
Washington, DC (ELTA) –
Jungtinių Valstijų (JAV) profesorei,
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos (LMTA) garbės daktarei Linda
Maxey už veiklą Lietuvoje suteiktas
JAV mėnesio alumnės vardas. Kovo
mėnesį jos nuopelnai skatinant abi-
pusį supratimą per meną bus vieši-
nami Valstybės alumnų ir JAV Vals-
tybės departamento Švietimo ir kul-
tūros reikalų biuro tinklalapiuose.

Iš Texas valstijos kilusi L. Ma-
xey nuo mažens studijavo muziką.
Pirmą kartą Lietuvoje ji apsilankė
1998 m., o po šešerių metų atvyko
dėstytojauti LMTA. Profesorė ben-
dradarbiavo su University of Kan-
sas ir Western Michigan University,
kad būtų įsteigtos stipendijos ir

penki Lietuvos studentai galėtų mo-
kytis JAV. L. Maxey taip pat padėjo
Lietuvos, Baltarusijos ir JAV stu-
dentams kreipiantis dėl įvairių mai-
nų programų ir stipendijų. Už pas-
tangas organizuoti mainus muzikos
studijų srityje 2002 m. jai suteiktas
LMTA garbės daktarės vardas. Gy-
vendama Lietuvoje, L. Maxey taip
pat kvietė muzikantus iš Vokietijos,
Prancūzijos ir JAV dėstyti studen-
tams ir profesionalams. Su svečiais
ji surengė mušamųjų instrumentų
koncertą Lietuvos nacionalinėje fil-
harmonijoje. Profesorės pastango-
mis bendrovės padovanojo Lietuvos
mokykloms įvairių mušamųjų inst-
rumentų, o University of Kansas –
knygų LMTA bibliotekai.

LR garbės konsulai renkasi Florida valstijoje
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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Šiandien, kovo 5 d., Lie-
tuvos Respublikos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis St. Peters-
burg, Florida valstijoje, su Lietuvos
generaliniais ir garbės konsulais
JAV tarsis dėl bendrų veiksmų, sie-
kiant geriau atstovauti Lietuvos eko-
nominiams interesams JAV ir pris-
tatyti Lietuvą JAV turizmo rinkai.
Garbės konsulus į reguliariai pradė-
tus rengti susitikimus pakvietęs LR
ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos
ir JAV ekonominiai ryšiai nėra tokie,

kokie galėtų būti, todėl didesnis gar-
bės konsulų vaidmuo stiprinant šiuos
ryšius yra itin pageidaujamas. Pasak
ambasadoriaus, taip pat reikėtų apsi-
tarti dėl aiškesnės Lietuvos strategi-
jos pritraukiant į šalį JAV turistus.

Kartu su diplomatais renginyje
dalyvaus žinovai iš Lietuvos: Ūkio
ministerijos Investicijų ir eksporto
departamento direktorė Živilė Kriš-
čiūnienė, „Investuok Lietuvoje” ge-
neralinio direktoriaus pavaduotoja
Laura Guobužaitė, VšĮ „Saulėtekio
slėnis” direktorius Andrius Bagdo-

nas. Dalyvaus ir „Eksportuojančio-
sios Lietuvos” tarpininkė JAV, LR
gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė.

St. Petersburg taip pat numatomi
ambasadoriaus susitikimai su kelių
JAV įmonių atstovais aptarti galimo
bendradarbiavimo su Lietuva gali-
mybes, taip pat susitikimai su Flori-
da valstijoje rinktu JAV Kongreso
nariu Gus Bilirakis bei vietos lietu-
vių bendruomene.

Susitikime dalyvaus 13 LR gar-
bės konsulų. Iš viso JAV akredituota
17 Lietuvos garbės konsulų.

Lietuvių studentų asociacija įkurta jau ir
DePaul University Čikagoje – 7 psl.

Prieš savaitę Drexel University krepšinio komandoje žaidžianti Kamilė Nacickaitė per
savo trejų metų karjerą šioje komandoje įmetė 1,000 taškų. Nuotraukoje po rungtynių
Kamilei gėlių puokštę įteikia JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas. Tarp
jų stovi Drexel komandos trenerė Denis Dillon.

RRiimmoo  GGeeddeeiikkooss nuotr.

Greitai pasibaigs 2010–2011 me-
tų kolegijų krepšinio sezonas,
prasidės konferencijų turny-

rai, ir kelionė į patį didžiausią ir gar-
siausią kolegijų krepšinio turnyrą –
,,Kovo beprotystę” (,,March Mad-
ness”).

2010–2011 metų sezonas buvo įdo-
mus keliais atžvilgiais – pirmajame
dešimtuke nebuvo nė vienos koman-
dos, kuri būtų žymiai stipresnė už
ki tas. Todėl komandos kei tėsi vieto-
mis beveik kas savaitę. Konferenci-
jose komandų pajėgos buvo dar la-
biau apylygės, todėl ir rung tyniauta
buvo stipriau. Todėl bet kuri koman-
da galėjo laimėti ir pra laimėti. Toks
apylygis žaidimas patraukė žurna-
listų ir sirgalių dėme sį. 

Lietuvių sirgaliams šis 2010–
2011 me tų sezonas buvo dar įdomes-
nis – nes pagaliau po daugelio metų
kolegijų komandose atsirado keli
labai gerai žaidžiantys Amerikos lie-
tuviai krepšinin kai. Tim Abromai-
tis, žai džian tis Notre Dame Universi-
ty (9 ge riausia komanda JAV), yra
antroje vietoje pa gal įmestų kamuo-
lių skaičių savo komandoje. Taip pat
gerai pasirodė John Shurna, žai-
džiantis Northwes tern University. 

Nukelta į 8 psl. 

Prof. L. Maxey pagerbta už veiklą Lietuvoje

Linda Maxey.



Viena seniausių ir gražiausių
švenčių – Kaziuko mugė – Lietuvoje
dažniausiai rengiama artimiausią
sekmadienį iki Šv. Kazimiero dienos
– kovo 4-osios. Nežinau, nuo kada
JAV rengiamos Kaziuko mugės, ta-
čiau Lietuvoje tų mugių ištakos sie-
kia net XVII a. pradžią.  Svarbiausias
mugės ženklas – verba, gaminama iš
išdžiovintų gėlių ir žolių. Be verbos
mugėje visada galėdavai rasti ir tra-
dicinius maisto gaminius, ir amati-
ninkų dirbinius, ir senųjų veislių
augalų bei gyvūnų, muzikos instru-
mentų. JAV skautų organizuojamose
mugėse verbų retai rasi, tačiau įvai-
riausių skautų rankomis padarytų
darbelių pasižvalgęs dar ir šiandien
aptiksi. O ir įvairiausių skaučių kepi-
nių paskanauti gali. Tad skubėkime
visi į skautų nuo rytinio iki vakarinio
JAV pakraščio rengiamas muges
savęs parodyti, į kitus pasižvalgyti ir
skautų veiklą paremti. Pirmieji Ka-
ziuko mugės šurmuliu jau šį sekma-
dienį mus užkrės Detroit skautai. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Žmonių judru-
mas, migracija
turbūt atsirado

kartu su žmonija. Vis
dėlto galime sakyti,
kad tai – tipiškas mū-
sų laikų reiškinys.
Daugelio migruojan-
čių  tikslas – užsitik-
rinti geresnę ateitį
savo šeimai. 

Mums, lietuviams, išsisklaidžiusiems po visą Šiaurės
Ameriką ir norintiems išlaikyti lietuvybę, reikia priklau-
syti JAV Lietuvių Bendruomenei, o mūsų jaunajai kartai
reikia lankyti šeštadieninę lietuvių mokyklą. Gaila tik,
kad ne visi naujai besikuriantys išeiviai domisi lietu-
višku gyvenimu ir spauda. Sveikintini tie, kurie savo
vaikus leidžia į lietuviškas mokyklas, patys stengiasi
toms mokykloms padėti ir net tapti jų mokytojais. 

Kalbant apie lietuvišką švietimą, reikia pabrėžti, kad
pati svarbiausia lituanistinė mokykla yra šeima. Ji turi
veikti nuolatos. Tai ypač svarbu, besimokant lietuvių kal-
bos, kuriai tinkamai įsisavinti reikia praktikos, kasdien
atliekamos šeimoje. Užaugę jaunuoliai visada prisimins
savo tėvus su padėka už jų vargą ir pasiaukojimą. 

Šv. Tėvas Benediktas XVI sako: ,,Religinis švietimas
yra tikra kultūros ir žmoniškumo kalvė, kuri sujungia,
praturtina šeimą, mokyklą ir visuomenę, įgalindama jau-
nąją kartą atsiverti gėriui, udgyti atsakomybę, brandinti
kritišką aplinkos vertinimą.” Įgiję šias charakterio ir pa-
žinimo dovanas, jauni žmonės gali geriau suprasti dabar-
tį, žvelgti į ateitį ir veikti.

Religinis švietimas prasideda krikščioniškoje šeimo-
je. Kiekvienas krikščionis jaunuolis visą šeimoje gautą
lobį atsineša į mokyklą ir taip ją praturtina. Mes visi
suprantame, kad visuomenė negali gyvuoti, nesilaiky-
dama bendrų vertybių, ypač dabartiniu metu, pažymėtu
ryškiais krizės ženklais – ne tik ekonominės ir finan-
sinės, bet – svarbiausia – moralės ir gyvenimo prasmės
krizės. Per religijos mokymą jaunimui suteikiama nauja
perspektyva, išplečiamas jo gyvenimo horizontas, tai pa-
daro jį humaniškesnį, sustiprina jame visuomeninį soli-
darumą bei viltį. 

Kartą vienas lietuvis kunigas, baigęs studijas Wa-

shington University,
turėjo atlikti stažuo-
tę vienoje didelėje
Baltimore parapijo-
je. Jis vedė grupelę
vaikų į bažnyčią. At-
vėręs duris vienas iš
vaikų pribėgo prie
kunigo ir, paėmęs jo
ranką ir žvelgdamas
į kryžių, klausė, kas

čia yra? Kodėl žmogus prikaltas, ką jis padarė ir pan.? Jis
nepaleido kunigo rankos, bet visą laiką klausinėjo. Šis
vaikas su gailesčiu akyse sakė, kad jo tėvai to nežino, o ir
mokytojai mokykloje apie tai nekalba. 

Įdomų dalyką teko patirti Putnam. Kartą jaunesniųjų
skautukų grupė atvyko vienai dienai praleisti laiką Put-
nam sodyboje. Apžiūrėję kun. Stasio Ylos statytą pilį,
ALK’os muziejų, likusį laiką jie praleido dalydamiesi die-
nos įspūdžiais. Putnam sodyboje yra įvairių skulptūrų,
įvairaus dydžio lietuvių dailininkų skirtingai papuoštų
kryžių. Vaikų dėmesį patraukė būtent jie. Kunigas, aiškin-
damas skautams apie kryžių prasmę, paklausė vieno skau-
tuko: ,,Kas nukryžiavo Jėzų?” Visi nutilo, bet vienas jų
pakėlęs rankutę pasakė: ,,Komunistai.” Nėra ko stebėtis. 

Po vienos JAV Lietuvių Bendruomenės sesijos jaunas
vyras ir sako: ,,Mums, gyvenantiems mažame telkinyje ir
neturint arti katalikiškos mokyklos, yra gana sunku.” At-
virai pasakė: ,,Mudu su žmona užaugome Lietuvoje tuo
metu, kai tikybos mokymas buvo uždraustas, o mano
tėvai abu buvo mokytojai ir negalėjo rizikuoti dėl savo
darbo.” Gaila, kad lietuviškoje mokykloje vaikai negauna
religinių žinių. Sakiau, kad kalbėtų su mokytojais, kad
religijos mokymas yra svarbus dalykas, knygų atsiųsime.
Dideli lietuvių telkiniai yra geresnėje padėtyje tiek lietu-
vių kalbos, tiek religijos žiniomis. 

Mes, krikščionys, turime iškelti, kokią žalą tauti-
niam auklėjimui daro religijos nevertinimas ir kokią
svarbią vietą ji turi užimti. Be Dievo meilės nėra tėvynės
meilės. LB negalima atskirti nuo krikščioniškos religijos,
vienijančios mus visus.

Ses. Margarita Bareikaitė – JAV LB Krašto valdybos
Religinių reikalų tarybos pirmininkė. 
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Redakcijos žodis

Ar reikia mokykloje 
mokyti vaikus religijos?
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ

Istorija pasakoja
apie žydų tremtį.
Tremtinius slėgė

nelaisvė, medžiaginis
skurdas ir žinojimas,
kad jiems brangi Jeru-
zalės šventovė yra prie-
šų sugriauta. Ši šven-
tovė izraelitams sim-
bolizavo nuolatinę Die-
vo globą, nes joje buvo
saugoma Sandoros skrynia. Izraelitai jautėsi Dievo ap-
leisti. „Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas” (Iz
49, 14) – tokiais žodžiais pranašas Izaijas apibūdina trem-
tinių nuotaikas. Pranašas Izaijas, matydamas savo tautos
vargus bei žmonių nusivylimą, Dievo vardu bandė žadin-
ti viltį: „Ar gali moteris užmiršti savo vaiką. Tegul netgi
ji savo vaiką užmirštų, bet aš tavęs neužmiršiu.” Ši viltis
gaivino Izraelį tol, kol jis grįžo iš tremties į savo šalį.

„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas”, –
šiuos žodžius kartais pasako dažnas kenčiantis žmogus,
nesulaukdamas šviesesnių dienų. Kaip tuomet su Dievo
pažadu neužmiršti kenčiančiojo? Popiežius Benediktas
XVI viename laiške taip rašo: „Prisikeldamas Viešpats
kančios ir blogio iš pasaulio nepašalino, tačiau pakirto to
šaknis. Didžiulei blogio galybei jis priešpastatė savo mei-
lės visagalybę. Jis mums parodė, kad kelias į taiką ir
džiaugsmą yra meilė.”

Dievas, įasmeninta Tiesa ir Meilė, panoro kentėti už
mus ir su mumis, tapo žmogumi, kad galėtų kentėti drau-
ge su žmogumi, visiškai realiai – kūnu ir krauju. Nuo ta-
da į visą žmogiškąją kančią įžengė su mumis kenčianty-
sis ir kančią drauge nešantysis; nuo tada kiekvienoje
kančioje glūdi drauge kenčiančios Dievo meilės paguoda,
ir todėl yra patekėjusi vilties žvaigždė (plg. popiežiaus
encikliką ,,Spe salvi” apie krikščioniškąją viltį, 39). Ligo-
je, kančioje ir visuose dideliuose išbandymuose viltis la-
bai svarbi. Laimingas žmogus, jei turi tą vilties žvaigž-
delę. Kaip ją įsigyti?

Evangelijoje yra įspūdingas pasakojimas apie Kristų,
kviečiantį visiškai pasitikėti dangaus Tėvu. Kristus ragi-
na per daug nesirūpinti rytdiena ir pasitikėti Dievu, ap-
rengiančiu net lauko lelijas ir maitinančiu dangaus spar-
nuočius. Šį Evangelijos skaitinį reikėtų perskaityti kiek-
vieną kartą, kai atsiduriame didelių išbandymų akivaiz-
doje. 

Mes dažnai dar labiau apsunkiname save, mąstyda-

mi, kad viskas prik-
lauso tik nuo mūsų
rūpesčių. Nepalie-
kame vietos Dievui
veikti, ir šie perdėti
rūpesčiai mus ap-
sunkina, kartais
tiesiog pražudo. Gy-
venimas be vilties,
paskendęs dideliuo-
se rūpesčiuose jau

yra nebe gyvenimas, o tik skurdus vegetavimas. 
Žmogų, kuris bailiai rūpinasi rytdiena, Kristus vadi-

na pagonimi. Pagonis nesupranta, kad Dievas yra mylin-
tis Tėvas, žinantis, ko reikia jo vaikams. Bet šitai privalo-
me būti gerai įsisąmoninę mes, Jėzaus Kristaus sekėjai,
jo draugai. Be gilaus tikėjimo niekuomet neturėsime vil-
ties. Tačiau ji visuomet atsiranda, kai žmogus gyvena ti-
kėjimu. Prisimenu, klebonaudamas kas mėnesį su Šven-
čiausiuoju aplankydavau vieną ligonę, kuri ilgus metus
buvo prikaustyta prie ligos lovos. Kitas jos vietoj būtų
kalbėjęs, kaip tie izraelitai, kad Dievas ją apleido. Nė kar-
to neišgirdau panašaus skundo. Ligonė visuomet buvo gied-
rios nuotaikos, ir matydavau, su kokiu džiaugsmu pasitik-
davo ją aplankantį Išganytoją eucharistiniais pavidalais.

Kodėl žmonėse tiek daug nevilties? Bloga valdžia?
Ekonominiai sunkumai? Stoka teisingumo? Tai atsaky-
mai, kurie neužgriebia pačios esmės. Jei žmogus visas
viltis sudeda tik į save ar į kitus žmones, nusivylimas gy-
venimu iš anksto yra užprogramuotas. Šventasis Raštas
kviečia viltis sudėti į Dievą. Daugelio žmonių dabartiniai
sunkumai yra akivaizdūs, bet ne mažiau akivaizdus dau-
gelio nutolimas nuo Dievo. 

Ką reiškia ieškoti Dievo karalystės? Tai savo gyveni-
mą su visais darbais, planais ir rūpesčiais sudėti į Dievo
rankas. Panašiai kaip sėsdami į lėktuvą savo gyvybę pati-
kime lakūnams ir ramiai skrendame į tikslą, juo labiau
savo gyvenimą turime patikėti Dievui. Jei lakūnas pada-
rytų klaidą, skrydis pasibaigtų nelaime. Dievas klaidų
nedaro ir padaryti negali, nes jis yra Dievas. Tik reikia
leistis jo vadovaujamiems.

Dievo karalystės ieškojimas visų pirma yra mūsų
pastangos gyventi pagal Evangeliją. Juo labiau į mūsų
gyvenimą braunasi žmogų nuvertinanti pagoniška
kultūra, juo ištikimiau turime gyventi Evangelija. Nėra
kito kelio, į mūsų gyvenimą nešančio džiaugsmą, ramybę
ir viltį.

