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New York (LR gen. konsulato NY info) – 2011 m.
gegužės 14 dieną New York mieste atidaroma 23-ioji Tarp-
tautinė šiuolaikinių baldų paroda ICFF, kurioje dalyvaus
ir penkios bendrovės iš Lietuvos.

Šį kartą bendram darbų pristatymui susibūrė pen-
kios bendrovės – prie puikiai žinomų bendrovių „Contra
Design House” (,,Contraforma”) ir „Sedes regia” prisi-
jungs Dalius Razauskas („Kitaip”), Audronė Vrubliaus-
kienė-Vėtra („X plok”) ir „Interjero dizaino grupė” („Sti-
lium”). Lietuvių išvykos į tarptautinę parodą organiza-
torė Eglė Opeikienė džiaugiasi „Eksportuojančios Lie-
tuvos” suteikta galimybe sėkmingai vystyti jau tradicija
tampantį ir Lietuvos įvaizdį bei eksportą stiprinantį
projektą „Lietuvos dizaino blokas” („Lithuanian Design
Block”).

Lietuvos stende bus rodomi neįprasti baldai, šviestu-
vai, vidaus priedai ir kiti gaminiai. Dizaino studija
„Contra Design House” pristato visą jaunų ir jau žinomų
kūrėjų rinktinę: Taurą Stalnionį, Martyną Kazimierėną,
Darių Petrulaitį, Juozą Brundzą ir Naurį Kalinauską.
„Sedes regia” rodys ir naujus, ir jau žinomus Jono Jur-
gaičio sukurtus baldus. Baldų dizaino įmonė „Kitaip” į
New York perkelia „Litekspo” Baldų parodoje diplomu
apdovanotus Daliaus Razausko baldus.

Lietuva New York mieste savo gaminius pristatys jau
ne pirmą kartą. Bendrovės „Contra Design House” tikisi
atnaujinti praėjusių metų ICFF parodos ryšius ir surasti

naujų bendradarbių, o „Sedes regia”, „Kitaip”, „Interjero
dizaino grupė” ir A. Vrubliauskienė-Vėtra ieškos naujų
rinkų savo gaminiams. Lietuviškos bendrovės, padedant
šiai parodai, vystys dizaino eksportą netradicinėje Lietu-
vai rinkoje – JAV.

Visaginas (ELTA) – Naujoji Vi-
sagino AE bus pradėta statyti 2014-
aisiais, o elektrą pradės gaminti 2020-
aisiais, sakė premjeras Andrius Ku-
bilius, gegužės 6 dieną, penktadienį,
lankydamasis būsimosios AE staty-
bų aikštelėje. Premjeras sakė, kad
vyksta derybos su galimais investuo-
tojais, tačiau jų paskelbimą laiko
viešai neskelbtina informacija ir ža-
dėjo, kad strateginis investuotojas tu-
rėtų paaiškėti šios vasaros viduryje.

Pasak Premjero, įstatyminės ba-
zės sutvarkymas ir branduolinės kul-

tūros bei visos infrastruktūros, kuri
reikalinga tokiai atominei elektrinei,
turėjimas yra didelis pranašumas, to-
dėl Premjeras sako tikįs tokio projek-
to sėkme.

V. Kubilius teigė, jog naujo bran-
duolinio reaktoriaus pagamintos
elektros kilovatvalandės kaina ati-
tiks tarptautinius reikalavimus ir
būsianti labai konkurencinga lygi-
nant su kitais galimais elektros ener-
gijos gamybos būdais, nors konkre-
čios kainos premjeras nenurodė. Pla-
nuojamas naujojo reaktoriaus galin-

gumas – 3,400 megavatų.
,,Elektros energiją, – sakė A. Ku-

bilius, – parduosime Baltijos rinkai.
Skirtingai nuo kitų, tariamai besi-
taikstančių į šią rinką, mes tikrai ži-
nome ir su strateginiais, regioniniais
partneriais esame sutarę, kad Balti-
jos šalių rinka bus ne tik toliau sėk-
mingai plėtojama, kad pati turi apsi-
rūpinti energiniais pajėgumais.”

