavėnių šiupinį”. Meninę progra-
mą atliks Čikagos lietuvių tautinis
šokių kolektyvas „Suktinis”, bus va-
ka rienė, šokiai, kuriems gros Algi-
manto Barniškio orkestras. Pradžia 6
val. v. Stalus užsisakyti pas Ramūną
Buntiną, tel. 630-969-1316.

��Vasario 12 d., šeštadienį, 7 val.
v. visus kviečiame į ,,Valentino dis-
koteką”  Aleksandros Kazickienės
mokykloje, Garace Episcopal bažny-
tiniame komplekse, 573 Roanoke
Ave., Riverhead, NY 11901. Vakaro
metu veiks loterija. Daugiau informa-
cijos gausite tel. 631-384-3888 arba
el. paštu   furajevas@yahoo.com.

��JAV LB Hartford apylinkės
rengiamas Nepriklausomybės minėji-
mas įvyks vasario 13 d.  Šv. Trejybės
parapijoje (53 Capitol Ave. Hartford,
CT). 9 val. r. šv. Mišios, kurių metu
giedos parapijos choras, vadovauja-
mas muz. J. Petkaičio. Po Mišių para-
pijos salėje vyks minėjimas, kuriame
kalbą sakys buvęs JAV ambasadorius
Lietuvai John A. Cloud.  Meninę pro-
gramą atliks Vaivos Vėbraitės mokyk-
los mokiniai ir tautinių šokių grupė
,,Berželis”. Po programos vyks pa -
bendravimas.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” sveikina Ventą Norvilaitę
ir Scott Dowdell jų vestuvių proga ir nuoširdžiai dėkoja, kad užuot dovanų
sau, pasiūlė svečiams per „Saulutę” suteikti šventę vargingai gyvenantiems
vaikučiams Lietuvoje. Jūsų jaut rumas ir pasidalinimas savo laime ir džiaugs-
mu sušildys ne vieną šir delę. Lai Dievo palaima lydi Jūsų gyvenimo kelią,
teikia stiprybės audrose, lai rožių lapeliais nubarstytas Jū sų takas padeda
kiekvieną dieną sutikti su šypsena. Ačiū!

Sveikindami Ventą ir Scott giminės ir draugai „Saulutei” atsiuntė
$8,175. Aukojo: M., A. E. Paulikai, D. L. Shlikas, L. Shlikas, O. Nor vi lienė, A.
D. Liaugaudai, R. Račkaus kie nė, J. Koski, K. J. Boul ware, R. G. Stein,  D. T.
Hammer, E. Nieber, J.  Rač kauskas, N. Dobbins, C. C. Wil liams II, G. Eringis,
J. I. Poli kai čiai, P. H. Eringis, S. Caldwell, J. Juoze vi čius, T. Samonds, V. J.
Hooks, J. M. Norvilas, D. E. Johnson, K. Bender, A. Pudymaitis, M. M. Ba t -
ham, J. Meehan, M. Reiter, K. Od jama ir J. Nicola, V. P. Norvilas, R. P. Getz,
M. Norvilas, R. D. Walz, J. G. Smith, A. R. Idzeliai, M. Jablonski, R. R. Lap -
šiai, A. Dowdell, G. S. Zabikow, J. L. Šalčiai, J. Turner, A. Chilis, L. Ban dyk, S.
Wurster, R. Bieliauskas. La bai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid),
414 Freehauf St., Lemont, IL 60439.

,,Saulutės” info

Venta Norvilaitė ir Scott Dowdell vestuvių dieną.   Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvos 
Nepriklausomybes
Minejimas

2011 m. vasario 13 d. 2 val. popiet
Jaunimo Centro didžiojoje saleje
5620 S. Claremont Ave
Chicago, Illinois 60636

Pagrindinis kalbetojas

Paul A. Goble
Institute of World Politics
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Pranešame, kad 2011 metais Lietuvių Fondo Sti pendijų
prašymai priimami iki kovo 15 dienos, Paramos prašymai
priimami iki balandžio 15 dienos. 

Prašymai priimami tik užpildžius anketą internete. Daugiau
informacijos apie Lietuvių Fondo stipendijų ir paramos pro-
gramą, bei nuorodą į anketą, galite rasti apsilankę LF interne-
tinėje svetainėje www.lithuanianfoundation.org . 

Lietuvių Fondas, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel.
630-257-1616.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už pagalbą naš-
laičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Remigijus Gaška $2,600 studentų
paramai; dr. Mindaugas ir dr. Austė
Vygantai $1,000; dr. Donatas Tijū-
nėlis $200 daugiavaikei šeimai; tę-

siant vaiko metinę paramą Knights
of Lithuania Foundation (Irene
Ožalis) $500; Gražina Mačiuikienė
$360, Mara Vygantienė $240. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414  Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275, el.
paštas: tijunelis@sbcglobal.net

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!     
Apsilankykite  www.draugas.org