,,Aš tavęs neužmiršiu!”
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Iš trylikos Čikagoje lietuvių pastatytų bažnyčių
šiandien mums pri klauso tik kelios. Tai – Mar-
quette Park Švč. Merglės Marijos Gimimo

(arch. Jonas Mulokas), Šv. Antano – Cicero mieste-
lyje, Brighton Park Švč. Mer gelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo ir Jėzuitų koplyčia Jaunimo centre.

Kitados Marquette Park buvo gau siai lietuvių
apgyventas, jame veikė lietuvių įkurti restoranai,
J. Vaz nelio knygynas, Pranės ir Ana tolijaus Šlutų
parduotuvė ,,Patria’’, lietuvių valdomas bankas ir
t. t. Čia dar išliko Lithuanian Plaza gatvė, pamin-
klas Dariui ir Girėnui, lietuvių pastatyta Maria
gimnazija, Šv. Kazi miero vienuolynas, Nativity
mokykla ir ,,Seklyčia’’. Lietuvių pastatyta Holy
Cross ligoninė jau parduota. Tautiečiams palaip-
sniui persikeliant į priemiesčius, čia apsigyveno
ispa na kalbiai, afroamerikiečiai. 

Kun. Rimvydo Adomavičiaus tarnavimo Mar-
quette Park Švč. Merge lės Marijos Gimimo baž-
nyčioje metu ji gausėjo. Niekas net nepagalvojo,
kad, kunigui išvykus į Lietuvą, atsitiks taip, kaip
atsitiko. Nuo praeitų metų vasaros šios bažnyčios
administratoriumi pradėjęs dirbti kun. Jau nius
Kelpšas deda daug pastangų, kad į bažnyčią su-
grįžtų tie, kurie prieš penkerius metus ją paliko.
Ta čiau vien jo pastangų nepakaks – tu rime galvoti,
kaip išlaikyti bažnyčią dar nors vienai lietuvių
kartai. Taip gimė realus planas – įsteigti Šiluvos
Marijos katalikišką lituanistinę mo kyklą, kuri
padėtų bažnyčiai išlikti. 

Pedagogės, rašytojos Stasės Pe tersonienės pa-
klausiau, ar išeivijoje veikė katalikiškos litua-
nistinės mo kyklos? Ji paaiškino, jog tokios veikė
dvi – Putnamo mergaičių ir Maria napolis berniu-
kų (reguliaraus mokymo, ne savaitgalinės). Visose
parapijinėse mokyklose vyko tikybos pamo kos, bet
mokyklos nesivadino katali kiškomis. Jas lankė
įvairioms konfesijoms priklausiusių bei nepri-
klausiusių (laisvamaniai, ateistai, socialis tai ir
t.t.) šeimų vaikai.

Kuriama Šiluvos Marijos katali kiška lituanis-
tinė mokykla jokios konkurencijos Čikagos Jauni-
mo centre įsikūrusiai lituanistinei mokyklai nesu-
darytų. Pasirinkta kryptis – katalikiška mokykla
su papildomo meninio ugdymo programa, skiriasi
savo tikslais ir užduotimis. Kelti triukšmą, intri-
gas gali tik nesuvo kiantys skirtumų tarp katali-
kiškos ir reguliarios mokyklos. Juolab kad Či ka-
gos lituanistinėje mokykloje, kur mokosi apie pus-
šimtis mokinių, gali būti drau džiamas minėti Die-
vo vardas ir, kaip anksčiau minėjau, dvasingumo
pamokas dėsto lietuvių liuteronų ku nigas. Gal rei-
kėtų susimąstyti, kodėl visų mokinių šeimoms
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčios kunigo Antano
Gražulio išsiųsti kalėdiniai sveikinimai bei kvieti-
mas paremti nesulaukė jokio atgarsio? Ar visi
moksleiviai yra iš liuteronų šeimų, o gal jos pa -
rėmė liuteronus?

Kur problema? Nereikėtų aiškinti, jei pasisa-
kantieji prieš naujos mokyklos kūrimą žinotų, kad
katalikai išpažįsta septynis krikščionybės sakra-
mentus, o liuteronai – tik du: Krikšto ir Komu-
nijos. Beje, jie nepripažįsta Marijos kulto, įtvirtin-
to jau IV amžiuje. Kaip tada su ,,Lietuva – Marijos
žeme’’?

Šiai dienai, išeivijos žmonėms palaipsniui
iškeliaujant amžinybėn, trečiabangiai nebeplūsta
masiškai į bažnyčią, ji gausėja po truputį – gal apie
40 naujų šeimų sekmadieniais papildo Marquette
Park bažnyčios tikinčiųjų gretas. Nutolo, išsi-
kraustė, pritapo prie kitų parapijų... Dalis jų nebe-
grįš, bet dalį dar galima susigrąžinti. 

Vienas iš kelių išsaugoti tautie čiams bažnyčią
– Šiluvos Marijos katalikiška lituanistinė mokyk-
la, kuri padėtų ilgėliau išlaikyti šią nuos tabią
šventovę lietuvių rankose. Nesikartosiu – progra-
ma, kaip ir Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijoje,
– su papildomo meninio ugdymo klasėmis. 

Lietuvoje veikia 54 liuteronų pa rapijos, ku-
rioms priklauso tik 20 tūkstančių tikinčiųjų. Taigi,
kaip minėjau anksčiau, katalikais save laiko apie
79 proc. Lietuvos gyventojų. 

Neseniai Bernardinai.lt paskelbė Vilniaus
katalikiškos mokyklos „Vers mė’’ kapeliono kun.
Kęstučio Palikšos pranešimą apie mokyklos vaid-
menį Bažnyčios misijoje ir Baž nyčios misiją –
katalikiškoje mokykloje. Kelios ištraukos iš šio

pranešimo:
,,Mokyklos vaidmuo Bažny čios misijoje. Šven-

tosios Dvasios vedama, Baž ny čia nepaliaudama
gilina savęs suvokimą ir stengiasi išnagrinėti savo
esmės ir savo pasiuntinybės slė pinį. Taip ji iš nau-
jo atranda gyvybiškai svarbų santykį su Kristumi
ir ‘randa vis daugiau šviesos, naujų jėgų ir dides-
nį džiaugsmą vykdyda ma savo pasiuntinybę bei
stengda masi atrasti geriausių priemonių bei būdų
veiksmingesniam, gyvybingesniam ir išganinges-
niam santykiui su žmonių bendruomene kurti’.

Bažnyčios pasiuntinybė yra skelb ti Evange-
liją, tai reiškia, pada ryti visiems žinomą linksmą-
ją išga nymo naujieną; ‘naujai sukurti’ žmones per
Krikštą bei juos išlavinti sąmoningai gyventi kaip
Dievo vai kus.

Bažnyčia steigia savas mokyklas, kadangi ji
mato jose puikią priemonę visapusiškam žmogaus
lavinimui, kol jos yra vieta plėtoti ir perduoti spe-
cifinę pasaulio, žmogaus ir istorijos matymo kon-
cepciją.

Katalikiškos mokyklos pobūdis ir įnašas. Ka-
talikiška mokykla dalyvauja perduodama išgany-
mą, ypač ugdydama žmonių tikėjimą. Bažnytinėje
prigimtyje glūdi katalikiškosios mo kyklos ypatybė
– tai mokykla vi siems, ypatingą dėmesį skiriant
pa tiems silpniausiems. 

Katalikiškosios mokyklos užduotis yra būti
pavyzdžiu ir akstinu ki toms ugdymo institucijoms
ir stovėti bažnytinės bendruomenės rūpinimosi
ugdymu priešakinėse linijose. Taip išaiškėja kata-
likiškosios mo kyklos viešasis vaidmuo. Be to, ka-
talikiškosios mokymo įstaigos, lygiai kaip ir vals-
tybinės mokyklos, atlieka visuomeninį vaidmenį,
nes jų buvimas garantuoja kultūrinį ir auklėja-
mąjį pliuralizmą ir visų pirma šeimų laisvę bei
teisę suteikti savo vaikams norimą ugdymo kryp-
tį.’’

Prieš metant kaltinimus (,,Drau gas’’, 2011 m.
vasario 5 d.), kad baž nyčios suolai nelūžta nuo ti-
kinčiųjų, reikėtų nepamiršti, jog okupuotoje Lie-
tuvoje ilgus metus trukęs aktyvusis ateizmas pa-
siekė tam tikrų rezultatų ir sugrįžimas arba atėji-
mas į bažnyčią yra ilgesnis ,,kelias per ko pas’’ nei
norėtųsi. Beje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje Pasaulio lietuvių centre, Lemont, prieš
12–15 metų į rytines pamaldas susirinkdavo ne
daugiau kaip 20–30 vyresnio amžiaus moterėlių.
Šiandien – net trejos šv. Mišios aukojamos sekma -
dieniais ir bažnyčią užpildo ne tik antrabangiai,
bet ir gausėjantys tre čiabangiai. 

Stebina kai kurių vyresniųjų išei vijos lietuvių
neįsigilinimas ir nereikalingas pyktis, ginklų
žvanginimas, keliama audra vandens stiklinėje –
neleisime, nekursime ir pan. Aplink Lemont, kur
veikia Maironio lituanistinė mokykla, kelių mylių
atstumu įsikūrė kelios lituanistinės mokyklos
(Darien, Naperville), veikia net keli darželiai. Ar
jų įsikūrimas sužlugdė Maironio lituanistinę
mokyklą? Ne. Reikėtų džiaugtis, kad ieškoma ke-
lių, kaip išlaikyti bažnyčią ilgėliau lietuvių ran-
kose, o ne kurstyti nesantaiką, – kad naujai kuria-
ma mokykla sugriaus Jaunimo centre įsikūrusią-
ją. 

Pagalvokime paprastai – ar yra dar kitas ke-
lias, kaip išsaugoti mūsų nuostabiąją Marquette
Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią?
Galvokime šiandien, ne rytoj, nes poryt jau bus per
vėlu.

Post Scriptum. Paskelbus straipsnį apie ku-
riamą naują Šiluvos Marijos katalikišką lituanis-
tinę mokyklą, jau atsiliepė mokytojai, norintys
dirbti būsimoje mokykloje. Su viena jų ir susitiko-
me – tai kaunietė mokytoja Giedrė Jonaitienė. Bu-

vo įdomu išgirsti mokytojos ekspertės (aukščiau-
sia kvalifikacinė Lietuvos mokytojų kategorija),
turinčios 40 metų pedagoginio darbo patirtį, nuo-
monę mus dominančiais klausimais. 

G. Jonaitienė 30 metų dirbo Kau ne, Panemu-
nės vidurinėje mokykloje, iš jų 10, mokyklai tapus
Šv. Mato katalikiška mokykla. Šioje vidurinėje
mokykloje ugdomos tvirtos katalikiškos tradicijos
– mokiniai dalyvauja šv. Mišiose, Advento, Gavė-
nios rekolekcijose, vasarą rengiamos katalikiškos
stovyklos ir t.t. Panemunė – tai daugiausia priva-
čių namų rajonas, kurio gyventojai mažai migruo-
ja. Įdomu ir tai, kad šioje mokykloje mokėsi tėvai,
dabar joje mokosi jų vaikai ar net vaikaičiai. To-
dėl, mokytojos žodžiais tariant, visi vieni kitus pa-
žįsta. Mokiniai supažindinami su moralės ir etikos
principais, mokomi gyventi pagal juos. Svarbi pa-
ties mokytojo dora – jo asmeninis elgesys, gyveni-
mas. Moksleiviai mokomi tvarkos ir drausmės, to-
dėl būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas
su kitais taptų įpročiu. Svarbu, kad kiekvienas as-
muo būtų atsakingas už save ir kitus.

G. Jonaitienė įsitikinusi, jog katalikiškoje
mokykloje turi dirbti tik aukštąjį išsilavinimą tu-
rintys pedagogai, mokomo dalyko specialistai. Tai
užtikrina perduodamų žinių lygį moksleiviams. Į
klausimą, ar katalikiškoje mokykloje gali dirbti
liuteronų tikėjimą išpažįstantys kunigai-mokyto-
jai, mokytoja tvirtai atsako – ne.  

Kviečiame registruoti moksleivius Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo klebonijoje tel. 773-776-4600,
o pedagogus, norinčius dirbti naujai kuriamoje ka-
talikiškoje mokykloje, skambinti tel. 630-290-0191.

Ligija Tautkuvienė – žurnalistė, internetinio
laikraščio Biciulyste.com redaktorė. 
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Audra vandens 
stiklinėje

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

LLAAIIŠŠKKAAII  

REIkŠmIngIAuSIAS 
2010 m. įvykIS

Reikšmingiausiu 2010 m. įvy  kiu laikau Kęs-
tučio Skrupskelio knygos ,,Ateities draugai,
ateitinin kų istorija (iki 1940 m.)’’ pasiro dy mą.
Kad tai knyga – tai tik reiškinio forma, nes tai
yra unikalus 2010 m. įvykis, savo esme skirtin-
gas nuo nuolat renginių visuomeninių ren gi-
nių, švenčių, sukakčių bei mi nėji mų. Tokio lei-
dinio pasirodymas yra neeilinė staigmena, ko-
kią pa matome gal tik sykį per dešimtmetį ar du.
Jis puikiai parašytas, gra žiai, ne atžagaria ran-
ka išleistas, o pati tema pristatyta plačiame tuo -
metinės Lietuvos istorijos fone. Gavome talen-
tingai įpintą žvilgsnį į iki 1940 m. Lietuvos fone
gyvavusią ateitininkiją. Knyga įdomi visiems
– visiems, besidomintiems XIX a. pabaigos ir XX
a. pirmosios pusės Lietuva. Ji ilgam liks klasiš-
ku leidiniu ateitininkijai, miela ateitininkų
eilėse augusiems ir brendusiems.

Antanas Dundzila
Port Orange, FL 

DėL k. kubILInSkO DėSTymO 
LIT. mOkykLOSE

2002 metų vasarą Mokytojų tobulinimosi
kursų metu Dainavos stovyklavietėje JAV LB
Švietimo taryba pasiūlė ir susirinkę mokytojai
svarstė rezoliuciją dėl Kosto Kubilinsko ir Petro
Cvirkos vaikų literatūros mokymo mokykloje.
Atsižvel giant į abiejų rašytojų sovietų okupaci-
jos metu lietuvių tautai pada rytus nusikalti-
mus, buvo prašyta vengti pristatyti jų kūrybą
litua nistinėse mokyklose. Rezoliucija buvo pri-
imta ir perduota mokykloms. 

Dalilė Polikaitienė,
buvusi JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė (1999–2005)
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Nejaukiai šaltą gruodžio anks-
tyvą rytą važiuodama į darbą,
mintimis nuklydau prie Da-

nielos sesers Marinellos pasakytų
žodžių: „Turiu vilties...” Prieš akis
rikiavosi vaizdai: mačiau Danielą
plušančią ambasadoje, su šypsena
pasitinkančią svečius, vaikščiojan-
čią Cape Cod pajūriu, Santariškių
klinikose palinkusią ties vaikučiu,
Romoje einančią Borgeose parku,
pusryčiaujančią Joanos Vaičiulai-
tienės namuose, apsuptą artimų ir
ištikimų draugų savo jaukiuose na-
muose Romoje. Staiga iškilę malonūs
prisiminimai staiga ir dingo. Atvy-
kusi į darbą, nerimastinga širdimi
puoliau rašyti laišką į Romą. Deja,
manęs, kaip ir visų kitų, jau laukė
skaudi žinia: ,,Daniela išėjo... Jos
siela jau susijungė su mylimo vyro
siela. Pagaliau – vėl kartu amžinai.”
Tokie buvo Danielos mylimos sesers
Marinellos išsakyti žodžiai.

Ir vėl rikiuojasi vaizdai, tik,
deja, jau būtuoju laiku. Viena vertus,
labai sunku dalintis tuo, ką gavome
iš Danielos. Artimai bendravusieji su
ja gali nedvejodami pasakyti, kad ji
atnešė be galo daug į mūsų gyveni-
mus. Kilni, reta, savita Asmenybė,
šventai tikėjusi vyro Stasio Lozorai-
čio, jaun. siekiais, mylėjusi ir rėmusi
jį iki paskutinio atodūsio, o po jo mir-
ties tęsusi jo darbus. Antra vertus,
kyla noras pasidalinti ir papasakoti
žmonėms, kas buvo Daniela Lozorai-
tienė mums, ją pažinojusiems, Lie-
tuvai. Kodėl ji turėjo tokią magišką
trauką? Ko ji siekė, ką davė kitiems?
Kas ta Daniela? 

Jos pačios padiktuota biografija
lakoniškai kukli. Daniela D‘Ercole
gimė Genoa 1941 m. Studijavo Euro-
poje, daugelį metų dirbo viešųjų ry-
šių srityje. Ištekėjo už Stasio Lozorai-
čio, jaun. (1924–1994 m.), vėliau tapu-
siu Lietuvos ambasadoriumi. Rėmė
įvairius humanitarinius, švietimo
bei kultūrinius projektus Lietuvoje.

Tik trys trumpos eilutės? Mums,
buvusiems šalia, sunkiai suvokiama,
bet puikiai suprantama. Visų svar-
biausia buvo jos vyras Stasys Lozo-
raitis ir jo darbai. Ambasadoriaus
siekiai tapo ir jos gyvenimu. Daniela
žavėjosi jo pasišventimu. Ir, visos
Lietuvos labui, šis jausmas išaugo į
konstruktyvią, realiai apčiuopiamą
pagalbą, pasireiškusią įvairiomis
formomis. Ne kartą ambasadorius
atviravo: „Mes gyvename Lietuvai,
ne sau.” Daniela nesiekė šlovės ir
populiarumo, darė tai, kas buvo rei-
kalinga ir būtina Lietuvai. Susidūrę
su įvairiais sunkumais, bendromis
jėgomis juos sprendė.