Pasak naujojo Ignalinos AE va-
dovo Žilvino Jurkšo, senosios atomi-
nės elektrinės uždarymui iki 2020
metų reikės 3 milijardų eurų.

Lietuva dalyvaus tarptautinėje šiuolaikinių baldų parodoje New York

Vilnius (ELTA) – Šių metų gegu-
žės 5 dieną pasaulyje pirmaujanti pi-
nigų perlaidų bendrovė ,,Western
Union” Vilniuje oficialiai atidarė
Europos regiono operacijų centrą
(EUROC). ,,Kadangi ši bendrovė dirba
daugiau nei 200 vietovių visame pa-
saulyje, patyrusiems profesionalams ir
ką tik studijas baigusiam jaunimui tai
suteikia dideles galimybes augti tiek
profesine, tiek asmenine prasme”, –
teigė centro atidaryme dalyvavęs
premjeras Andrius Kubilius. ,,Western
Union” atėjimas į Lietuvą šalyje su-
kūrė daugiau nei 400 naujų darbo vietų
kvalifikuotiems specialistams.

EUROC centre jau dirba 460 pini-
gų plovimo prevencijos, operacijų, lan-
kytojų aptarnavimo ir kitų profesinių
sričių darbuotojų, kurie aptarnauja
,,Western Union” partnerių centrus ir
klientus Europoje, NVS, Šiaurės Ame-
rikoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje.

,,Western Union” centro atidaryme dalyvavo ūkio ministras Rimantas Žylius (k.), ,,Western
Union” Centrinės ir Rytų Europos regiono vadovas Konrad Olszaniecki, JAV ambasadorė
Lietuvai Ana Elizabet Derse ir Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Į Vilnių pakviestos įtakingiausios pa-
saulio moterys – esamos ir buvusios pre-
zidentės, parlamentų vadovės, prem-
jerės, ministrės, taip pat mokslininkės,
žmogaus teisių gynėjos, nevyriausybinių
organizacijų ir verslo atstovės. Jos suva-
žiuos į birželio 30 d. rengiamą konferen-
ciją „Moterys – demokratijos stiprintojos:
geriausioji praktika”. Pasaulio vadoves į
Lietuvą kviečia prezidentė Dalia gry-
bauskaitė, į šį renginį yra išsiųsta apie
200 kvietimų. Jau žinoma, kad konferen-
cijoje dalyvaus JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton. Kiek kainuos šis renginys,
dar neaišku, tačiau suma esą bus nedi-
delė, nes renginys vyks Prezidentūroje, o
dalyvės pačios apsimokės savo kelionės
išlaidas. Po įtemptos dienos svečiai bus
pakviesti į Nacionalinį dramos teatrą pa-
sižiūrėti choreografės Andželikos Choli-
nos šokio spektaklio ,,Vyrai ir moterys”.
Feminizmo priešininkai gali būti ramūs –
renginys nebus vien moteriškas – į jį
kviečiami ir vyrai, savo vykdoma politika
ar nevyriausybinėmis programomis pri-
sidedantys prie moterų vadovavimo ska-
tinimo.

Redaktorė Loreta Timukienė

Atvelykio sek-
madienį Ro-
moje palai-

mintuoju buvo pa-
skelbtas popiežius
Jonas Paulius II.
Šio popiežiaus pon-
tifikatas prasidėjo
šaltojo karo tarp
Rytų ir Vakarų me-
tu. Rytuose viešpata-
vo komunistinis režimas, o Vakarų pasaulis daug kur bu-
vo pasirinkęs laukinio kapitalizmo kelią, svarbiausiu
tikslu laikydamas ekonominę gerovę ir sekuliarizmą.
Vienoje stovykloje su tikėjimu buvo kovojama valstybi-
nėmis priemonėmis, kitoje – krikščioniškos vertybės bu-
vo apeinamos, teigiant, kad nėra ir negali būti vienos aiš-
kios tiesos ir moralės, kad viskas priklauso nuo žmonių
susitarimo. Ne tik mes, pavergtieji Rytų žmonės, bet ir
Vakaruose gyvenantys tikintieji į ateitį žvelgė su nerimu
ir baime.