Lozoraičiai atvyko į Washington,
DC iš Romos. 1987 metais Stasys Lo-
zoraitis perėmė iš dr. Stasio Bačkio
reikalų patikėtinio pareigas Lietuvos
atstovybėje. Pirmojo Lozoraičių susi-
tikimo su lietuviais metu išsisklaidė
visos abejonės: Daniela – italė, bet
Lietuvą mylinti ne mažiau už mus. Ji
buvo ne tik žavi, bet ir išmintinga,
sumaniai veikli ir energinga. Gavusi
tradicinį klasikinį auklėjimą buvo
pasiruošusi visiems, net ir nenu-
matytiems atvejams. Jautėsi laisvai
ir natūraliai bet kokiomis aplinky-
bėmis. Jau nuo pat pirmųjų atvyki-
mo dienų į JAV sostinę Danielą supo

rūpesčiai: atstovybės pastatas rodė
savo amžiaus ydas, lėšų jam išlaikyti
jau seniai nebebuvo. Dr. Stasys Bač-
kis su žmona Bačkiene dėjo visas
pastangas kuo ilgiau išlaikyti pasta-
tą. Bet su kiekvienais metais darėsi
vis sunkiau. Lozoraičiui perėmus
pareigas, teko sunki našta: vėjai švil-
pavo ne tik atstovybės sąskaitoje, bet
ir pro stogą, langus ir duris. Nedel-
siant reikėjo imtis darbo. Pats rei-
kalų patikėtinis lengvos duonos ne-
valgė, nes tuo metu tikrai negalėjo
didžiuotis gaunamu atlyginimu. Tai-
gi finansinė našta gulė ant Danielos
pečių. Ji, galima sakyti, jau buvo
įpratusi prie to, nes Romoje, savo
namuose, buvo prisiglaudusi Lietu-
vos atstovybę, mat italai Lietuvos
ambasados pastatą buvo atidavę So-
vietų Sąjungai. Jos įžvalgumas ir
greitas pasiryžimas atgaivinti pas-
tatą buvo pačiu laiku.

• • •
XX amžiaus aštunto dešimt-

mečio pabaiga. Viltis atgauti nepri-
klausomybę, rusenusi beveik pusam-
žį, įsižiebė ryškiau. Atstovybės durų
skambutį vis dažniau paspaudavo

Daniela Lozoraitienė
AA..  SSuuttkkaauuss nuotr.

svečiai. Naujieji ambasados šeimi-
ninkai turėjo sukti galvas kaip su-
dominti atvykusius, ką parodyti, ką
papasakoti?

Danielos nuostabai rūsyje buvo
aptikta drobė – dailininko Petro Kal-
poko (1880–1945) paveikslas „Signata-
rai”, kurioje įamžintas Lietuvos tary-
bos Lietuvos nepriklausomybės akto
pasirašymas. Didelio formato (4X3
metrų) paveikslas buvo meniškai su-
tvarkytas ir pakabintas prieškam-
baryje, kitaip sakant, pasitikdavo vi-
sus lankytojus. Sunku būtų įvardyti
visus, kurie fotografavosi „šalia”
daktaro Jono Basanavičiaus. Ši dro-
bė, atspindinti vieną iš didžiausių
Lietuvos įvykių, tapo tarsi pirmu
Nepriklausomos Lietuvos istorijos
puslapiu, atverstu atstovybėje apsi-
lankiusiam svečiui. Be to, tai buvo
vienas iš eksponuotų Lietuvos žy-
miųjų dailininkų kūrinių 1939-tųjų
metų pasaulinėje parodoje New York
mieste, greta kitų šešiasdešimties
šalių. Dar vienas įrodymas, kad iki
sovietinės okupacijos Lietuva buvo
žinoma pasauliui. Šis paveikslas be-
veik po septyniasdešimties metų bu-
vo sugrąžintas į Lietuvą. Šiandien
juo galima gėrėtis Signatarų rūmuo-
se.

Daniela mėgo meną ir jo įvairias
išraiškas. Atstovybėje buvo rodomi
lietuvių menininkų kūriniai. Dar
vienas išsaugotas rodinys iš 1939
metų pasaulinės parodos – kaimo
vestuvių lėlių paroda – sužadindavo
svečių dėmesį. Taip ambasados sve-
čiams buvo pristatoma Lietuva ir jos
kultūra. Tęsiant pirmtakų tradiciją,
atstovybėje buvo išstatyti labai svar-
būs istoriniai daiktai: rožančiai iš
Sibiro, gintaras, seni žemėlapiai, Lie-
tuvos menininkų paveikslai. Vėliau,
1992 metais, buvo atvežta Mikalojaus
K. Čiurlionio paroda į JAV. Ji buvo
parodyta JAV Kongresų rūmuose.

• • •
Lietuvai atgavus nepriklauso-

mybę, Stasys Lozoraitis buvo paskir-

tas ambasadoriumi. Atsirado nauji
rūpesčiai ir problemos. Kaip pritai-
kyti patalpas augančiam darbuotojų
skaičiui? Kaip įdomiau ir veiksmin-
giau vykdyti atvirų durų politiką?
Tai reiškė, kad ambasada turėjo būti
pasiruošusi bet kokią akimirką pri-
imti svečius. Kiekvienas paskam-
binęs galėjo apsilankyti ambasadoje
ir išeidavo tiesiog apstulbinti lietu-
viško svetingumo. Visuomet galėda-
vo privačiai apžiūrėti ambasadą, ga-
na dažnai sutikdavo ir patį ambasa-
dorių, kuris mielai bendravo su at-
vykusiais.

Pasitaikydavo atvejų, kada nebu-
vo taip lengva pamaloninti svečius.
Pamenu, kartą vėlyvą rytą netikėtai
atvyko būsimas JAV ambasadorius
Lietuvai. Jo kandidatūra buvo pa-
tvirtinta, todėl jis norėjęs pasidalinti
šia džiugia naujiena su ambasadoriu-
mi Lozoraičiu. Tai buvo ypatinga
proga, todėl reikėjo svečią pavaišinti.
Bet lyg tyčia – jokio maisto netu-
rėjome! Ačiū, Dievui, radome... skar-
dinę alyvuogių. Daniela nubėgo ir at-
nešė šampano. Mes visi išsirikiavo-
me antrame aukšte. Ir kaip tądien
matau jos švytintį veidą, įnešant
šampaną ir alyvuoges! Tai buvo ,,ska-
niausias” tostas!

Įvykiai Lietuvoje reikalavo dau-
giau veiklos iš ambasados. Vos spėjo-
me priimti ir atsakyti į faksus. Ko-
pijavimo aparatas dirbo be atvangos.
Išlaidos augo. Susirinko net 15 dar-
buotojų. Dauguma iš jų dirbo sava-
noriškai, kiti – už simbolinį atlygini-
mą. Amerikos lietuviai labai dosniai
reagavo į ambasados kreipimąsi pa-
remti. Pasak Danutės Vaičiulaitytės-
Nourse, kuri rūpinosi aukų ambasa-
dos išlaikymui rinkimu, Daniela bu-
vo dosniausia mecenatė.

Daniela ne tik vertino pasiauko-
jantį žmonių darbą, bet ir pati, ne-
gailėdama laiko ir jėgų, dirbo. Ne sy-
kį matėme ją klūpčiojančią ir valan-
čią dulkes nuo baldų, ruošiančią
vaišes įvairiems priėmimams. 

Nukelta į 11 psl.

Gyvenimas – gražiausia dovana

ANGELĖ S. BAILEY

Skiriama a.a. Danielai Lozoraitienei

1993 metų rinkiminės kampanijos metu a. a. Stasio Lozoraičio tėviškėje. Jų džiaugsmo negalėjo užtemdyti net ir pats žvarbiausias
vėjas ir šaltas lietus.                                                                                                                                                                    JJuuoozzoo  KKaazzllaauusskkoo nuotr.
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Patirtimi dalijosi 
lituanistinių mokyklų mokytojai

LORETA TIMUKIENĖ

JAV LB Švietimo taryba kasmet
rengia konferencijas mokyto-
jams, dirbantiems JAV veikian-

čiose litua nistinėse mokyklose. Šių
metų va sario 27 d. į  konferenciją rin-
kosi  JAV LB Vidu rio Vakarų apygar-
dos lituanistinių mokyklų mokyto-
jai. 

Ryte Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje šv. Mišių metu buvo
meldžiamaisi už gyvus ir Anapilin iš -
keliavusius mokytojus. Vėliau Pa -
sau lio lietuvių centro (Lemont, IL)
Fondo salėje  šeimininkai – Maironio
lituanistinės mokyklos mokytojai –
sutiko gausiai susirinkusius daly -
vius iš Cincinnati (OH), Milwaukee
(WI), Naperville (IL), Beverly Shores
(MI), Lemont (IL) ir Chicago (IL). Šį -
met koferencijoje dalyvavo 77 moky-
tojai. Buvo pasveikintos 2010 metų
JAV LB Švietimo tarybos Švietimo
premija apdovanotos daug lituanis-
tiniame švietime nuveikusios peda-
gogės – dabartinė Čikagos litua nis -
tinės mokyklos (ČLM) direktorė Jū -
ratė Dovilienė ir buvusi Maironio li -
tuanistinės mokyklos (Lemont) di -
rektorė Audronė Elvikienė. Buvo
pagerbta ir Maironio lituanistinės
mokyklos mokytoja Erika Kunic -
kienė – JAV LB Švietimo taryba šiais
metais jai skyrė ,,Gintarinio obuo -
liuko” apdovanojimą.

Konferenciją pradėjo viena iš jos
or ganizatorių – ČLM direktorė J.
Dovilienė. Ji pristatė pagrindinę
konferencijos pranešėją – ,,Vaiko
var tai į mokslą” valdybos narę, koor-
dinatorę Lietuvos reikalams Ritą
Venc lovienę. Mokytojos susidomėju-
sios klausė paskaitos ,,Iššūkis litu-
anis tinėms mokykloms. Laikas susi-
pa žin ti su kalbine metodika”. R.
Venc lovienė ne tik pateikė teorinių
pata rimų, kaip geriau vaikus mokyti
kalbos, bet ir pasidalino savo ilgame-
čio pedagoginio darbo patirtimi, pa-
pa sakojo, kaip sekėsi dėstyti pran-
cūzų kalbą amerikiečiams. Tačiau
labiausiai visus sužavėjo trumpa kal-
bos pamokėlė – mokytoja, išradingai
ir labai energingai naudodama klau-
sos-kalbos metodą, sugebėjo per ke-
liasdešimt minučių išmokyti ke letą
prancūziškų posakių ir priminti pir-
mos linksniuotės lietuviškus daik -
tavardžius. Kaip sakė pranešėja, kal-
bėjimas yra antros kalbos mokymo
pagrindas. Po paskaitos R. Venc lovie-
nę apsupo būrelis mokytojų – joms
norėjosi daugiau sužinoti apie kalbos
mokymo ,,paslaptis” – juk li tuanis-
tinėse mokyklose šiam da lykui tenka
skirti nemažai laiko. 

Nusifotografavusios ir papieta -
vusios mokytojos pasidalijo į dvi gru-
pes – žemesniųjų klasių mokytojos
stebėjo parodomąją pradinių klasių
mokytojos E. Kuncienės pamoką,
vyresniųjų klasių mokytojos turėjo
progą sužinoti, kaip dirba pamokoje
mokytoja Giedrė Grigalaitytė. Ji
Maironio lituanistinėje mokykloje
vyresnių klasių mokiniams dėsto
istoriją. Mokytoja G. Grigalaitytė pa -
sakojo, kokius metodus, mokymo
priemones naudoja pamokose, kaip
pavyksta mokinius sudominti mūsų
šalies praeitimi, kokias istorijos te -
mas sunkiausiai sekasi išaiškinti. 

Po parodomųjų pamokų konfe -
ren cijos dalyviai susėdo grupėmis
pasikalbėti, padiskutuoti apie vi -

siems rūpimus dalykus – kaip sudo -
minti dėstomu dalyku vaikus, kokius
metodus geriausiai sekasi naudoti
pamokose, kurie vadovėliai labiau -
siai tinka. Ne kartą mokytojų lūpose
skambėjo ir šie klausimai: ,,Kaip iš -
ugdyti mūsų vaikuose lietuviš ku-
mą?”, ,,Kiek laiko skirti mokyklų
programose šventėms?”, ,,Ar į mo -
kyklas atvykstantys  svečiai neturė -
tų būti geriau pasiruošę susitiki-
mams su vaikais, kad tie susitikimai
būtų iš tiesų įdomūs ir naudingi?”,
,,Kaip sprendžiamas užsienyje dir -
ban čių mokytojų pedagoginio stažo
užskaitymo klausimas?”, ,,Kodėl ne -
bevyksta mokytojų stovyklos Dai -
navoje?” Aišku, ne į visus klausimus
mokytojai gavo atsakymus, bet ne
vienas konferencijoje dalyvavęs mo -
kytojas džiaugėsi turėjęs progą susi-
tikti su kolegomis, pasidalinti savo
patirtimi. Ypač džiaugėsi tokia gali -
mybe neseniai susikūrusių lituanis-
tinių mokyklų mokytojos Kristina
Puotkalytė-Gurgel ir Rita Remei -
kaitė-Ivanauskienė iš Milwaukee
,,Nau jos kartos” lituanistinės mo -
kyk los bei Kristina Parrott, Erika
Gallagher, Jūratė Rubikienė iš Cin -
cinatti ,,Aitvaro” lituanistinės mo -
kyklos, taip pat Jūratė Liutkienė, Ša -
rūnė Bražiulienė, Inga Wilke, Janina
Prialgauskienė, Danguolė Tuske nie -
nė iš Naperville ,,Rasos” litua nis ti -
nės mokyklos. Nieko keisto, juk tokie
naujakuriai dažniausiai neturi peda-
goginio ir administra ci nio dar bo pa -
tirties, tad jiems ver tingas bet koks
draugiškas kolegų pa tarimas. Ren -
ginyje dalyvavo ir būsi mų mo kyk lų
steigėjai. Diana Johns iš Be verly Sho -
res dar tik planuoja kurti mokyklėlę
ar klubą, jie pradžioje tikisi turėti 10
mokinių. 

Po diskusijų ČLM direktorės pa -
vaduotoja Laima Apanavičienė pa pa -
sakojo apie Užsienio rei kalų minis-
terijoje, Vilniuje 2010 m.  lapkričio
10–12 dienomis Užsienio lietuvių
departamento suruoštą seminarą li -
tuanistinių mokyklų mokytojams,
ku riame dalyvavo 38 mokytojai iš 24
užsienio valstybių. Seminare dalyva-
vo ir 3 atstovės iš JAV lituanistinių
mokyklų – Laima Apanavičienė
(Chicago, IL), JAV LB Švietimo tary-
bos narė Gaila Narkevičienė (Boston,
MA) ir Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos direktorė Marytė Newsom
(Los Angeles, CA).

Į JAV LB Švietimo tarybos organizuotą JAV LB Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mokyklų mokytojų konferenciją
susirinko gražus būrys mokytojų.                                                                                                                  ŽŽiivviillėėss  RRaammaaššaauusskkiieennėėss nuotr.

Mokytojos aktyviai dalyvavo Ritos Venclovienės ,,pamokoje”.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Nijolė Gierštikienė dalijasi savo patirtimi
su kolegėmis.

Patarimais, kaip geriau vaikus mokyti
kalbos, dalijosi ilgametė prancūzų kal-
bos mokytoja Rita Venclovienė.

AAuuddrroonnėėss  SSiiddaauuggiieennėėss nuotr.

JAV LB Švietimo tarybos mokytojų kon-
ferencijos Čikagoje pagrindinės ren-
gėjos Maironio lituanistinės mokyklos
direktorė Svajonė Kerelytė (kairėje) ir
ČLM direktorė Jūratė Dovilienė.
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Vasario mėnesio Čikagos jaunųjų ateitininkų susirinkime antro
skyriaus būrelio nariai kalbėjo apie ,,Ateities” žurnalo 100 metų gimtadienį.
Kaip visose gim ta die nio šventėse, buvo žvakės ir pyragas, giedojom ,,Il-
giausių metų”.  Mūsų būrelyje kalbėjome apie gyvenimą prieš 100 metų, kai
pirmas ,,Ateities” numeris buvo išspausdintas. Man buvo truputį sunku
įsivaizduoti, kiek ilgai trunka 100 metų (man – tik 7) ir koks labai kitoks gy-
venimas buvo tada.  Nebuvo telefonų, televizijos, kompiuterių, buvo labai
mažai mašinų. Po susi rin ki mo mes išbėgome į lauką pažaisti sniege. Tai
buvo smagu, bet aš labai laukiu, kai sniegas ištirps, pamokos pasibaigs ir
visi važiuosime į Dainavos stovyklą.          — Aldas Kriaučiūnas, 2 skyrius

Ateitininkų namų valdyba kviečia Gavėnią pradėti rekolekcijomis, ku-
rios vyks Ateitininkų namuose, Lemont, kovo 12 d. nuo  9 val. r. iki 5 val. p. p.
Susikaupimą ves br. Juozapas Marija-Laimonas Žukauskas, OFM, praėjusiais
metais paskirtas Toronto Prisikėlimo parapijos klebonu. Registracijai ir
informacijai skambinti Vidai Maleiškienei tel. 630-257-8087 arba pasiteirauti
el. paštu Vidajonas@sbcglobal.net. Ateitininkų namų adresas: 1380 Castle-
wood Drive, Lemont, IL 60439. Lietuvių visuomenė yra kviečiama dalyvauti
rekolekcijose.

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose
Susikaupimą ves brolis Juozapas Marija-Laimonas Žukauskas, OFM

100 metų — ilgas laikas

Čikagos jaunučių susirinkime keturi draugai. Iš k.: Lukas Stankus, straipsnelio autorius
Aldas Kriaučiūnas ir Lukas Kubilius. Priekyje – Aras Daulys.       DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.

Vasario mėn. susirinkime Los An ge -
les ateitininkų kuopos jauniai ir
jaunučiai, sekdami metų šūkiu

,,Švieskime ateities žodžiais”, turtino savo lietuvių kalbos žodyną. Vaikams
vis sunkiau ir sunkiau išreikšti savo mintis lietuviškai. Los Angeles kun.
Stasio Ylos kuopos globėjos užsibrėžė gana ambicingą užduotį – per šiuos
mokslo metus stipriai padėti vaikams su jų antrąja kalba. Globėja Inga
Rugienienė, kurios profesija – mokytoja, vedė keletą žaidimų, kuriuose rei-
kėjo greitai mąstyti lietuviškai ir vartoti tinkamus žodžius. Vaikai smagiai
žaidė ir gavo ledinukų už teisingus atsakymus.

— Žydra van der Sluys

Los Angeles jaunieji ateitininkai. Iš k.: Gintaras Baipšys, Aurelija Bruožytė, Sofija
Žukaitė. Iš d.: padeda mamytė Rasa Vasiliauskienė.

Los Angeles jaunieji ateitininkai darbo įkarštyje. Iš k.: Vėjas Vasiliauskas, Gintas Kaz -
laus kas, Ema Rugieniūtė, Dainava Petrulytė. Jiems padeda globėja Audra Narbutienė.

Nusibodus šalčiams, mintys krypsta
į vasaros stovyklas Dainavoje

Skelbiame datas 2011 m. ateitininkų vasaros stovyklų, vyksiančių Amerikos
lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje

Sendraugių II stovykla birželio 25–liepos 2 d. • Jaunųjų ateitininkų sąjungos
(JAS) liepos 3–13 d. • Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) liepos 13–24 d. 

Sendraugių I stovykla liepos 24–31 d.

Kęstučio Skrupskelio ,,Ateities draugai”
Prof. Kęstučio Skrupskelio naują knygą

,,Atei ties draugai”, nušviečiančią ateitininkų
istoriją  iki 1940 metų, galima įsigyti ,,Drauge”.
Knygos kaina – 65 dol. Prie šios sumos reikia
pridėti knygos per siuntimo išlaidas, o Illinois
valstijos gyventojams – ir valstybės mokesčius.
Norintys užsisakyti yra prašomi skambinti
,,Draugo” administracijai tel. 773-585-9500 ir susi-
tarti dėl kainos ir persiuntimo.

Knygą bus galima nusipirkti ir per Atei ti -
ninkų šalpos fondo metinį susirinkimą balan-
džio 9 d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Laikas
bus paskelbtas vėliau.

,,Lux obscura” būrelis vėl rinksis
Po ilgesnės pertraukos Čikagos ateitininkų kino mėgėjų būrelis ,,Lux

obscura” vėl susirinks. Siūlome atvykti kovo 8 d. 7:30 val. v. į Beverly Arts
Center 2407 W. 111 St., Čikagoje, žiūrėti filmą ,,Knygnešiai”. O kovo 12 d. 4:30
val. p. p. – į Gene Siskel Film Center, 164 N State St., Čikagoje, pamatyti Tomo
Donelos filmą ,,Atsisveikinimas”. 

Nauja studentų ateitininkų valdyba Lietuvoje
Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavime, įvykusiame š. m. vasario 13

d., buvo sudaryta nauja studentų ateitininkų valdyba. Į SAS valdybą atstovus
paskyrė trys aktyviai veikiantys studentų vienetai: korp!Gaja — Gabiją
Sakavičiūtę, VDU Ateitininkų draugovė —  Liną Kančytę ir korp!Grandis —
Danielių Vargoną, o kaip laisvi kandidatai buvo išrinkti Paulius Mieželis ir
Audrius Makauskas. Paulius Mieželis apsiėmė eiti pirmininko pareigas.
Audrius Makauskas savo pranešime spaudai pabrėžė, kad ,,iš visų studentų –
ir ne tik ateitininkų, lauksime pasiūlymų, patarimų, net pamokymų”.

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
Ateitininkų namų narių visuotinis metinis susirinkimas įvyks sekma-

dienį, kovo 27 d. 1 val. p. p. Ateitininkų namuose,  Lemont. Visi nariai kvie-
čiami dalyvauti su patarimais bei sumanymais. Norintys tapti Ateitininkų
namų nariais paaukoja bent 200 dol. Čekį siųsti adresu: Ateitis Foundation,
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439.

Los Angeles jaunučiai suka galvas,

…ieškodami žodžių.
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2011 m. sausio 9 d. Šiaurės Ame -
rikos lietuvių studentų sąjunga
(ŠALSS, Inc.) surengė išvyką į snieg-
lentininkų ir slidininkų poilsiavietę
Alpine Valley, Wisconsin valstijoje.

Po sunkių studijų ir įvairių pro-
jektų ŠALSS nusprendė sutikti nau-
juosius metus savaip – suburti kuo
daugiau narių kelionei į vieną iš la -
biausiai pamėgtų žiemos laisvalaikio
vietų. Išbandyti jėgas ant sniego kal -
nų susirinko arti 20 studentų. Kai
kurie iš mūsų iškart nusitaikė į juo-
duosius – patyrusiųjų lygio kelius, o
kiti drebančiomis kojomis traukė
link ,,zuikių kalnelio”. Savo tautišku-
mo Studentų sąjunga neužmiršo net
ir išvykos metu. Studentai patriotiš -
kai pasidabino vardiniais ŠALSS,
Inc. lipdukais su Gedimino stulpų

ženklu.
Po itin aktyvios pirmosios die -

nos pusės studentai susirinkę prie
bendro pietų stalo po atviru dangumi
dalijosi žiemos sportų įspūdžiais,
diskutavo apie tolimesnę organizaci-
jos veiklą, įamžino ŠALSS akimirkas
nuotraukose. ŠALSS alumni ir stu-
dentai dalijosi savo patirtimi ir sutei -
kė patarimų gimnazistams apie stu -
dijas, studentišką gyvenimą bei uni-
versitetų ir profesijų pasirinkimą. 

ŠALSS stengiasi ne tik aktyviai
atstovauti išeivių studentams, puose -
lėti lietuvybę ir ugdyti profesiona -
lumą, bet ir organizuoti smagią veik-
lą savo nariams.

Marius Bulskis ir
Aldona Gintautaitė

ŠALSS slidinėjimo išvyka

2011 m. sausio 30 d. Amerikos
Lietuvių Tarybos centrinėje įstaigoje
vyko Šiaurės Amerikos lietuvių stu-
dentų sąjungos (ŠALSS, Inc.) susirin -
kimas, kuriame aptarta organizaci-
jos veikla ir įvairūs projektai, su Vy -
tauto Didžiojo universiteto stažuoto-
jais iš Lietuvos aktyviai diskutuota
lietuvybės tema. 

Sąjungos nariai diskutavo apie
ŠALSS tinklalapį, kurį ketinama
grei tai pradėti dar aktyviau naudoti
skelbiant apie savo veiklą. Tarybos
nariai džiaugiasi galėdami panau-
doti atnaujinamą svetainę kaip dar
vieną iš naujienų šaltinių. 

Studentų sąjunga ir toliau siekia
išsiskirti savo darbais, – šį kartą na -
riai kuria įvairius ženklus, marški -
nėliams ir informacinius organizaci-
jos lankstinukus, taip siekiant sudo -
minti kitus ir pritraukti naujus na  -
rius.

Susirinkime dalyvavo svečiai iš
Lietuvos: Giedrė Milerytė, Arūnas
Antanaitis ir Marija Abraitytė – Vy-
tauto Didžiojo universiteto studen-
tai, atvykę stažuotei į JAV su Liūto ir

Francoise Marie Puzyna Mockūnų
vardinėmis stipendijomis. Visi trys
stažuotojai savo magistro bei dokto -
rantūros darbams rinko medžiagą
apie lietuvių emigrantų patirtį. 

Svečiai kalbino ŠALSS narius
įvairiomis temomis, tarp jų apie dvi-
gubą pilietybę, per karą iš Lietuvos
pasi traukusių (DP) lietuvių gyveni-
mą, trečiabangių lietuvių patirtį. Bu-
vo diskutuojama apie studentų kilmę
ir jų požiūrį į dabartinį lietuvių
užsie nyje gyvenimą. Diskusija įtrau-
kė visus susirinkimo dalyvius, buvo
ga lima išgirsti daug įvairių nuomo-
nių ir pasisakymų. Studentai džiau-
gėsi ga limybe laisvai padiskutuoti
jiems rū pimomis temomis. 

Susirinkimo metu taip pat buvo
aptarti galimi planai dėl bendradar-
biavimo su JAV jaunimo sąjungos lei-
džiamu laikraštėliu „Jaunimo bal-
sas’’, kuris išreiškė norą dirbti kartu
su ŠALSS, skleidžiant naujienas apie
abiejų organizacijų veiklą.

Marius Bulskis ir 
Aldona Gintautaitė

Susirinkime dalyvavo 
stažuotojai iš VDU

DePaul University įsikūrė 
Lietuvių studentų asociacija

Sausio mėnesį DePaul Universi-
ty Čikagoje buvo įkurta Lietuvių stu-
dentų asociacija (LSA). Panašios stu-
dentų asociacijos jau seniau yra įsi-
kūrusios ir kituose Illinois valstijos
universitetuose Čikagoje ir Urba na-
 Champaign. 

Naujai įsikūrusi studentų orga-
nizacija vasario 16 d. surengė savo
pirmąjį susirinkimą. Posėdžio metu
įkūrėjai susipažino su naujais na -
riais bei kruopščiai aptarė šių metų
tikslus, veiklą. Taip pat buvo peržiū -
rėta asociacijos konstitucija.

Dabartinei organizacijos tarybai
šiuo metu vadovauja prezidentė ir
įkūrėja Laura Stankevičiūtė. Tarybą
taip pat sudaro viceprezidentas Da -
rius Vorobjovas, iždininkė Simona
Kalašinskaitė ir sekretorė Karolina
Zigmantaitė. Ši asociacija turi savo
patarėją Jūratę Murray, kuri malo -
niai sutiko padėti plėtojant veiklą ir
patariant rūpimais klausimais. Ji
eina direktoriaus pavaduotojos pa-
rei gas DePaul University Kellstadt
Mar keting Center. 

Šiuo metu studentų asociacija
DePaul jau turi devynis narius ir iki
mokslo metų pabaigos spėjama, kad
narių skaičius gerokai išaugs. Taip

yra manoma dėl to, kad vis daugiau
lietuvių renkasi DePaul University.
Tikimasi, kad pavyks ne tik suburti
didesnį narių būrį, bet ir vieningai
bei profesionaliai atstovauti lietu  -
viams universitete.

LSA misija yra atstovauti lietu-
vių kilmės studentams, skleisti lietu-
višką kultūrą bei padėti naujiems
lietuviams studentams apsiprasti
DePaul University. Ši studentų orga-
nizacija taip pat siekia informuoti
lietuvių kilmės studentus apie esa -
mas stipendijas ir stažuotes. Visi stu-
dentai yra maloniai kviečiami prisi-
jungti. Ateityje tikimasi aktyviai
bend radarbiauti su kitomis organi-
zacijomis.

Marius Bulskis ir
Laura  Stankevičiūtė

ŠALSS, Inc. posėdis su stažuotojais iš Lietuvos.                            GGiieeddrrėėss  MMiilleerryyttėėss nuotr.

ŠALSS, Inc. slidinėjimo išvykos dalyviai.                                           RRoobbeerrtt  WWyycciiššllaakk nuotr.

AAKKAADDEEMMIINNĖĖSS  PPRROOŠŠVVAAIISSTTĖĖSS

Paruošė Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga

www.draugas.org
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Kovo 25 d. S. Dariaus ir Girėno
stadione numatytos draugiškos fut-
bolo rungtynės tarp Lietuvos ir Len-
kijos rinktinių. Nors  iki susitikimo
dar yra likę nemažai laiko, jau dabar
pradėta rūpintis saugumu ir stadiono
pa ruošimu rungtynėms (šiuo metu
aikštę dengia storos sniego pusnys).

Tačiau didesnė problema yra
lenkų sirgaliai, kurių tikimasi, at -
vyks apie du tūkstančiai. Lenkams
yra paskirta atskira tribūna su dau-
giau negu 2,000 vietų. Numatyta, kad
ši tribūna bus visiškai atskirta, bus
atskiras įėjimas ir dvi patikrinimo
zonos, prieš patenkant į stadioną.
Taip pat bus atskiri sanitariniai maz-
gai bei prekybos vietos, tribūna bus
stebima vaizdo kamerų.

Apžiūrėti padėties jau buvo at-
vykęs Lenkijos futbolo federacijos
gen. direktorius Zdzislaw Krecina,

kuris Lietuvos pareigūnams pareiš -
kė: „Deja, turime problemų su mūsų
sirgaliais, kurie garsėja agre syviu
elgesiu ir gali sukelti neramumus.
Mūsų tikslas kuo geriau pa sirengti
galimiems atvejams ir už kirsti jiems
kelią.”

Buvo susitarta, jog Kaune budės
sustiprintos tiek Lenkijos, tiek Lie -
tuvos pareigūnų pajėgos. Lenkų sir-
galiai bus net tikrinami, prieš jiems
įvažiuojant į miestą, bet ir dar gero-
kai prieš rungtynių pradžią, bus ste-
bimas jų elgesys pačiame Kaune.
Jeigu jie turės ginklų, jie iš atvykėlių
bus atimti ir, o savininkai uždaryti į
areštines dėl viešosios tvarkos pažei-
dimų.

Nepaisant, kad kovo 25 d. yra ga-
na ankstyva data lauko rungtynėms
Lietuvoje ir dar gali snigti, Lenkijos
atstovai pareiškė, kad sniegas jų ne -
gąsdina, ir jie pasiruošę žaisti bet
kokiu oru.

Lietuva Kaune rungtyniaus su Lenkija

Lietuviai 2010-2011 m.
krepšinio sezone

Praėjusią savaitę NBA mainai
pakeitė kai kurių komandų pajėgu-
mus.

,,Chicago Bulls’’ į ,,Toronto Rap  -
tors’’ išsiuntė James Johnson, o mai-
nais gavo 2011 metų pirmojo rato
šaukimą.

Ilgai diskutuotas Carmelo An -
tho ny keitimas pagaliau įvyko. Jis,
kaip ir norėjo, persikėlė į ,,New York
Knicks’’ komandą. Kartu su juo iš
,,Denver Nuggets’’ į didžiausią JAV
miestą persikėlė Chauncey Billups,
Shelden Williams, Renaldo Balkman
ir Anthony Carter. Iš ,,Minnesota
Timberwolves’’ į „Knicks’’ išvyko
Corey Brewer. „Nuggets’’ mainais iš
„Knicks’’ gavo Wilson Chandler, Da -
nilo Gallinari, Raymond Felton, Ti -
mofey Mozgov, 2014 metų naujokų
biržos pirmojo rato šaukimą, 2012 bei
2013 metų antrojo rato šaukimus ir

teisę pasikeisti 2016 metų pirmojo
rato šaukimą. Iš „Timberwolves’’ jie
gavo graiką Kosta Koufos. „Timber -
wolves” iš New York gavo Eddy Cur-
ry, Anthony Randolph ir neat skleistą
pinigų sumą, o iš Denver – 2015 metų
antrojo rato šaukimą.

Kituose mainuose Deron Wil -
liams iš ,,Utah Jazz’’ persikėlė į
,,New Jersey Nets’’. „Nets’’ perleido
Utah 2011 ir 2012 metų pirmojo rato
šauktinius Devin Harris ir Derrick
Fa vors. New Jersey komanda su
,,Gol den State Warriors’’ susikeitė
Dan Gadzuric ir Brandan Wright. Už
juos jie gavo Troy Murphy bei 2012
metų antrojo rato šaukimą.

,,Atlanta Hawks’’ iškeitė Mike
Bibby, Maurice Evans, Jordan Craw -
ford ir 2011 metų pirmojo rato šau -
kimą ,,Washington Wizards’’ koman -
dai. Mainais jiems atiteko Kirk Hin -
rich ir Hilton Armstrong.

NBA mainai

Lietuvos žurnalistai žaidė futbolą

EDVARDAS ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę „Delray Beach
International” teniso turnyre daly-
vavęs Ričardas Berankis pralaimėjo
varžybų nugalėtojui.

Pirmajame rate lietuviui teko
su siremti su argentiniečiu Juan
Martin del Potro. Pastarasis praėju-
sių metų sausio mėnesį buvo pasie-
kęs ketvir tąją vietą ATP lentelėje,
tačiau dėl traumos praleidęs visą li-
kusį sezoną, nukrito net per 200 vie-
tų. R. Berankis kovą prieš J. M. del

Potro pralaimėjo 4–6, 1–6. Šios savai-
tės pradžioje pa aiškėjo, jog R. Be-
rankis ATP lentelėje pakilo per vieną
vietą – į 73-iąją. Tuo tarpu J. M. del
Potro turnyro baigia mosiose varžy-
bose 6–4, 6–4 įveikė serbą Janko Tip-
sarevic ir pakilo į 89-ąją vietą.

Turnyre Dubai (Jungtiniai Ara -
bų Emyratai) nugalėtoju tapo serbas
Novak Djokovic. Pirmąjį didžiojo
kir čio turnyrą šiemet laimėjęs teni -
sininkas kol kas yra vienintelis žai -
dėjas šiais metais dar nepralaimėjęs.
Trečioji pasaulio raketė 6–3, 6–3
finale įveikė antrąją pasaulio raketę
Roger Federer.

Turnyre Meksikoje susikovė du
ispanai. Pranašesnis pasirodė R.
Berankį „Australian Open’’ nugalė-
jęs David Ferrer. Jis 7–6(4), 6(2)–7, 6–2
nugalėjo jau du turnyrus iš eilės
laimėjusį Nicolas Almagro.

R. Berankis pralaimėjo nugalėtojui
PAUL TRIUKAS

SSPPOORRTTAASS

Atkelta iš 1 psl.
Kalbant apie krepšininkus iš

Lie tuvos, žaidžiančius Amerikoje,
iškilo visai nenumatytas dalykas.
Lietu viams krepšininkams prieš dvi-
dešimt metų pradėjus žaisti Ame-
rikos kolegijose, visada pirmavo vy-
rai – A. Kar ni šovas, D. Songaila, R.
Kaukė nas, K. Marčiulions, Š. Jasike-
vičius. Šį sezoną viskas apsivertė
aukštyn ko jomis – pirmaujančią vie-
tą užėmė moteris – Kamilė Nacickai-
tė.   

K. Nacickaitė – Drexel University
komandos žaidėja

Kamilė Nacickaitė, 5’11” ūgio,
tre čio kurso studentė iš Šiaulių, šiuo
metu žaidžianti Drexel University
(Phila delp hia). Ji yra komandos re-
zultatyviausia žaidėja (17.9), pirmau-
ja dėl atkovotų ka muolių (7.0), antra
geriausia tritaškių metikė (.448),
antra geriausia  baudų metikė (.862)
ir daugiausia mi nučių žaidžianti
aikštelėje (35 minu tes). Šį sezoną
Kamilė tapo savo komandos 19 žai -
dėja, įmetusi per 1,000 taškų.

CAA konferencijoje Kamilė yra
trečioje vietoje pagal įmestų kamuo-
lių skaičių. Visoje Amerikoje  ji yra
de šim toje vietoje tarp taikliausių tri-
taš kių metikių (.448) ir ketvirtoje
daugiausia tritaškių įmetusi per
žaidimą (2.2). 