Vos išrinktas naujuoju popiežiumi Jonas Paulius II
pasakė žodžius, kuriuos įsiminė visi – Rytuose ir Va-
karuose. Popiežius kalbėjo: ,,Nebijokite! Atverkite, ne, –
atlapokite duris Kristui’’! Popiežius neatsitiktinai pa-
kvietė atidaryti duris Kristui. Evangelijoje skaitome:
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų
amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pa-
saulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį
būtų išgelbėtas’’. (Jn 3, 16–17)

Jono Pauliaus II pakvietimas atverti duris Kristui
nebuvo kažkas visiškai nauja. Popiežius tik nurodė aiškų
kelią iš aklavietės, kurioje buvo atsidūręs pasaulis, Euro-
pa ir pavienės krikščionių bendruomenės. Jei, sunkiai
sirgdami, turėtume vaistų, užtikrinančių mums gyvybę
ir sveikatą, bet jais nepasinaudotume, kuo tai būtų ga-
lima pateisinti? Jėzus Kristus yra vienintelis, kuris gali
išgelbėti tiek pavienį žmogų, tiek pasaulį, tik reikia leisti
jam veikti. Reikia tik pasinaudoti Evangelijos rodomu
keliu.

Per ilgą pontifikatą popiežius apvažiavo visą pasaulį,
susitiko su milijonais žmonių; visur ir visiems jis pri-
mindavo būtinybę atsigręžti į Kristų. 1993 m. rugsėjo 6 d.

Jonas Paulius II Kau-
ne, Dariaus ir Girėno
stadione, kalbėjo tūks-
tančiams Lietuvos jau-
nuolių: ,,Lietuvos jau-
nime! Atidarykite du-
ris Kristui! Būkite pir-
mieji šaukliai naujo-
sios evangelizacijos,
kurios dabar taip stin-
ga jūsų Tėvynei, Euro-

pai ir visam pasauliui. Kristus pažįsta žmogaus širdį.
Kristus jus pažįsta ir myli. Vien tik jis gali visiškai pa-
tenkinti esminius žmogaus dvasios poreikius ir troški-
mus. Evangelija, ši tikro atsinaujinimo ir vilties naujie-
na, tebėra svarbi kiekvienai epochai ir kiekvienam asme-
niui. Priimkite ją kaip išganymo dovaną. Paverskite ją
kasdienio gyvenimo norma. Ją skelbkite ir liudykite. Bū-
kite Kristaus liudytojai!’’

Tąkart, kalbėdamas Lietuvos jaunimui, popiežius
persergėjo neklausyti klaidingų pranašų ir neiti vartoto-
jiškos kultūros bei pašlijusios doros keliu, nebūti abe-
jingiems religijai, nes šiuose klystkeliuose augantys vai-
siai baisiai apkars. Popiežius kalbėjo: ,,Kai kurie šiuolai-
kinio jaunimo bruožai,– sakykim, narkotikų platinimas
ir vartojimas, dirbtinio rojaus paieškos, sekso ir porno-
grafijos turgus, nepilnamečių savivalė ir nusikaltimai,
rasizmo siautėjimas, savižudystės, – slepia gilią ir siau-
bingą tuštumą, vertybių krizę, kuri neišvengiamai veda į
moralinę suirutę. Kas geriau, jei ne Kristus, atidavęs už
žmogų savo gyvybę, gali pasakyti, kur rasti tikrosios lai-
mės kelią.’’