Kamilė yra agresyvi, puolanti
gy nėja, visai nebijanti veržtis prie
krepšinio, kovoti prieš aukštesnes,
stipresnes priešininkes. Per visas
rungtynes ją gina geriausia priešo
ko mandos gynėja, dažnai net ir dvi.

Kamilė yra komandos vadovė ir
jos širdis. Kai  rezultatas yra lygus
ar ba jei jos komanda atsilieka pora
taš kų ir iki rungtynių pabaigos lieka
tik pora sekundžių žaisti, komandos
žaidėjos visada žiūri į ją ir bando per-
duoti jai kamuolį. Kamilė nebijo
mesti pas kutinį  metimą – tą, kuris
nulems žai dimą. Du kartus šį sezoną
jos pas kuti nę sekundę mesti tritaš-
kiai pa dėjo Drexel University koman-
dai laimėti rungtynes.  

Lietuvoje Kamilė yra žaidusi su
įvairaus amžiaus moterų rinktinė-
mis. 2010 metais ji žaidė Lietuvos mo-
terų rinktinėje. 

G. Biruta – Rutgers University
komandos narys

Kaip minėjau, šiais metais nebu-
vo krepšininko, kuris būtų už ėmęs
pirmaujančią vietą. Bet, žiūrint į
ateitį, galima matyti, kad yra jaunų
krepšininkų, žaidžiančių Amerikoje,
kurie jau greitai galės pasigirti
gerais rezulta tais. Vienas iš jų – Gil-
vydas Biru ta. 

Gilvydas Biruta, 6’8” ūgio, pirmo
kurso studentas iš Jonavos, šiuo me-
tu žaidžia Rut gers University (New
Jersey) ko mandoje. Prieš įstojant į
Rutgers Uni versity, jis žaidė St. Be-
nedicts gimnazijos komandoje (2010
metais ši komanda buvo 4 geriausia
komanda vi soje Amerikoje), kur jis
puikiai pasirodė. Buvo pakviestas
žaisti ke letoje aukščiausio lygio,
prestižinių gim nazijų turnyrų. Taip
pat buvo iš rinktas į keletą žvaigdžių
komandų (All Star Teams).

Gilvydas yra atletiškas, stiprus,
agresyvus žaidėjas, galintis taikliai
mesti kamuolius iš po krepšio ir už
tritaškio linijos. Paprastai Gilvy das
žaidžia aikštelės krašte, bet šiais me -
tais, Rutgers komandai neturint  ge-
ro centro, jam teko žaisti būtent šio je
vietoje. Iš pradžių tai jam buvo ne-
įprasta, bet po poros varžybų jis  ap -
siprato ir jo rezultatai žymiai page-
rėjo – taip, kaip ir žinovai nu matė. 

Dauguma krepšinio žinovų ,,Big
East” konferenciją, kuriai priklauso
Rutgers komanda, vertina kaip pa-
čią fi ziškiausią ir stipriausią visoje
Ameri ko je. Tai Gilvydui nesudaro
jokių rū pesčių. Jis lengvai atsilaiko
prieš stip riausius ir aukščiausius jos
žaidė jus. Būdamas greitas, jis sugeba
ginti visus centrus, veržtis iš po
krepšio ir triukšmingai dėti kamuolį
į krepšį.

Gilvydo sezono rezultatai yra:
ko mandoje – ketvirtas pagal rezul-
tatyvumą (9.0), trečias geriausias ka-
muolių atkovotojas, o tarp ,,Big East”
konferencjos           Nukelta į 14 psl.

RIMAS GEDEIKA

Rutgers University studentai su Gilvydu ir Lietuvos legendiniu krepšinio žaidė ju Artū-
ru Karnišovu.                                                                                                RRiimmoo  GGeeddeeiikkooss nuotr.

Lietuvoje jau ketvirtus metus iš
eilės vyko neoficialus Lietuvos žur-
nalistų futbolo čempionatas „Drau -
gystės taurė – 2011”. Turnyre rungty-
niavo 8 komandos iš Vilniaus, Klaipė-

dos ir Kauno. „Draugystės taurės”
laimėtojai gaus teisę atstovauti Lie-
tuvai gegužės mėnesį vyksiančiose
tarptautinėse futbolo pirmenybėse.
Da lyvauti norą pareiškė beveik de-
šimt užsienio kraštų žurnalistų.

EDVARDAS ŠULAITIS
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SSPPYYGGLLIIAAII  IIRR  DDYYGGLLIIAAII

2011.02.01 – Vakare pradėjo daug snigti. Tai pirmas
rimtas šio sezono sniegas. Žmona ir aš su vyno taurėmis
rankose ilgai sėdėjome prie lango ir grožėjomes didelėmis
snaigėmis, švelniai besileidžiančiomis už lango ant krū-
melių. Atrodė kaip pasakoje. Sniegas man labai patinka. 

2011.02.02 – Šį rytą radome baltutėliu sniegu apklotą
gamtą. Fantastiškas vaizdas! Ar gali būti kas gražesnio
visame pasaulyje? Skubėjau nukasti sniegą nuo šaligat-
vio ir įvažiavimo keliuko į garažą. Po pietų pravažiavo
sunkvežimis su sniego plūgu ir sniegu užpylė mano nu-
kastą šaligatvį ir įvažiavimą prie garažo. Galėjau vėl
sniegą kasti. Idealus gyvenimas. Kaip pasakoje!

2011.02.03 – Saulė nutirpdė visą sniegą. Koks nusivy-
limas! Kaimynas sakė nepergyventi, nes iki žiemos pa-
baigos sniego dar bus. Kaip smagu tokį puikų kaimyną
turėti.

2011.02.05 – Ir vėl snigo – aštuonis colius. Temperatū-
ra nukrito iki nulio. Šaltame ore viskas labiau blizga. Vė-
jas net kvapą užima. Sušilau bekasdamas sniegą. Koks
įdomus gyvenimas! Pravažiuojantis sunkvežimis su plū-
gu vėl viską užvertė. Nemaniau, kad vėl reikės iš naujo
kasti, bet gera proga pasimankštinti.

2011.02.06 – Pranašauja 20 colių naujo sniego. Par-
daviau savo automobilį ir nusipirkau visureigį ,,Chevy
Blazer”. Dabar nieko nebijosiu. Parduotuvėje dar nu-
pirkau maisto ir atsarginį kastuvą sniegui. Žmona jau
kalba apie malkomis kūrenamą krosnį, jeigu elektra
dingtų. Nesąmonė, juk čia ne Alaska.

2011.02.07 – Vietoj sniego susilaukėme čia pat šąlan-
čio lietaus. Visur blizga ledas. Elektra nebeveikia. Be-
barstydamas druską paslydau ir nukritau. Labai skau-
dėjo, o žmona isteriškai iš to juokėsi. Gal ir reikėjo nu-
sipirkti malkomis kūrenamą krosnį, bet aš žmonai to
nesakiau. Nemaniau, kad kada teks šalti savo namuose.

2011.02.08 – Elektra vėl atsirado, bet per naktį susi-
laukėme dar 14 colių to prakeikto sniego. Vėl sniego kasi-
mas. Man užtruko visą dieną. Prakeiktas sunkvežimis su
plūgu pravažiavo du kartus. Bandžiau pasamdyti jau-
nuolius kaimynystėje, bet jie kažkur žaidė ledo rutulį.
Paskambinau į parduotuvę, klausdamas benzininio
sniego valytuvo. Neturėjo, bet tikisi gauti naują siuntą už

mėnesio. Kaimynas priminė, kad nusikasti reikia sniegą.
Kitu atveju miestas nukas ir sąskaitą atsiųs. Manau, kad
jis man meluoja.

2011.02.09 – Tik šeši coliai naujo sniego. Temperatūra
pakilo iki 10 laipsnių. Sniegas tiek sulipęs, kad net kastu-
vą nulaužiau. Maniau, kad jau širdies priepuolį gausiu.
Jei tą sunkvežimį su plūgu pamatysiu, vairuotoją pri-
mušiu su nulūžusio kastuvo kotu. Žinau, kad jis už kam-
po manęs tyko ir visu greičiu pravažiuoja, kai aš sniegą
baigiu kasti. 

2011.02.12 – Net 20 colių naujo mėšlo! Mes – užsnigti.
Vien pagalvojus apie sniego kasimą užverda man krau-
jas. Sunkvežimio su plūgu vairuotojas atėjo rinkti aukų.
Nesusivaldžiau ir jam per galvą su kotu tvojau. Žmona
sako, kad aš esu neigiamas.

2011.02.14 – Vis dar esame užsnigti. Kokių velnių mes
čia atsikraustėme? Tai buvo žmonos mintis. Ji pradeda
mane iš proto varyti.

2011.02.16 – Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo
diena. Kaip būtų gerai turėti Nepriklausomybės dieną
nuo šalčio! Temperatūra nukrito iki minus 30 laipsnių ir
vanduo vamzdžiuose užšalo. Po keturiolikos valandų lau-
kimo pagaliau atvažiavo šaltkalvis. Už vamzdžių pakei-
timą paprašė 1,400 dolerių. Tikras žulikas.

2011.02.17 – Ir dar 10 colių naujo sniego! Kaimynas
sako, kad reikia stogą nukasti, nes kitaip gali įlūžti. Ne-
sąmonė. Niekada apie tokius dalykus nesu girdėjęs.

2011.02.18 – Įlūžo namo stogas. Primuštas sunkveži-
mio su plūgu vairuotojas dabar mane į teismą traukia ir
reikalauja milijono dolerių. Mano žmona išvyko pas savo
motiną.

2011.02.19 – Padegiau namą su įgriuvusiu stogu. Dau-
giau nebekasiu sniego.

2011.02.20 – Jaučiuosi labai gerai. Man patinka tie
maži vaistukai, kurių slaugės vis duoda. Kodėl aš esu
pririštas prie lovos?

Istorijėlę sutrumpino, nuo keiksmažodžių apvalė ir
sulietuvino Romualdas Kriaučiūnas

Padūmojimai apie St. Petersburg
Lietuvių klubą – 2010

MEČYS ŠILKAITIS

Sunku gyventi senam ant svieto –
Vieni vargai, bėdos visokios.
Vaikštai kas rytas, miegi po pietų,
Kur tik eini – paguodos jokios.

O visos ligos skamba keistokai,
Lyg tai jos būtų iš Lietuvos,
Atvežtos čia ne mūsų dypukų,
Bet labai seniai – pirmos bangos.

Papūtė vėjas – tai jau bursaitis.
Žalią arbatą litrais geri.
Suskaudo pilvas – vertikulaitis,
Valgai košytę, sriubas viri.

Rečiau girdime apie kolaitį,
Nes nepatogu prieš draugus.
Dažniau užeina toksai gastraitis –
Pučia jis pilvą, kelia raugus.

Visi pažįstame garsų artraitį –
Skauda piršteliai ir sąnariai.
Valgai piliules, darai masažą,
Nieks nesikeičia, vis negerai.

Kartais tik šnekam su stiklu vyno
Ar nugeriame kur nors svečiuos.
O rytą šaukiam „Doctor Scavino”,
Kažkas man daros, nekaip jaučiuos.

Ir daktarai dabar jau nebegydo,
Tikrin tik svorį, pilvą, plaučius.
Pažiūr į ausis, į burnos vidų,
Po to sako: „Senatvė pas jus”.

Savo Klube tiktai atsigaunam,
Čia valgom – išgeriam taurelę.
Visad prie stalo surandi vietą
Sau pačiam, žmonai ar panelei.

Nesuklijuojam dar savo choro –
Nėr altų nei tenorų skambių.
O tie keletas, kur dar paliko,
Neatmen žodžių, neįžiūr gaidų.

Dukterys veikia, turi rėmėjų,
Renka viską, ką gali parduot.
Bet jau keletas metų praėjo –
Jos vis neišdrįsta modeliuot.

Bendruomenė dirba, stengias,
Visad planuoja, rašo laiškus.
Tačiau vis dar nesuranda būdų,
Kaip surinkti mokyklon vaikus.

Popietes dar vis ruošia Angelė,
Duoda net vyno, karštos kavos.
Ir jei neturi savų atlikėjų,
Juos importuoja iš Lietuvos.

Dar vis sukas grakšti Laimutė,
Bet ir ji turi nemažai bėdų,
Kai per Klubo renginius ar pietus
Sodina svečius prie stalų.

Išsirinkom moterų valdybą –
Vidą, Stefą ir dvi Elenas, 
Jomis mes galim pasitikėti –
Rūpės joms ir iždas, ir menas.

Neseniai čia susikūrė „Ritmas” –
Aukšti vyrai, lieknos merginos.
Sukas salėj su valsu ir tango
Nei jie šyla, nei kojos pinas.

Tad, kaip matome, – duokim tik laiko,
Kol trečiabangiai susisėdės.
Tada pripildys jie pilną salę –
Ir mūsų Klubas vėl sužydės.

O šiandien linksminkimės, kiek galim.
Pasidžiaukime, kol dar gyvi.
Jeigu dar nesame pilno šimto,
Tai tikrai dar nesame seni.

SSnniieeggoo  kkaassėėjjoo  ddiieennoorraaššttiiss

Pasakyk...  kad lankymo valandos yra tokios:
Pirmadieniais uždaryta.
Antradieniais nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
Trečiadieniais tik pusę dienos.
Ketvirtadieniais nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.
Penktadieniais tik su pakvietimu.
Pastatymas mašinai 10 dol. per dieną.

Pone prezidente, panelė Grybauskaitė nori
aplankyti Washington, DC.



10 2011 KOVO 5, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Vilnius (ELTA) – Natūralus ir
apdirbtas, skaidrus ir neperregimas
įvairių atspalvių gintaras, iš jo paga-
minti papuošalai, suvenyrai, meno
kūriniai ir masyvūs gintaro luitai
laukia žiūrovų 8-ojoje tarptautinėje
Baltijos juvelyrikos parodoje ,,Am-
ber Trip”. Vilniuje vykstančioje di-
džiausioje specializuotoje juvelyri-
kos parodoje Baltijos šalyse nemažai
stendų įsirengė lenkų juvelyrai, joje
apsilankė Lenkijos ambasadorius Ja-
nusz Skolimowski. 

Tradicinės parodos seminaruose
ilgamete juvelyrikos darbo patirtimi
dalysis žinovai iš Lietuvos, Rusijos,
Vokietijos, Lenkijos, Švedijos, Suo-
mijos. 

Baltijos jūroje aptiktas nuskendęs sovietų laivas 

Įvykis Frankfurto oro uoste gali būti
laikomas teroristiniu išpuoliu

Vilnius (BNS) – Lietuvos vysku-
pų konferencija (LVK) ragina tikin-
čiuosius dalyvauti visuotiniame gy-
ventojų surašyme ir nurodyti pri-
klausomybę Romos katalikų bažny-
čiai. LVK išplatintame viešame krei-
pimesi, kurį pasirašė LVK pirminin-
kas arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, parapijų klebonai, rektoriai ir
administratoriai raginami kviesti
tikinčiuosius dalyvauti surašyme. 

Lietuvoje šią savaitę pradėtas vi-
suotinis gyventojų surašymas. Šiuo
metu patys gyventojai gali pateikti
duomenis elektroniniu būdu, elekt-
roninio surašymo sistema internete
adresu esurašymas.lt veiks iki kovo

14 d. Apie 60 proc. šalies gyventojų
naudojasi internetu, todėl Statistikos
departamentas kviečia pasinaudoti
šia galimybe ir susirašyti elektroni-
niu būdu. 

Balandžio 5–gegužės 9 d. vyks
antrasis surašymo etapas. Gyvento-
jus, kurie surašė ne visus savo būsto
gyventojus ar išvis nesusirašė elekt-
roniniu būdu, lankys surašinėtojai ir
paprašys atsakyti į surašymo anke-
tos klausimus. Surašyme dalyvauja
gyventojai, iki surašymo nuolat gy-
venę Lietuvoje arba atvykę į ją, ke-
tindami pasilikti mažiausiai viene-
rius metus. 

Ministro pažymoje – pastebėjimai 
apie spaudimą, kyšius ir įkalbinėjimus

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pareiškė, jog yra pui-
ku, jei lenkų tautinė mažuma gali tu-
rėti savo tautietį Vilniaus mero
pareigose. Šalies vadovė interviu len-
kų kalba transliuojančiam radijui
,,Znad Wilii” sakė, jog jai nebuvo ne-
tikėta lenkų tautinės mažumos pag-
rindu sukurtos koalicijos sėkmė va-
sario 27 d. vykusiuose savivaldybių
tarybų rinkimuose. 

D. Grybauskaitė sakė besidžiau-
gianti, jog šalies tautinės mažumos
yra aktyvios politiškai ir gina savo
siekius, bei pridūrė, kad pati yra vil-
nietė ir moka lenkiškai. Prezidentės
nuomone, leidimas rinkimuose daly-

vauti įvairiems susivienijimams su-
darė ,,labai gerą” konkurenciją tra-
dicinėms partijoms. 

,,Tai gerai, tai rodo ne tik tauti-
nių mažumų pilietiškumą, bet tie-
siog pilietiškumo augimą”, – kalbėjo
šalies vadovė. Kartu prezidentė pa-
brėžė, jog ,,Lietuva visada buvo tur-
tinga tiek, kiek ji sugebėjo pasinau-
doti visų tautybių žmonėmis, kurie
gyvena Lietuvoje nuo viduramžių”. 

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų
Aljanso koalicija ,,Valdemaro Toma-
ševskio blokas” per vasario 27 d. vy-
kusius savivaldos rinkimus sostinėje
iškovojo 11 mandatų iš 51 ir išsakė norą
siūlyti kandidatą į Vilniaus merus. 

Berlynas (ELTA) – Užpuoliko,
kuris nužudė du JAV oro pajėgų ka-
riškius Frankfurto oro uoste, pistole-
tas užsikirto, todėl buvo išvengta
daugiau aukų, pranešė Vokietijos ty-
rėjai. Įtariamas užpuolikas – 21 metų
albanas Arid Uka iš Kosovo. Vokieti-
jos prokurorai teigia įtariantys, kad
trečiadienio įvykio priežastis – isla-
mistų maištininkų veikla.