Šią vasarą, kaip ir kiekvienais metais, dešimtys tūks-
tančių jaunuolių priims Sutvirtinimo sakramentą. Prieš
tai jie rūpestingai ruošiasi ir, atnaujindami Krikšto pa-
žadus, ryžtasi gyventi pagal Kristaus Evangeliją. Tačiau
jie visi girdės mūsų dienų klaidingus pranašus, kurie
bandys įteigti, kad kelias su Kristumi yra nuobodus, se-
namadiškas ir jaunuoliui nepriimtinas, kad jaunam žmo-
gui reikia tik pramogų, sekso ir alaus. Jeigu šis jaunimas
turės išminties ir drąsos kasdien laikyti atvertas širdies
duris Kristui, mes greitu laiku turėsime visiškai naują
Lietuvą.

Nukelta į 3 psl.
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Šiuolaikiniai krikščionys
gyvena sekuliarizuotoje
visuomenėje ir sudaro tos

visuomenės mažumą. Dabar
vaikams ir jaunuoliams ne-
lengva susigaudyti gyvenamo-
joje aplinkoje. Nepaisant dide-
lio informacijos srauto ir pla-
čių bendravimo galimybių, sunku susigaudyti tarp so-
cialinių ir kultūrinių reiškinių. Daug jaunų žmonių ieško
pasitenkinimo bendraamžių grupėse. Populiarioji žinia-
sklaida ir visagalė reklama pristato daug pasirinkimo
galimybių, bet kartu dažnai pasėja nusivylimo, sutriki-
mo, moralinės apgaulės atvejų. Tai, kas nepragmatiška ir
nenaudinga, nelaikoma vertinga. Modernybė, ypač Jung-
tinėse Valstijose, pasižymi daugelio religijų ir dievų buvi-
mu, religiniu pliuralizmu. Visuomenėje paplitusi kultūrų
ir pasaulėžiūrų įvairovė gyvuoja ir mokyklose. Tokiomis
sąlygomis sunku brandinti asmeninę krikščionišką pa-
saulėžiūrą.

Katalikų Bažnyčia nuo pat jos įsteigimo siekė tikė-
jimą skleisti bei platinti iš kartos į kartą ir jaunus žmo-
nes ugdyti krikščioniškam gyvenimui. Krikščioniškas ti-
kėjimas neįsivaizduojamas be religinio ugdymo ir lavini-
mo. Bažnyčios mokymas tvirtina, kad „tėvai, davę vai-
kams gyvybę, turi svarbią pareigą bei teisę juos auklėti.
Pirmiausia krikščionims tėvams priklauso rūpintis vai-
kus auklėti krikščioniškai pagal Bažnyčios perduotą dok-
triną. Tėvai savo vaikus leidžia į tas mokyklas, kuriose
yra užtikrinamas krikščioniškas auklėjimas.” Taigi tė-
vai, kaip krikščionys, taip pat turėtų rūpintis savo vaikų
religijos mokymu ir mokykloje. Tėvų pareiga – supažin-
dinti su tikėjimu, išmokyti melstis, leisti į parapinę ka-
techezę: bažnyčioje, parapijos namuose, krikščioniškuo-
se centruose, tikinčiųjų namuose. Ten vyktų pasirengi-
mas sakramentams, bendruomeninis tikėjimo šventimas
ir malda, būtų sistemingai nagrinėjamos tikėjimo tiesos,
mažose grupėse dalijamasi tikėjimo patirtimi, aptariami
ir skatinami artimo meilės darbai.

Bažnyčios dokumentai įpareigoja netapatinti kate-
chezės ir religijos mokymo. Religijos mokymo mokyklose
tikslas – supažindinti su tikėjimu ir su kitomis religijo-

mis, perteikti gilesnes tikėjimo
žinias, tikėjimo šviesoje nagrinėti
egzistencinius, kultūrinius, eti-
nius, socialinius klausimus, ugdy-
ti bent pradines prielaidas už-
megzti asmeniniam ryšiui su Die-
vu, skatinti ekumeninį bendravi-
mą su kitais krikščionimis bei

tarpreliginį dialogą. Per tikybos pamokas mokiniui su-
teikiama žinių, o parapinė katechezė remiasi tomis įgy-
tomis žiniomis ir jas gilina. Tikybos pamokų nelankę mo-
kiniai nežino paprasčiausių dalykų, su kuriais supažin-
dinama pradinėse klasėse. Todėl būtina, kad sakramen-
tams besiruošiantis vaikas lankytų ir tikybos pamokas.
Parapinė katechezė ir tikybos mokymas mokykloje papil-
do vienas kitą ugdymo raidoje. Klysta tie, kurie mano,
kad po Pirmosios Komunijos mokiniai gali nelankyti ti-
kybos pamokų. Taip apvagiami vaikai: jiems neleidžiama
pažinti tikėjimo ir jie negauna atsakymų į opius gyveni-
mo klausimus.

Per religijos mokymo pamokas siekiama padėti mo-
kiniams pažinti krikščioniškąsias vertybes, ugdyti krikš-
čioniškąjį jas lankančių mokinių bendruomeniškumą,
tačiau tos pamokos neturi paskirties parengti mokinius
sakramentams ar dalyvavimui religinėse apeigose. Vis
dėlto net ir netikintys mokiniai, kurie lanko tikybos pa-
mokas, per jas privalo bent kultūriniu lygmeniu susipa-
žinti su krikščionių tikėjimo esme, krikščioniškąja etika,
Bažnyčios sandara, jos mokymo bei šventimo pagrindais.
Mokant tikybos ypač patartina atsižvelgti į vaikų ir jau-
nimo kultūros terpę, tikybą sieti su kitais mokykloje dės-
tomais dalykais, didesnį dėmesį skirti indiferentiškiems
ir tikėjimo tiesomis labiau abejojantiems mokiniams.
Taigi derintis prie kitų dėstomų dalykų, prie mokinių
kultūrinių ypatumų, siekiant viską nušviesti Kristaus
Evangelija, į viską įdėti „evangelinio raugo”. Religijos
mokymas mokykloje, ypač vyresnių mokinių, išsiskiria
tuo, kad moko įsiskverbti į kultūros sritį, kitų mokslo
dalykų pateikiamas žinias ir vertybes sėja kaip veržlią
Evangelijos sėklą, o jų pažinimą nukreipia Dievo link,
idant tikėjimo žinia pasiektų mokinių mąstyseną.

Nukelta į 12 psl.
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Ar būtinas 
religijos mokymas

mokyklose? 

Redakcijos žodis



,,Panevėžyje ‘Ąžuolo’ pagrindi nės
mokyklos rūbinėje trečiadienį su muštas
šešiolikmetis. Sostinės li goninėje gydo-
mas penkiolikmetis, kurį mokykloje su-
mušė bendraklasis. Tokių istorijų – ne
viena ir ne dvi”, – 2011 m. balandžio 10 d.
Alfa.lt rašo Lukas Pileckas. Prieš kurį lai-
ką spaudoje skaičiau, kad Lie tuva pir-
mauja ar yra viena iš pirmau jančių vals-
tybių Europoje, ku rios mokyklose vaikai
patiria smur tą. Anot vienos mokyklos direkto -
riaus Sauliaus Jurkevičiaus, šiuo me tu ne tik nėra
pakankamai moks leivius drausminančių priemo-
nių, bet padėtis vis laisvėja. Todėl moks leiviai
elgiasi netinkamai ir jaučiasi nebaudžiami, o pe-
dagogai pradeda bi joti juos drausminti, kad nebū-
tų apkaltinti mokinių teisių pažeidimu. Toliau ci -
tuojamas tas pats direktorius tei gia, kad ,,Pagal
naują švietimo įsta tymą, moksleivio net negalima
paša  linti iš mokyklos. Todėl mokykla iš drausmin-
gos, pasitempti verčiančios mokslo įstaigos virsta
palaida bala.”