Įtariamasis šaulys, kuris šiuo
metu sulaikytas, yra kilęs iš Kosovo.
Skelbiama, kad vyras pradėjo šaudy-
ti į autobusą su JAV kareiviais ir nu-
šovė du žmones. Dar du asmenys bu-
vo sunkiai sužeisti. Nušautieji buvo
ką tik atvykę iš Didžiosios Britanijos
ir turėjo vykti į netoliese esančią
JAV Ramšteino karinę bazę, kuri lai-

koma vienu iš karinių operacijų Irake
ir Afganistane koordinavimo centrų.

JAV prezidentas Barack Obama
pasmerkė įvykį Frankfurto oro uoste
kaip ,,siaubingą poelgį” ir pažadėjo
,,padaryti viską, kad jo organizato-
riai ir vykdytojai būtų nubausti”.

Įtariamasis šaulys gimė Vokieti-
joje šeimai prieš 40 metų pasitrau-
kus iš Kosovo. Vaikinas užaugo Vo-
kietijoje ir, kaip skelbiama, dirbo
Frankfurto oro uoste. Remiantis Vo-
kietijos spauda, internete šaulys save
vadina islamistu. Kaip skelbia ,,Die
Welt”, jis ,,buvo įsitraukęs į Šventąjį
karą”. Pranešama, kad jaunuolis iš
anksto planavo ,,masines žudynes”.
Vokietijos policija skelbia, kad A.
Uka veikė vienas.

Kviečia gintaro ir juvelyrikos gausa

Vilnius (ELTA) – Ūkio ministro
Dainiaus Kreivio ministrui pirmi-
ninkui perduotoje pažymoje, kurią
paviešino vienas naujienų tinklala-
pis,  teigiama, kad Seimo valdybos
nario padėjėjas Viešųjų pirkimų tar-
nybos vadovą Gintarą Plytniką ne kar-
tą ragino ,,pasiderinti” ir ,,baigti lįsti”
prie bendrovės ,,Vilniaus vandenys”.

Paskelbtoje vadinamojoje D.
Kreivio pažymoje, kurią ministras
įteikė premjerui ir prezidentei, trum-
pai aprašomas viešojo pirkimo kon-
kursas dumblo apdorojimo įrenginių
statybai Vilniuje už daugiau kaip 185
mln. litų, taip pat buvę bendrovės
,,Vilniaus vandenys” vadovų pasikei-
timai ir kai kurių buvusių Vilniaus
savivaldybės tarybos narių suėmi-
mai dėl kyšininkavimo.

Pasak D. Kreivio pažymos,  Ž.

Plytnikui už Panevėžio statybos tres-
tui palankių sprendimų dėl Valdovų
rūmų ir Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto atnaujinimo konkurso buvo
pasiūlyta 100,000–200,000 litų arba pa-
sirinkti namą. 

Premjeras Andrius Kubilius pa-
tvirtino iš D. Kreivio sulaukęs slapto
rašto su ,,šokiruojančia” informacija
apie spaudimą, susijusį su viešai-
siais pirkimais. A. Kubilius teigia ra-
šytinio dokumento iš D. Kreivio pa-
prašęs pats, kad galėtų jį perduoti
partijos kolegoms.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
anksčiau yra pareiškusi, kad minist-
ras politiškai susikompromitavo, to-
dėl turi atsistatydinti. Ji skeptiškai
įvertino ir ministro surašytą raštą
dėl patiriamo spaudimo, pasakiusi,
kad tai nėra ,,jokia oficiali pažyma”.

Katalikų vyskupai tikinčiuosius ragina 
dalyvauti gyventojų surašyme

Vilnius (ELTA) – Penktadienį Vilniaus senamiestyje prasidėjo Kaziuko mugė –
didžiausia ir seniausia tradicinė sostinės šventė. 407-tą kartą vyksianti mugė šį-
met, planuojama, bus pati didžiausia dalyvių skaičiumi ir užimamu plotu. Nors sa-
vaitgalį nežadama palankių orų, mugėje tikimasi sulaukti net apie pusė milijono
lankytojų. Tris dienas šurmuliuojanti Kaziuko mugė nusidrieks nuo Seimo rūmų iki
Tymo kvartalo ir Pilies gatve iki Rotušės aikštės, kur vyks kultūrinės programos
renginiai. Šįmet dalyvauti mugėje panoro apie pusantro tūkstančio amatininkų,
liaudies meistrų, 85 amatininkai populiarins tautiniu paveldu pripažintus gami-
nius. Kaziuko mugėje dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Baltarusijos, Kali-
ningrado srities, Vengrijos amatininkai. Organizatoriai pastebi ir kasmet kintan-
čias mugės madas – užpernai populiariausi buvo dekupažo gaminiai, pernai –
veltiniai, šįmet – vėriniai iš karoliukų ir namų gamybos muilas. Po mugės uždary-
mo sekmadienį Rotušės aikštėje bus švenčiamos Užgavėnės, ne kasmet sutam-
pančios su Kaziuku. Kadangi į Vilnių suvažiuos daugybė aukštaičių, pagrindinis
Užgavėnių veikėjas šįmet bus ne žemaičių Morė, bet aukštaičių Gavėnas. 

ELTA nuotr.

ELTA nuotr.

Prezidentė aptarė savivaldybių 
rinkimų rezultatus

Stokholmas (BNS) – Švedų na-
rai Baltijos jūroje aptiko nuskendusį
šaltojo karo laikų povandeninį laivą.
Žinovų nuomone, tai sovietų povan-
deninis laivas, tačiau dar neišaiškin-
ta, kaip jis nuskendo netoli Gotlando,
apie 45 jūrmyles į pietus nuo šios šve-
dų salos. 

Švedijos hidrografinė bendrovė
MMT šį laivą aptiko dar 2009 metais,
bet viešai paskelbė tik šią savaitę.
Spėjama, jog sovietų laivą galėjo pa-
skandinti Švedijos karinis laivynas
devintajame dešimtmetyje, kai buvo
medžiojami įtartini povandeniniai
laivai. Tačiau Karinių jūrų pajėgų
(KJP) atstovas kapitonas Bo Rask sa-
kė, jog laive nematyti ženklų, jog jį
būtų pažeidę kokie nors ginklai. 

Baltijos jūros dugne yra daugybė
laivų, nuskendusių per kelis šimtus
metų. Kaip rašoma tinklalapyje the-
local.se, šį kartą kilo ginčas, ar verta
toliau tęsti prie Gotlando aptiktojo

povandeninio laivo liekanų tyrinėji-
mą. Švedijos ginkluotųjų pajėgų nuo-
mone, neverta, tačiau buvęs vyriau-
siasis karo vadas Bengt Gustafsson
mano, kad tyrimas padėtų atskleisti
sovietinio povandeninio laivyno
veiklą prie Švedijos krantų devinta-
jame dešimtmetyje. 

Bendrovės MMT turimų duome-
nų nepakanka, kad būtų galima at-
pažinti rastąjį laivą, kuris yra 76 met-
rų ilgio, tačiau pagal dydį ir išvaizdą
jis panašus į sovietinį povandeninį
laivą. Tokie laivai buvo statomi So-
vietų Sąjungoje 1951–1957 m. ir pla-
čiai naudojami. Jie minimi kalbant
apie devintąjį dešimtmetį Baltijos jū-
roje Švedijos KJP medžiotus paslap-
tingus povandeninius laivus. Anot B.
Rask, vis dėlto kariškiai dar imsis
rastojo laivo tyrimų, bet tai daryti ne-
bus skubama, nes panašių radinių
Švedijos pakrantėje yra daug.



PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
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ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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Atkelta iš 4 psl.
O po jų išlydėdavo mus ir vėl

tvarkydavosi, skalbdavo staltieses.
Ryte viešpatavo tvarka, tarsi nieko ir
nebūta. Kartą juokaudami paklau-
sėme, iš kur ji išmoko tokius papras-
tus darbus dirbti, juk augo pasitu-
rinčioje šeimoje. Atsakymas buvo iš-
mintingas ir konkretus – toks mamos
auklėjimas: „Jeigu nori, kad kitas ge-
rai padarytų darbą, pats pirma iš-
mok jį gerai padaryti.”

Oficialūs vyriausybės pareigūnų
vizitai, priėmimai, delegacijų daly-
vių apsilankymas, dažnas svečių ap-
gyvendinimas ambasados patalpose,
transporto parūpinimas, maitinimas
– visa tai gulė ant Lozoraičių pečių.
Juk paslaugas teikiančių nuolatinių
darbuotojų ambasadoje nebuvo.

Daniela mielai dalyvaudavo įvai-
riuose renginiuose, kur tik atsirasda-
vo proga garsinti Lietuvos vardą ir
remti jos nepriklausomybės siekius.
Ieškojo rėmėjų, pagalbininkų, ben-
draminčių kitataučių gretose. Jųd-
viejų sumanumu ir išmintingumu
Lietuva pelnė daugelio įtakingų as-
menų palankumą. Norėčiau pažymė-
ti, kad į tuos renginius Lozoraičiai
patys pasirūpindavo kaip nuvykti –
nei automobilio, nei vairuotojo nebu-
vo. Ambasadorius turėjo svarbesnių
dalykų. Tačiau preciziškai buvo lai-
komasi ypatingo mandagumo, etike-
to: tuojau pat buvo parašoma padėka,
kurią reikėdavo tuojau pat išsiųsti. 

• • •
Tai buvo ypatingas laikas, pa-

reikalavęs kūrybiškumo, kantrybės
ir įžvalgumo. Daniela kiekviename
žingsnyje rėmė savo vyrą. O jo darbo
valandos nebuvo nustatytos, juk
Washington, DC ir Europą skyrė bent
septynios valandos. Sąjūdžio ir pir-
mieji Nepriklausomybės metai buvo
didelės įtampos, bemiegių naktų
laikas. Galbūt tai skamba kaip per
dažnai girdėti žodžiai, tačiau tai buvo
tikras Lozoraičių pasiaukojimas.
Ypač Danielos – dirbti ne savo tė-
vynei.

Pagrindinis Danielos rūpestis
buvo Lietuvos ateitis, jos laisvė,
žmonių gerovė. Anot Teresės Lands-
bergienės, Daniela dosniai rėmė išei-
vijos organizuojamas paramos Lietu-
vai akcijas, mielai sutikdavo daly-
vauti vietinių lietuviškų organizaci-
jų renginiuose. Domėjosi viskuo.
Atjautė paprastą žmogų, bendravo su
Popiežiumi. Kovojo už tiesą, rėmė
kiekvieną, kas į ją kreipėsi. Tikėjo
žmogumi. Rinkiminės kampanijos
metu keliavo su savo vyru po Lietu-
vos miestus, miestelius. Jiems lan-
kantis Biržuose ambasadoriaus pa-
klausė: ,,Pone ambasadoriau, taigi
jūs iš Amerikos, kodėl tokiu prastu
automobiliu po Lietuvą važinėjate su
žmona?” Ambasadorius pažiūrėjo į
savo tėvynainį ir pasakė: „Lietuva
kol kas ne Amerika, bet ateis laikas,
kai žmonės gyvens kaip Amerikoje.”
Nakvojo, kaip ir mes visi, su paltu ir
pirštinėmis šaltuose viešbučiuose. O
dieną Daniela šypsojosi Lietuvos
žmonėms, dėkodama jiems už šiltą
sutikimą, dalyvavimą. Netgi po to,
kai parkritusi susilaužė ranką, liko
Lietuvoje, neišvyko į Romą.

• • •
1993 metais atšaukus ambasado-

rių Lozoraitį iš Washington, abu
išvyko ramūs, bet pasiryžę tęsti dar-
bus. Dulles oro uoste skambėjo atsi-
sveikinimo žodžiai: „Mes tęsim dar-
bą, dar daug darbų prieš akis.” Tai
buvo lapkričio 11-toji – JAV minėjo

karių-veteranų dieną. O jau kitų me-
tų gegužės pabaigoje Daniela atlydėjo
vyrą gydytis į Washington. Tai buvo
viena iš tamsiausių jųdviejų gyveni-
mo dienų. Grįžo į ne darbui, o... Ji ne-
sitraukė nuo jo nei dieną, nei naktį.
Daniela vylėsi galėsianti parsivežti
savo vyrą į Romą, tačiau 1994 metų
birželio 13 dieną, likus nepilniems
dviem mėnesiams iki jo septynias-
dešimtojo gimtadienio, ambasado-
rius paliko savo žmoną vieną, patikė-
damas jai savo paskutinę valią. Jo
gyvybei gęstant stovėjome visi nuš-
čiuvę. Jis čia, galingiausios valsty-
bės sostinėje, kovojo dėl Lietuvos
laisvės ir sulaukė šviesios dienos. Ji
stovėjo prie jo tokia trapi ir rami,
viena – be savo karžygio.

Po laidotuvių ji pasinėrė į dar-
bus, vykdė jo valią. Daug kartų kelia-
vo į Lietuvą, kur susitikinėjo su įvai-
riomis organizacijomis, rėmė jaunų
žmonių pastangas. 1995 metais parve-
žė kryžių nuo savo vyro kapo ir pas-
tatė Šiauliuose ant Kryžių kalno.
Kaune Švč. Mergelės Marijos Nekal-
to Prasidėjimo vargdienių seserų
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio namų koplyčiai pado-
vanojo vitražus. Ambasadoriui mi-
rus, Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno seselės Put-
nam Connecticut, priėmė jo palaikus
į savo kapines. 1999 metais Daniela
suorganizavo ir finansavo a. a. am-
basadoriaus Stasio Lozoraičio palai-
kų pervežimą į Lietuvą. Tai buvo
nelengva užduotis dėl įvairių oro li-
nijos reikalavimų ir Vilniaus oro
uosto ribotų galimybių. 

2000 metais ji išpildė dar vieną
savo vyro prašymą – savo pastango-
mis pervežė a. a. Stasio Lozoraičio te-
tos dainininkės Gražinos Matulaity-
tės Rannit palaikus į Lietuvą. Ji buvo
palaidota Petrašiūnų kapinėse. Siek-
dama įamžinti ambasadoriaus kil-
nius tikslus ir jo viziją, Daniela įkūrė
Stasio Lozoraičio fondą, skirtą pa-
remti Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Politikos mokslų ir diplomati-
jos fakultetą. Jų įžvalgos buvo teisin-
gos – naujai ant kojų atsistojusi Lie-
tuva neturėjo gerai paruoštų diplo-
matų. Visi diplomatai buvo iš prieš-
karinės Lietuvos, į kuriuos tuome-
tinė Lietuva nežiūrėjo palankiai. O
kiti buvo išėję mokslus sovietiniais
laikais. Buvo daug jaunų ir ener-
gingų žmonių, kurie veržte veržėsi
imtis veiklos. Jiems reikėjo padėti.
Dar būdamas ambasadoriumi Stasys
Lozoraitis ragino Lietuvos užsienio
reikalų ministeriją atsiųsti keletą
jaunų darbuotojų stažuotei į Wa-
shington ar New York. Siekdama įgy-
vendinti jo svajones, po ambasado-
riaus mirties Daniela įkūrė Stasio
Lozoraičio fondą (Stasys Lozoraitis
Foundation IRS 501 c 3). 

Jos įkurtas fondas suteikė gali-
mybę jaunai kartai sėkmingai studi-
juoti diplomatiją. Anot Politologijos
katedros docentės dr. Reginos Jasiu-

levičienės, Lozoraitienės paramos
dėka prasidėjo bendradarbiavimas
tarp VDU ir Seton Hall University.
2000 m. buvo pradėta nauja magis-
trantūros studijų programa „Diplo-
matija ir tarptautiniai santykiai”. Šį
kilnų sumanymą padėjo įgyvendinti
Danutė Vaičiulaitytė Nourse. Progra-
ma rėmė geriausius studentus, vė-
liau buvo skiriama už geriausią aka-
deminį darbą Lietuvos užsienio poli-
tikos tematika. 2004 metais studentų
pastangomis, parėmus Danielai Lo-
zoraitienei buvo pradėtas leisti aka-
deminis leidinys „Jaunųjų politologų
almanachas”. Vėliau šis leidinys
buvo perregistruotas į mokslinį aka-
deminį žurnalą „Politikos mokslų
almanachas” (ISSN 1822-9212). Žur-
nale spausdinami darbai tiek lietu-
vių, tiek anglų kalbomis. Jo tikslas –
skleisti aktualius bei originalius po-
litikos mokslų srities tyrimus Lietu-
vos bei tarptautiniu mastu. Danielos
Lozoraitienės nurodymu, 1998 metais
buvo įsteigtas Ambasadoriaus Lozo-
raičio stipendijų fondas. Šios VDU
programos studentai ir programos
projektai daug metų yra remiami ir
Lietuvių Fondo.

• • •
Pasidomėjau sykį apie savo duk-

ros viešnagę pas Danielą. Jos atsaky-
mas buvo klasikinis mūsų visų patir-
ties pavyzdys: „Jaučiau, kad ji nuo-
širdžiai domėjosi mano gyvenimu.
Kiekvieną vakarą gėrėme kavą ir
šnekėjomės apie planus ateičiai: kur
keliausiu, kaip patinka studijų pro-
grama, apie meną, kalbas, tai, ką
mačiau, ką skaitau.” Štai viena iš jos
magiškos traukos paslapčių – gebėji-
mas įdėmiai klausytis. Jos jaukiuose
namuose viešėjome ne vienas ir ne
kartą. Ji svetingai priėmė net ir ma-
žai pažįstamus žmones. Visa mano
šeima bus jai dėkinga iki gyvenimo
pabaigos už 1996 metų Verbų sekma-
dienio rytą Šv. Petro ir Povilo bazi-
likoje. Tai niekada daugiau nepasi-

kartos, nes buvome tik mes, Daniela
ir kardinolai, laukiantys Popiežiaus.
Po to prisiminiau dar vieną įdomų
faktą. 1993 metų vasario 5 dieną va-
karienės metu pas vyskupą visus
pradžiugino žinia apie italų kunigų
200,000 dol. paramą Lietuvos Katali-
kų Bažnyčiai.

Norėčiau baigti Danielos žo-
džiais, kuriuos ji pasakė kalbinama
vieno žurnalisto 1993 metais Stasio
Lozoraičio rinkiminės kampanijos
metu: 

– Gal ponia Lozoraitienė net ne-
moka lietuviškai?” 

– (Ji atsako su šypsena) Taip,
tiesa. Aš nelabai gerai kalbu lietu-
viškai, bet prašau, duokite man laiko
ir kitą kartą kai kalbėsime, tai
pažiūrėsime. 