Tačiau daryti išvadą, kad šiuo reikalu niekas
nedaroma, irgi nėra tikslu. Internete radau Evaldo
Karmazos, Neringos Grigutytės ir Elenos Gauda
Karmazės paruoštą konspektą ,,Smur tas mokyklo-
je: prevencija ir pagalba”. Tai metodinės rekomen-
dacijos, išleistos Švietimo ir mokslo ministerijos
2007 metais. Metais vėliau ta pati ministerija išlei-
do tyrimo ataskaitą, pavadintą ,,Smurto mo kyk -
lose paplitimo, formų, priežasčių, prevencijos ir
pagalbos priemonių tyrimas”. Šios studijos tyri-
mus atliko ir ataskaitą parengė Neringa Grigu tytė,
Ieva Salialionė, Virginija Sku čaitė ir Elena Gauda
Karmazė.

Pastarosios ataskaitos įvade ra šo ma, kad
smurtas mokyklose šių laikų visuomenėje yra ak-
tuali problema. Smurtas mokyklose yra apibrė žia-
mas kaip prievartos pasireiškimas vaikų instituci-
jos teritorijoje ar tarp jos bendruomenės narių.
Mo kyklos vaikai nukenčia nuo bendra mokslių
smurto, bet pasitaiko atvejų, kai prieš vaikus smur-
tauja mokytojai. Aplinka, kurioje yra smurtauja-
ma, ypač neigiamai veikia jaunus, bręs tančius
žmones, kurie yra imles ni aplinkai. Patiriamas
smurtas gali sukelti ilgalaikes neigiamas pasek-
mes jų psichologinei savijautai.

Smurtas mokyklose dažniausiai yra skirsto-
mas į tris grupes: fizinio, seksualinio ir emocinio.
Fizinio smurto elgesio pavyzdžiai gali būti smū-

giai, mušimas, žalojimas ir panašūs poveikiai
vaiko kūnui. Emocinis smur tas pasireiškia nuver-
tinimu, menkinimu, žeminimu, šmeižtu, gra sini-
mu, gąsdinimu, kvailinimu. Emo cinė prievarta
gali būti įvairių for mų: nuolatinė kritika, šauks-
mai, pa tyčios, jausmų nepaisymas, žeminimas ir kt.
Trečioji smurto grupė – seksualinis smurtas prieš
vaikus. Tai vaikų ir paauglių įtraukimas į seksua-
linę veiklą, kuriai jie yra nesubrendę, kurios nesu-
vokia, į kurią nesugeba tinkamai reaguoti.

Yra trys priemonių užkertant smurtui kelią
rūšys. Pirmoji – tai paslaugos, skirtos vi siems žmo-
nėms, siekiant išvengti bet kokių prievartos atve-
jų. Mokykloje tai gali būti įvairūs renginiai, pas-
kai tos, išvykos, skirtos visiems vaikams. Pagalba
nuo smurto nukentėjusiems ir smurtaujantiems
vaikams gali būti siejama su antrine bei trečia ap-
sauga. Antroji – paslaugos, skirtos didelės rizikos
grupei, siekiant iš vengti tolimesnio smurto pliti-
mo. Trečia grupė užkertant kelią smurtui – pas-
laugos, skirtos smurtautojams bei jų aukoms, sie-
kiant išvengti naujų atvejų.

Aukščiau minėtų tyrimų rezultatų vien išva-
dos užima vienuolika puslapių, todėl pa minėsiu
tik kai kurias jų. 83 proc. apklausoje dalyvavusių
mokinių tei gia per mokslo metus patyrę emo cinį
smurtą iš kitų vaikų. Du trečda liai pradinių klasių
moksleivių mo kykloje yra kitų vaikų pravardžiuo-
jami. Pusė vaikų patiria tyčiojimąsi ir aprėkimą, o
kas ketvirtas sulaukia grasinimų sumušti. Pati-
riamo emoci nio smurto aukštesnėse klasėse mažė-
ja. Vyresnių klasių moksleiviai rečiau nei viduri-
nių klasių moksleiviai pa tiria atstūmimą, pravar-
džiavimą, ty čiojimąsi, grasinimą sumušti.

60 proc. mokinių teigia mokykloje patyrę fizinį
smurtą iš kitų vaikų. Pusė pradinių klasių vaikų
yra kartais pargriaunami kitų vaikų, trečda lis mu-
šami, apspjaudomi, iš jų atimami ir gadinami
daiktai. Ir šiuo atveju patiriamo fizinio smurto il-
gainiui mažėja. 13 proc. pradinių klasių mokslei-

vių teigė patyrę ,,nemalonius” pri silie-
timus, 5 proc. buvo per prievartą bu-
čiuojami ar glamonėjami. 

Apklausos metais 54 proc. moki nių
iš savo mokytojų patyrė emocinį smur-
tą, 11 proc. – fizinį, o 2 proc. 5–12 klasių
moksleivių teigė patyrę iš mokytojų sek-
sualinį priekabiavimą. Atrodo, kad laz-
da turi du galus. 47 proc. mokytojų tei-
gia, kad per mokslo metus jie bent kartą

patyrė emocinį smurtą iš mokinių. Kas tre čias
teigia, kad ant jo rėkė; kas ketvirtas – kad iš jo
tyčiojosi, jį pravar džia vo. Fizinį smurtą iš moki nių
yra patyrę 2 proc. mokytojų. Seksualinį prieka-
biavimą – pavieniai mokytojai.

Visų atsakovų – vaikų, tėvų ir mo kytojų – nuo-
mone, svarbiausia smurtavimo priežastis yra psi-
cholo ginės smurtaujančio problemos. Kita, tiek
pat svarbi priežastis, suaugusių jų nuomone, – per
televiziją rodomas smurtas, tačiau vaikai šią prie-
žastį laiko mažiau įtikinama. Išsiskiria vai kų ir
suaugusiųjų požiūris į kompiuterinius žaidimus.
Suaugę daž niau negu vaikai kompiuterinius žai -
dimus vertina kaip žiauraus elgesio priežastį. Mo-
kytojai dažniau už tėvus pabrėžia tėvų įtaką vaiko
smurtavi mui. Tuo tarpu tėvai dažniau už mokyto-
jus smurto priežastimi nurodo  nepakankamą mo-
kymą tinkamai elgtis. Dauguma atsakovų – 94
proc. mokytojų, 92 proc. tėvų ir 79 proc. vaikų – ma-
no, kad smurtą mokykloje įmanoma sumažinti.
Netrūksta ir vie nų į kitus pirštų rodymo: tėvai ir
mokytojai linkę primesti atsakomybę vieni ki-
tiems, o atsakingiausiu dėl smurto mažinimo lai-
komas pats nu kentėjęs vaikas. 

Smurtavimas mokyklose nėra vien Lietuvos
ar Europos, bet ir Amerikos problema. Š. m. kovo
10 d. į Baltuosiuose rūmuose vykusią konferenciją
buvo susirinkę specialistai. Konferenciją, kurioje
dalyvavo daug psichologijos žinovų, atidarė pats
krašto pre zidentas. Jos metu buvo pasidalinta įvai-
rių tyrimų duomeni mis, pabrėžta būtinybė gerinti
mo kyk lų aplinką, rengti apklausas, ap mokyti mo-
kytojus ir vaikus, kaip do rotis su smurtu, ruošti
pagalbos programas.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psicholo-
gas, 2005 m. gavęs JAV LB Kultūros tarybos Žur-
nalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaido-
je.

Pirmas klausimas: Kodėl vaikai
tyčiojasi, skaudina, žemina ki-
tus? Tai suvokiama kaip „kie-

tumas”, vyriškumas, branda. Pir-
miausia pa tyčias vaikai pamato su-
augusiųjų pa saulyje – televizijoje,
žiniasklaidoje, Seime ir kitose viešo-
siose vietose. O ta da ir apsinuodija. 

Lietuvoje apskritai yra ypač di-
delis pagarbos (kitokiam, silpnes-
niam, nepažįstamam) stygius, tad
obuoliai nuo savosios obels ir negali
toli nu riedėti. 