– Kaip Jūs įsivaizduojate gyveni-
mą Lietuvoje?

– Man atrodo, kad yra labai
sunku, bet greitai bus geriau. Aš,
kaip ir mano vyras, esu optimistė.

2010 metų gruodžio 23-čiąją die-
ną, likus vos dviem mėnesiams iki
septyniasdešimtojo gimtadienio, Da-
nielos siela išskubėjo pas savo vyro
sielą. Juk ir anksčiau jie kartu švęs-
davo Kūčias. Sudie Daniela, padova-
nojusi mums didžiausią dovaną –
savo gražų gyvenimą! 

Nuoširdžiai dėkoju Marinellai
D’Ercole, Andrea Pinzauti, Danutei
Vaičiulaitytei Nourse, dr. Vaivai Le-
sauskaitei, Danelei Vidutienei, Jūrai
Končius, Teresei Landsbergienei, dr.
Reginai Jasiulevičienei ir Virginijai
Paplauskienei už pagalbą ruošiant
straipsnį.

Angelė S. Bailey – pedagogė, daug
metų dirbo Washington lituanistinėje
mokykloje. Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo laikotarpiu – Lietuvos
ambasadoje Washington, DC. Užau-
gino sūnų ir dvi dukras. Šiuo metu
dėsto lietuvių kalbą.

Gyvenimas – gražiausia dovana

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS gRybAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

JOnAS v. PRunSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, mD

AnDREW J. yu, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RuTH JŪRATė bARSky, mD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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.

SSOOCCIIAALLIINNIIAAII  PPAATTAARRIIMMAAII  

,,MEDICARE” 2011 METAIS

Vadinamasis „Affordable Care
Act’’, įsigaliojęs pernai, ne tik
išplėtė galimybes pagyvenu-

siems žmonėms naudotis įvairiomis
prevencinėmis-profilaktinėmis svei-
katos priežiūros paslaugomis, bet ir
žymiai sumažino (o kai kuriais atve-
jais – išvis panaikino) jų kainas. To-
kiu būdu daugelis ,,Medicare’’ klien-
tų, iki šiol neturė ju sių galimybės itin
rūpintis savo svei kata dėl jų pajamų
neatitinkančių paslaugų kainų, da-
bar galės pasinaudoti naujojo įstaty-
mo teikiamomis lengvatomis. Daugu-
ma paslaugų, iki tol reikalavusių
priemokų, nuo šių metų pradžios ta-
po visiškai nemoka mos, tuo tarpu ki-
tos reikalaus tik prie mokos už apsi-
lankymą pas gydytoją, tačiau ne už
patį tyrimą. Taigi kokios paslaugos
taps naujai prieina mos?

1. Profilaktinė sveikatos ap-
žiū ra. Jau prieš keletą metų ,,Medi-
care’’ siūlė visiems, naujai įsirašiu-
siems į programą, atlikti privalomą
sveika tos apžiūrą („physical exam’’),
kuri, manyta, turėjo padėti pagyve-
nusiems žmonėms išvengti naujų li-
gų bei lai ku užkirsti kelią jau esan-
čių susirgimų paūmėjimui. Deja, šia
galimybe vidutiniškai pasinaudoda-
vo tik apie 10 proc. ,,Medicare’’ klien-
tų, matyt dėl to, kad apžiūra reikala-
vo sumo kėti 20 proc. kainos iš kliento
kišenės. Nuo šių metų pradžios už
minėtą apžiūrą mokėti daugiau ne-
bereikės ir visi naujai įsirašantieji į
,,Medicare’’ programą asmenys galės
gauti šią paslaugą visiškai nemoka-
mai. Maža to, jau esami ,,Medicare’’
klientai taip pat galės kartą per me-
tus nemokamai atlikti tokią pat pro-
filaktinę apžiūrą – ši paslauga bus
prieinama kasmet visiems asme-
nims, jau išbuvusiems ,,Medicare
Part B’’ klientais bent 12 mėnesių. 

2. Konsultacijos norintiems at-
sikratyti tabako vartojimo įpro čių.
Ši paslauga nuo šiol taps nemo kama
(draudimo programai pilnai paden-
giant išlaidas) visiems ,,Medi care’’
klientams, jei jiems dar nėra nustaty-
ta su šiuo žalingu įpročiu su sijusi
liga. Kitu atveju gali tekti su simokėti
nustatyto dydžio priemoką („copay’’)
bei dalį savo draudimo iš laidų („de-
ductible’’). Konsultacijų programa
siūlo iki 8 apsilankymų per metus. 

3. Kaulų tankio matavimo pro-
cedūra, padedanti nustatyti polinkį
bei riziką kaulų lūžiams, bus nemo -
kamai teikiama kas 24 mėnesius
(arba dažniau, jei pacientui reikalin-
ga) ,,Medicare’’ klientams, sergan -
tiems tam tikromis ligomis (t. y. pro-
cedūra bus atliekama gydytojui nu-
kreipus). 

4. Gimdos kaklelio vėžio profi-
laktiniai tyrimai („pap smear’’ bei
„pelvic exam’’), įskaitant krūtų ap -
žiū rą, nuo šiol bus nemokamai atlie -
kami kas 24 mėnesiai. Jie taip pat
bus prieinami kas 12 mėnesių mote-
rims, kurios patenka į padidintos
rizikos grupę, arba toms, kurių tyri-
mų rezultatai per pastaruosius trejus
metus kėlė įtarimų. 

5. Širdies ligų profilaktiniai
tyrimai bus nemokamai atliekami
kas penkeri metai, tikrinant choles-
terolio, lipidų bei trigliceridų kiekį
kraujuje. Kaip minėta, už pačius
tyrimus mokėti nereikės, tačiau gali
tekti susimokėti 20 proc. priemoką už
apsilankymą pas gydytoją. 

6. Išeinamosios žarnos vėžio
profilaktiniai tyrimai, išskyrus ko -
lonoskopiją („colonoscopy’’), bus ne -
mokamai atliekami, jei asmuo yra 50
metų ar vyresnio amžiaus. Kaip rodo
tyrimai, šio vėžio rizika padidėja su
amžiumi; kita vertus, galimybė išgy-
dyti ligą smarkiai priklauso nuo
anks tyvo nustatymo, todėl prevenci -
nė programa, atliekant tyrimus pa -
gyvenusiems žmonėms, sudaran -
tiems nemažą dalį ,,Medicare’’ klien-
tų, yra itin svarbi. 

Taigi pagal naująją tvarką, „Fe -
cal Occult Blood Test’’ bus atlieka-
mas kasmet, „Flexible Sigmoidos -
copy’’ – kas 48 mėnesiai arba 120 mė -
nesių po ankstesnio testo, jei asmuo
buvo priskirtas menkos rizikos gru-
pei, „Barium Enema’’ – kas 48 mėne-
siai, arba kas 24 mėnesiai, esant di -
delei rizikai susirgti. „Colonoscopy’’
bus nemokamai atliekama kas 120
mėnesių, arba praėjus 48 mėnesiams
po to, kai buvo atlikta sigmoidoskopi-
ja; kai kuriais atvejais, ji taip pat gali
būti skiriama kas 24 mėnesiai, jei
rizika susirgti didelė. Kai kurių mi -
nėtų tyrimų atveju, netgi jiems esant
nemokamiems, pacientams visgi
reikės susimokėti priemoką už ligo-
ninės paslaugas ar apsilankymą pas
gydytoją. 

7. Diabeto profilaktika. Tyri -
mai, nustatant ankstyvą diabeto ri -
ziką, bus nemokamai atliekami as-
me  nims, pasižymintiems didele rizi -
ka susirgti šia liga: kenčiantiems
nuo padidinto kraujo spaudimo, pa -
didinto cholesterolio, trigliceridų ar
cukraus kiekio kraujyje bei pernelyg
didelio svorio. Nemokamų tyrimų
taip pat gali tikėtis tie, kurie pasižy-
mi bent dviejomis iš žemiau išvar -
dytų savybių: kenčia nuo per didelio
svorio; yra 65 metų ar vyresnio am -
 žiaus; turi artimų giminaičių, sir-
gusių diabetu; yra sirgę diabetu nėš-
tumo metu arba susilaukę pernelyg
didelio svorio kūdikio.

Asmenims, atitinkantiems reika -
lavimus, nemokami diabeto tyrimai
bus prieinami du kartus per metus
(tačiau ir vėl teks susimokėti prie -
moką už apsilankymą pas gydytoją).
Pagaliau, verta paminėti jog sergan -
tieji diabetu, gavę gydytojo nukrei -
pimą, taip pat turės galimybę lankyti
specialius kursus, padedančius leng -
viau gyventi su liga, tačiau už juos
turės susimokėti 20 proc. kainos bei
nustatytą „deductible’’. 

8. Krūtų profilaktiniai tyrimai
(mamogramos) bus nemokami vi -
soms moterims, įsirašiusioms į ,,Me -
dicare’’ programą ir sulaukusioms
bent 40 metų amžiaus. Tyrimą atlikti
bus galima kartą per metus.

Nukelta į 13 psl.

Nemokamos ligų profilaktikos galimybės

Paruošė Vaida Maleckaitė
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EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInė SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė v. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas Jeleniauskas
DANTŲ gyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

SkELbImŲ SkyRIAuS TEL. 773-585-9500

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

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

Atkelta iš 12 psl.

9. Prostatos vėžio profilakti -
niai tyrimai, išskyrus skaitmeni -
nius išangės tyrimus („Digital Rectal
Exam”), bus prieinami kartą per
metus ir nemokami visiems ,,Medi -
care’’ pacientams, sulaukusiems
bent 50 metų amžiaus. Tačiau, kaip ir
kai kurių jau minėtų tyrimų atveju,
rei kės susimokėti priemoką už apsi-
lankymą pas gydytoją ir/arba ligo-
ninės paslaugas. 

10. Mitybos konsultacijos, skir-
tos sergantiems diabetu arba inkstų
ligomis, nuo šiol bus nemokamos
,,Medicare’’ klientams, turintiems
gydytojo nukreipimą. 

Neskaitant profilaktinių tyrimų,
,,Medicare’’ prevencinės paslaugos
taip pat apims įvairius skiepus. Kas -
metiniai skiepai nuo gripo (įskaitant
H1N1 tipo skiepus), skiepai nuo plau -
čių uždegimo („pneumococcal shot’’)
bei Hepatito B skiepai (pastarieji tik
asmenims, priklausantiems padidin-
tos rizikos grupei) bus visiškai ne -
mokami. Pagaliau, ,,Medicare’’ taip
pat pilnai apmokės HIV profilak-

tinius tyrimus (atliekamus kartą per
metus arba iki 3 kartų per nėštumo
laikotarpį) nėščiosioms bei visiems
kitiems savo klientams, kurie mano
galėję užsikrėsti šiuo virusu ir no -
rėtų atlikti tyrimą. Tiesa, nors pats
tyrimas nieko nekainuos, pacientai
vėlgi turės susimokėti priemoką už
apsilankymą pas gydytoją. 

Pabaigai derėtų pastebėti, kad
visos aukščiau išvardytos paslaugos
bei sąlygos bus taikomos tik ,,Medi -
care Part B’’ klientams. Asmenys,
įsirašę į ,,Medicare Advantage’’ svei -
katos draudimo programą, turėtų
pasitikrinti, kokios sąlygos bus tai-
komos jiems pagal programos nusta-
tytą tvarką. 

Parengta pagal Medicare.gov

Vaida Maleckaitė – buvusi Lie tu -
vių Fondo, ,,Draugo” ir JAV LB Socia -
li nių reikalų tarybos darbuotoja. Šiuo
metu gyvena Dallas, TX, studijuo ja
viešojo administravimo dokto ran -
tūros programoje University of  North
Texas.

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis, rekomendacijos. Ga-
li pakeisti bet kurią savaitės dieną. (Gali
dirbti vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-
4619.

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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško pa-
pildomo darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automo-
bilį, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmonių prie-
žiūros  darbą su gyvenimu kartu bet kuria-
me Amerikos mieste. Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slau-
gos darbo su gyvenimu. Didelė patirtis,
legalūs dokumentai. Gali išleisti atostogų
nuo balandžio mėnesio (bet kurioje valsti-
joje). Siūlyti įvairius variantus. Tel. Lie-
tuvoje +370-647-65077 arba 630-730-
2132.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti
pagyvenusius žmones. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali prižiūrėti ir vaikus. Tel. 773-
761-9261 Angelė.

Nemokamos ligų profilaktikos galimybės

Kryñiañodis Draugas Nr. 074

Vertikaliai:
1. Lietuvos filmas „Miškais ateina …”. 2. Šiaurės jūrų irklakojis žinduo-

lis su ilgomis iltimis ir ūsais. 3. „O ..., gaidžių giedoti dar nekviesk”. 4. Kur du
pešasi, trečias … . 5. Puošnus valdovo krėslas. 6. Audinys paveikslams tapyti.
9. Iš pluošto nuvytas ilgas plonas dirbinys. 11. Aplinkybė, įrodanti, kad kalti-
namasis negalėjo padaryti nusikaltimo. 15. Apgriuvusi troba. 16. Vyriausybės
narys, vadovaujantis ministerijai. 17. Biblijoje – Dovydo nukautas milžinas.
18. Kūriniai, turintys didelę išliekamąją vertę. 19. Specialaus gydymo įstaiga.
20. Oratoriaus pakyla. 21. Pokštas, juokas. 23. Savaeigis karinis sviedinys. 24.
Sraigto pavidalu susukta viela. 31. Šalies, kurioje vyko „aksominė revoliuci-
ja”, sostinė. 35. J. Grušo tragikomedija „…, džiazas ir velnias”. 37. Žmogus,
Rytų šalyse traukiantis dviratį vežimą. 38. … abėcėlė iš taškelių ir brūkš-
nelių. 39. Gimė vandeny, bet vandens bijo. Kas? 40. Mįslė: „Viršuj taukai,
apačioj plaukai”. Kas? 42. Katę … pirkti (įsigyti ką neapžiūrėjus). 43. Godžiai
valgo (šnek.). 44. Neeiliuota grožinė literatūra.

Horizontaliai:
2. Viduramžiais Vakarų Europoje – feodalas, priklausantis nuo senjoro. 7.

Gėlė, garsinanti Olandiją visame pasaulyje. 8. Gamtiniai geltoni dažai. 10.
Jėzaus apaštalas, asmeniškai Jo nepažinojęs. 12. Svaigusis gėrimas iš me-
daus. 13. Obuolys nuo … netoli rieda. 14. Degalai, kuriais varomas tam tikras
vidaus degimo variklis. 18. Tekintas stulpelis, kurį per atstumą reikia
numušti rutuliu. 22. Vienas iš gyvūnų, „užsiropštusių” į dangaus Zodiako
juostą. 25. Savam krašte … nebūsi. 26. Ilgiausias pasaulio kalnynas. 27. Žuvų
kiaušinėliai – delikatesas gurmanams. 28. Lotynų Amerikos greito tempo
pramoginis šokis. 29. „Atsiliepki tu ... dainoj”. 30. „… mane ir skaitykit”
(Mažvydas). 32. Akies obuolio dangalas, akies baltymas. 33. Pagrindinių
veiksmų plėtojimasis literatūros kūrinyje. 34. Žaibas be griaustinio. 36. Kaip
tarė, taip … . 41. Prancūzų romantinė komedija „Amelija iš …”. 45. Uoga su
pailgu kauliuku. 46. Priemonė pagausinti, pagerinti derlių. 47. Vienu šūviu
du … nušauti (atlikti du reikalus vienu metu). 48. Lede prakirsta skylė, kuri
pasakoje už uodegos „prigriebė” žvejojantį vilką. 49. Sunki pereinamoji padė-
tis. 50. Pirmasis Lietuvos prezidentas.

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS
FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų patogiu

,,lay-away” planu. Atliekame visus 
fotolaboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r. iki 6 v.v.; 
šeštadieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;

sekmadieniais uždaryta. Antradieniais ir
trečiadieniais susikalbėsite lietuviškai.

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AngELŲ SLAugOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

Parduodama 2,26 ha miško 
Lazdijų raj., Kapčiamiesčio seniūnija,
Kareivonių kaime prie ežero Niedus.
Kelias asfaltuotas, yra elektra. Kaina

sutartinė. Tel. 370-37-392179

PARDUODA

Baltic Rye
Latvian sourdough

100% rye bread
One 5-lb loaf incl. 
shipping $25.90

Two 5-lb loaves $41.70
Two 2+lb loaves fruit rye $35
www.blackroosterfood.com

Tel. 508-653-1983
301-512-3813

Algis Luneckas daug metų sąžiningai
užpildo mokesčių formas. Dėl susitarimo,

prašau skambinti 773-284-0100, 
4536 W. 63rd St., Chicago. 

(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,
priešais  „Draugo” redakciją).

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. mIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARbuS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

gera žinia mūsų vyresniesiems!

Gražioje ir ramioje Elgin miestelio Waverly gatvėje įsikūrė jaukūs
ŠEIMOS NAMAI. Čia kviečiame apsigyventi vyresnio amžiaus žmones,

kuriems sunku gyventi vieniems ir reikalinga nuoširdi pagalba. Mes
pasirūpinsime viskuo,  ko tik žmogui gali prireikti. Apsilankykite pas

mus. Mūsų tel.: 1-815-519-0986; 1-224-535-8004

PARDUODAMAS
Keturių butų pastatas Brighton
Park. Visi išnuomojami butai labai
gerame stovyje. Yra dviejų mašinų

garažas. Kampinis sklypas.
Skambinkite: Marius Kasniūnas,

Century 21 Pro-Team, 
708-361-0800 x 149,

www.MKnamai.com

Lietuviai 2010-2011 m.
krepšinio sezone
Atkelta iš 8 psl. pirmamečių jis
geriausiai meta baudas, yra trečias
geriausias kamuolių atkovotojas ir
trečias taikliausias metikas.

Lietuvoje 2007 m. Gilvydas žaidė
U16  rinktinėje, kuri laimėjo bronzos
medalį. 2008 m. žaidė U18 rinktinėje,
kuri laimėjo sidabro medalį. Tais pa -
čiais metais jis buvo išrinktas ge-
riausiu U18 Europos žaidėju. Šiais
metais Gilvydas žais Lietu vos U20
rinktinėje.

Netikėtas įvykis

Apie dvidešimt metų stebiu spor -
tininkus iš Lietuvos, žaidžiančius
Ame rikoje. Sėdėjau įvairiose sporto
aikštelėse, mačiau daug įvairių sir-
ga lių. Šimtus kartų mačiau Lietuvos
vė liavą, plevenančią tarp sirgalių,
ma čiau sirgalius su lietuviškais
marški nėliais garsiai šaukiant ,,Lie-
tuva, Lie tuva”. 

Neseniai vienose rungtynėse, ku-
riose žaidė Gilvydo komanda, paste-
bėjau tris grupes žmo nių, sėdinčias
įvairiose vietose su iškeltomis lietu-
viškomis vėliavomis. Nusprendžiau,
kad jie visi yra lietuviai ir kad rei-
kėtų su jais susitikti. Mano žmona
Danutė, būdama daug drą sesnė negu
aš, tuoj po rungtynių ,,nuskrido” su-
sitikti su viena iš tų trijų grupių. Už
poros minučių ji atėjo, lydima ketu-
rių jaunuolių. 

Buvau labai nustebęs, Danutei
su pažindinus mane su jais – jie nebu-
vo lietuviai, bet Rutgers University
studentai. Jie asmeniškai nepažįsta
Gilvydo, o Gilvydas – jų. Paklausiau,
kaip ir kodėl jie įsigijo lietuvišką
vėliavą. Jie atsakė, kad vi sai papras-
tai: ,,Pamatėme, kaip Gil vydas entu-
ziastingai ir agresyviai žai džia per
visas rungtynes. Patiko jo sti lius, su-
žinojome, kad jis yra lietuvis, ir nu-
sprendėme paremti jį. Internete įsigi-
jome lietuvišką vėliavą, su žinojome
daugiau apie Lietuvą. Ir da bar eida-
mi į rungtynes (Rutgers salėje ir
kitur) nešamės ir trispalvę. Kai esa-
me paklausti, kieno ta vėliava ir ko -
dėl mes laikome ją, papasakojame
apie Gilvydą, apie Lietuvą.”

Studentai buvo sužavėti susipa-
ži nę su Gilvydu. Gilvydas nudžiugo,
kad jie žino apie Lietuvą ir palaiko
jį. 

Važiuojant namo, pradėjau mąs -
ty ti, kaip šis įvykis puikiai parodo,
kaip vienas jaunas, talentingas spor -
ti nin kas savo pavyzdžiu gali taip pa -
veikti svetimtaučius, kad jie patys,
be jokių raginimo skleidžia, kelia
Lietu vos garbę. Nelieka jokių abejo-
nių, kad lietuviai sportininkai yra
puikūs Lietu vos ambasadoriai. 

Rimas Gedeika – JAV LB Krašto
valdybos vicepirmininkas specialiems
projektams.

Gilvydas deda kamuolį į krepšį! Kamilė kovoja dėl kamuolio.
RRiimmoo  GGeeddeeiikkooss  nuotraukos
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

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

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Žemė kainuoja 4,8 tūkst. trilijonų dolerių
Pasitelkęs naująją kainos nusta-

tymo formulę astrofizikas Greg
Laughlin nustatė planetų pinigines
vertes. Kaip praneša Dailymail.co.
uk, California-Santa Cruz University
mokslininkas galutinį skaičių gavo
įvertinęs planetos amžių, dydį, tem-
peratūrą, masę ir kitus statistinius
duomenis. Mokslininko teigimu, Že-
mė pati brangiausia. Marsas kainuo-
ja vos 16,2 tūkst. dol., o Venera never-
ta net 4 centų.

Visatoje yra 1,235 kitos planetos,
kurių kaina nėra didelė dėl atšiau-
rių klimato sąlygų. Profesorius G.
Laughlin planetų kainoms nustatyti
naudojo duomenis, gautus NASA
erdvėlaivio „Kepler”. Erdvėlaivis į
orbitą buvo išsiųstas prieš dvejus
metus, o po metų profesorius nu-
sprendė nustatyti panašių į Žemę
planetų vertes.

Planeta Gilese 581 c ilgą laiką

mokslininkų buvo laikoma pana-
šiausia į Žemę, tačiau pagal G.
Laughlin formulę planeta kainuoja
tik 162 dol. „Visada maniau, kad są-
voka ‘į Žemę panaši, tinkama gyventi
planeta’ yra per daug neaiški, todėl
man reikėjo mato, pagal kurį galė-
čiau nustatyti planetos vertingumą,
– aiškino mokslininkas. – Tai būdas
nustatyti, kaip stipriai reikia džiaug-
tis tam tikra planeta.”

Kuo planeta senesnė, tuo ji yra
labiau subrendusi. Tada vertinama
masė ir, jei planeta yra panašaus dy-
džio kaip Žemė, ji tinkama palaikyti
gyvybei.

G. Laughlin taip pat vertino
energijos, kurią sukuria planeta, kie-
kį ir temperatūrą. Profesoriaus teigi-
mu, planetas, kurios kainuoja 97
mln. dol. ir daugiau, studijuoti yra
prasminga, tačiau pigesnės nėra ver-
tos dėmesio.                                Lrt.lt

MARGUMYNAI

A † A
RITAI RUZGAITEI-RIŠKIENEI

mirus, giliai užjaučiame jos šeimą, tėvą VLADĄ
RUZGĄ, seserį, brolį, gimines ir artimuosius.

Liūdime kartu su Jumis.
Algė ir Adolfas Šležai

Silvija Lukas su šeima

Kviečia ,,Skersvėjai”

– Kas ir kodėl atvers duris ir
langus ,,Skersvėjams”? Kieno tai
sumanymas? 

– G: Kaip ir daugelis muzikinių
projektų, kuriuos su Kęstu esame
įgyvendinę praeity, taip ir šis gimė iš
meilės muzikai bei kūrybai. Esame
pagrindiniai šio renginio organizato-
riai ir labai džiaugiamės subūrę tiek
daug puikių menininkų, kurie mielai
sutiko prisijungti prie mūsų muzi-
kinių idėjų įgyvendinimo. 

– Projekte – visas būrys įvairių
žanrų atlikėjų. Nors trumpai juos
pristatykite. Kaip ketinate juos
apjungti? 

– K: Mane visuomet domino įvai-
rovė ir nestandartinis požiūris į mu-
ziką, todėl stengiuosi niekada neapsi-
riboti vienu ar kitu muzikiniu stiliu-
mi. Mūsų tikslas – supažindinti žiū-
rovą su kitos kultūros meno pasieki-
mais, tuo pačiu nepamirštant ir mū-
sų lietuviškųjų šaknų. Be Gailės ir
mano ansamblio ,,Streetdancer”,
koncerte dalyvaus kubietiškų būgnų
ansamblis ,,Toque Chicago”, dziazo
vokalistas Saalik Ziyad, kanklių
ansamblis ,,Gabija” ir net iš pačios
Lietuvos atvykęs visiems gerai žino-
mas dainininkas Ovidijus Vyšniaus-
kas. Vokalistams pritars Daniel Wa-
ring vadovaujamas bažnytinis afroa-
merikiečių choras.  Taipogi akį ma-
lonins Algio Žuko fotografijos bei
unikalūs ir dar niekur nematyti
šokio improvizatorės Ainos bei šokio
studijos ,,Dance Duo” pasirodymai.
Specialiai mūsų renginiui ruošiama
meninė filmuota vaizdo medžiaga, už
kurią atsakingas Gintas Beržinskas. 

– Koncertui pasirinktas Cho-
pin teatras. Laukiate ir amerikie-
čių klausytojų? 

– G: Šis teatras yra nuostabi vie-
ta tokiam renginiui kaip ,,Skersvė-
jai”. Tai jaukus pastatas su sava is-
torija, gyvuojantis beveik šimtą me-
tų ir garsėjantis įvairiais kultūri-
niais renginiais. Jis yra labai geroje
vietoje – Milwaukee ir Division gat-
vių sankryžoje (1543 W. Division,
Chicago, IL 6064), Bucktown rajone
(nemokama automobilių stovėjimo
aikštelė). Tad tikimės, kad nepabi-
josite naujos vietos ir apsilankysite.

Be abejonės, būtinai tikimės sulaukti
ir amerikiečių klausytojų. Daugelyje
savo renginių stengiamės nepamiršti
lietuvybės. Mums labai svarbu gar-
sinti Lietuvą, parodyti Amerikos
žmonėms, kokia talentinga esame
šalis. 

– Kas remia projektą? 
– K: Pirmiausiai norime pasi-dži-

augti, jog apie šį projektą rašys ,,New
York Times” laikraštis. Tai yra mil-
žiniškas pasiekimas mums, kaip
menininkams. Amerikiečių spauda
yra susidomėjusi lietuvių ir ameri-
kiečių bendravimu muzikinėje-meni-
nėje erdvėje, kadangi jiems tai yra
neįprasta. Ko gero, neįprasta ir lietu-
viams, todėl manau, jog šis koncertas
bus labai įdomus. Esame dėkingi ir
kitiems, ne ką mažiau svarbiems
koncerto rėmėjams: ,,Artcity24.com”
(vilnos ir šilko skraistės moterims),
bendrovei ,,Sraigė” (lininiai, tauti-
niai drabužiai vaikams), kelionių
agentūrai ,,Skytrip”, siuntų perveži-
mo bendrovei ,,Atlantic Express Corp.”
ir kailinių salonui ,,Christos Fur”.

– Išvardinkite tris dalykus,
kurie čikagiškius sugundytų kovo
12-osios vakarą ateiti į ,,Skers-
vėjus”. 

– G: Pirmiausiai noriu pabrėžti,
kad tai bus unikalus renginys, ats-
kleisiantis daug įvairių stilių talentų
vienoje scenoje. Manau, kad būtina
aplankyti įspūdingą Šopeno teatrą.
Ir, be abejo, klausytojus turėtų vilioti
meilė muzikai ir menui turėtų, nes
,,Skersvėjuose” to tikrai netrūks. Bi-
lietus į koncertą galima įsigyti ,,Lie-
tuvėlėje”, ,,Smilgoje”, ,,Rūtoje”, ,,Two
Rivers”, ,,Kunigaikščių užeigoje”.
Daugiau informacijos tel. 708-574-
3992 arba 773-278-1500. Koncertas pra-
sidės 7 val. v. 

– Dėkojame už pokalbį ir lin-
kime gero koncerto.

Kalbino Loreta Timukienė

Ateinantį šeštadienį, kovo 12 d., Čikagoje, Chopin Theater vyks gyvo garso
projektas ,,Skersvėjai”, kuria me dalyvaus Aldegunda, Ovidijus Vyšniauskas,
Kęstutis Stančiauskas ir kiti atlikėjai. Apie projektą pasakoja vieni iš šio renginio
dalyvių ir organizatorių Gailė Main (Aldegunda) ir K. Stančiauskas.

Gailė Main (Aldegunda).

Kęstutis Stančiauskas.

Elvira Kronas, gyvenanti Dundas Ont., Canada, pratęsė  metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Ona Kaselis, gyvenanti  Saint Petersburg,  FL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. Labai ačiū.

Skelbimas: parduodamas kosminis laivas
Šių metų balandžio 12 dieną, kai

švęsime 50 metų pirmosios kosminės
kelionės jubiliejų, varžytinėse bus
parduodamas pirmasis žmonijos
kosminis laivas. Sothebey’s varžyti-
nėse bus parduodamas sena sovieti-
nė kapsulė, kuri buvo paleista į kos-
mosą, likus trims savaitėms iki Jurij
Gagarin skrydžio 1961 balandžio 12 d. 

Manoma, kad apdegusios 3KA-2
kapsulės kaina vyraus nuo 2 iki 10
milijonų JAV dolerių. Sferinė „Vos-

tok 3KA-2” kapsulė vėliau pervadinta
į „Vostok–1” iškėlė J. Gagarin. 

3KA-2 kapsulės skrydžio metu
kabinoje buvo žmogaus dydžio mane-
kenas vardu Ivan Ivanovič ir šuo
Žvaigždutė (rus. Zvezdochka). 

„Vostok 3KA-2” kabinos skers-
muo – 2.5 metrai, ji pagaminta iš aliu-
minio lydinio. Sovietų Sąjungos kos-
minė programa „Vostok” gyvavo nuo
1960 iki 1963 m. ir atliko nemažai kos-
minių skrydžių.         Bernardinai.lt
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SKELBIMAI

www.draugas.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v. r. iki 12:30 v. p. p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

DD RR AA UU GG OO
FF OO NN DD AA SS

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

��  Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia kovo 9 d., trečiadienį,
1 val. p. p. atvykti į filmų popietę. Bus
ro  domas doku men tinis fil mas ,,Židikai”
(Mažeikių rajonas) iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai”. Filmai ro domi PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

��  Neseniai išleistą knygą ,,Vydūno fon-
dui – 55” bus galima įsigyti Kaziuko
mugėje, kuri kovo 13 d. vyks Jaunimo
rūmuose, Pasaulio lietuvių centre. Mugė
veiks nuo nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p.  

��  Kovo mėn. 8 d. 5 val. p. p. Lietuvių
klu bo patalpose (4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714) klubo
valdyba ruošia ,,Užgavėnių balių”. Šių
metų tema – ,,Vabalai”. Už 3 gražiau-
sius kostiumus bus skiriami apdovanoji-
mai. Įėjimo auka – 25 dol. Vietas prašo-
ma užsisakyti pas Aldoną Česnaitę, tel.
727- 360-2053. Šokių mu zi ka rūpinsis
Randy Martin ir Bobby Mo ri son.

IŠ ARTI IR TOLI...

2011 m. kovo 1 d. Lietuvos generaliniame konsulate New York atidaryta lietuvio
menininko Algio Griškevičiaus fotografijų paroda „Kasdieniniai stebuklai“. Pirmąjį
kalendorinio pavasario vakarą New York lietuviai ir miesto svečiai rinkosi susipažinti
su ironijos, kartais net grotesko, žaismingumo, netikėtumo ir gamtos jusliškumo ku -
pina Algio Griškevičiaus kūryba. Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas sveikin-
damas parodos lankytojus pasidžiaugė, kad į Lietuvos konsulatą atkeliavo talentingo
lietuvio–profesionalaus dailininko, dirbusio tapybos, knygos iliustravimo, plakatų ir
scenografijos srityse, kuriančio objektus iš medžio bei metalo, darbai. Renginio metu
buvo rodomas Algio Griškevičiaus kūrybinę eigą vaizduojantis videofilmas ,,Cirkas”.

Paroda ,,Kasdieniniai stebuklai” veiks iki kovo 31 d. 
LR generalinio konsulato New york info

New York atidaryta Algio Griškevičiaus fotografijų paroda

Parodos atidarymas.                                                        Laimono Lukoševičiaus nuotr.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai,
Draugo fondas su nauju optimiz-

mu ir entuziazmu skelbia pava sario
vajų. Laukiame atsiliepimo iš kiek -
vieno skaitytojo. Kiekvienas įnašas į
Draugo fondą, kokio dydžio jis be bū -
tų, yra lyg ta pasėta sėkla, kuri savy-
je neša didelį derlių. Jūsų dosnios
aukos užtikrina ne tik ,,Draugo” gy -
vavimą, bet ir jo gražų  žydėjimą!  

Nauji pasikeitimai ,,Drauge”
kelia pasitikėjimą ir viltį, kad laik -
raštis bus dar geresnis ir dar įdomes-
nis.  Bet jo gyvavimui reikalingas
tvirtas finansinis užnugaris. Per
metus nei leidybos kaina, nei kitos
išlaidos nesumažėjo. Atvirkščiai –
viskas brangsta. Tikime, kad su Jūsų
ištikima parama Draugo fondui,
,,Draugas” tikrai augs ir žydės.  

Dėkodami Jums už paramą,
kiekvienam skaitytojui siunčiame
sim bolinę žiedų puokštę – gvaiz dū-
nės (Zinnia elegans) sėklų. Šią va-

sarą galėsite skaityti ,,Draugą” savo
darželiuose tarp margaspalvių žie-
dų…

Dar netapote Draugo fondo na-
riu?  Dabar – puiki proga!  Mes savo
aukotojus labai vertiname ir jais
džiaugiamės.  Laukiame ir Jūsų.

Draugo fondo direktorių vardu,

Ona Daugirdienė

Žydėk, brangusis ,,Drauge”!
Draugo fondas skelbia pavasario vajų

DRAUGO FONDO 2011 m. pavasario vajus

Siunčiu auką Draugo fondui $ _______________________________________________

Skiriu testamentinį palikimą Draugo fondui  $ __________________________________

Vardas, pavardė___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Komentarai:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Čekius rašyti: Draugas Foundation.
Siųsti: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.   

Mokesčių nr: 36-3916303 

Jackson Junge Gallery 
(1389 N. Mil waukee Ave., 

Chicago, IL 60622)
ko vo 11 d. 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 
vyks 

IRE nOS ŠAPARnIEnėS 
batikos darbų parodos 

,,SILK LIGHT” 
ati darymas 

Paroda tęsis iki gegužės 1 d.

Galerija dirba antradieniais –
šeštadie niais nuo 11 val. r. iki 8 val. v.,
sekmadieniais  nuo 12 val. p. p. iki 5

val. p. p. Pirmadienis – nedarbo diena.
Tel. pasiteiravimui 773-227-7900.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega-
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Algirdas ir Raminta Mar chertai –
$25, dr. Donatas ir Indrė Tijūnėliai
$25, Lina Mozuraitienė $100, Vilma
Boyer $100, Daiva Venckevičienė $50
padėti Ro kiškio rajone gyvenančiam
17 m. And riaus Kulio reabilitacijai
po autoava rijos; tęsiant vaikų metinę
paramą dr. Kęstutis ir Vitalija Keb-
liai $250, dr. Algirdas ir Raminta
Mar chertai $623; dr. Remigijus ir Al-

dona Gaškos $2,600 studentų para-
mai ir $100 Lietuvos vaikų fondui
(Laisvės pr. 125, Vilnius, dir. Romual-
da Navi kai tė) Viktoro Memėno 75-
mečio pro ga; Lauren Karvenberg $50
Ventos Norvilaitės ir Scott Dowdell
vestuvių proga; dr. Aldona Juozevi-
čienė $100; Ramojus ir Aldona Vai-
čiai $100. La bai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Or phan Aid), 414 Free-
hauf  St., Le mont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275, el. paštas indreti-
junelis@sbcglobal.net, tinklala-
pis: sunlightorphanaid.org