Kita problema – meilės stygius.
Kelias minutes per parą tėvai skiria
vaikams? Tris–keturias... Dešimt? O
dėmesys ir meilė, laikas, skirtas bu -
vi mui su vaiku, yra geriausias vais-
tas. Nepakrautas akumuliatorius toli
nevažiuoja. Vaikas dažnai neturi ką

atiduoti visuomenei, nes nėra gavęs. 
Valstybės lygmenyje itin prastai

atrodo vaikiška žiniasklaida ir me -
nas – nei filmų, nei TV ar radijo lai -
dų, ypač 10–14 metų žiūrovams. Vals -
ty bė neturi lėšų ir laiko. 

Dar viena patyčių priežastis –
tradicijų (šeimyninių, bendravimo)
tradicijų, papročių arba to, ką mes
va dintume „protėvių dvasia”, mūsų

gyvenime nebuvimas. Ši sritis ypač
apleista. Manau, kad ir et nografinis
auklėjimas ženkliai keistų padėtį.
Dirbdamas mokykloje su sidūriau su
reiškiniu, kai chuliganai persiauk-
lėjo savaime  – dainuodami liaudies
dainas (karines ir mei lės). 

Pagrindinė bėda – muštas neži-
no, kaip auginti nemuštą. Dirbti
reikia su tėvais, žurnalistais ir Seimo
nariais. Kad jie nesimuštų. 

Yra toks Vytauto Bložės eilė raš -
tis:

o motina mušė savo vaikus
ir mušė juos dar labiau,
nes buvo jai gaila juos mušti,
nes rodės, kad muša ne savo 

vai kus,
o save
už tokį vaikų mušimą
Antras klausimas: Kaip galime

skatin ti pagarbų ir draugišką elgesį
tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugu-
siųjų? Turėtų būti kuriamos mados,
ak cijos, kurių metu žinomi žmonės
ro dy tų pavyzdį. LTV nepakenktų ko-
kio nors Marijono Mikutavičiaus ve-
da ma mandagumo viktorina. 

Chamizmas yra tapęs vos ne tau-
tiniu bruožu, bet, pasitelkus psicho-

lo gus, dvasininkus ir viešosios erd-
vės specialistus, būtų galima tai
spręs ti. Pavyzdžiui, kažkada, berods,
apie 1960 metus, JAV buvo nutarta
visais įmanomais būdais trinti rasi-
nę priešpriešą. Atsirado daugybė
knygelių, pasakų – Mano draugas
juodukas Joe ir aš, TV serialų apie du
policininkus – baltaodį ir juodaodį ir
t. t. Sąmoningos visuomenės žino
dau gybę būdų. Lietuva tiesiog gali
pa siskolinti panašių psichologinių
strategijų ir tiek. 

Nėra geresnio recepto už meilę.
Bet jos išmokti nelengva. Dažniau-
siai išmoko bėda, rečiau – sąmonin-
gas ap sisprendimas nekenkti, mylėti
žmo nes tokius, kokie jie yra. O jau
padėti – tai aukštasis me nas. Padėti
gali tas, kuriam jau gerai, bet tokių
nedaug. Kartais susidaro įspūdis,
kad Lietuvoje visiems „žiauriai blo-
gai”, juoba – guostis ir keiktis madin-
ga. Be to, „blogumo” pojūtis kasdien
vis labiau peršamas ir stiprinamas
per visas įmanomas žinias klai dos
informavimo priemones. 

Gruzijoje, kur ekonominė ir poli -
tinė padėtis gerokai prastesnė, žmo -
nių solidarumas yra aukštesnio ly -
gio. Kodėl? Gal jie dar neužmiršo,
kaip galima mylėti? Jie dar dainuo-
ja. 

Visų pirma turėtume bandyti iš -
mokti džiaugtis savimi ir pasitikėti.
Nė ra viskas taip blogai, kaip mums
kaž kas susapnavo. 

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius.
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Du klausimai
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Smurtavimas mokyklose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 2 psl. 
Svarbus klausimas: kaip pats

palaimintasis Jonas Paulius II suge-
bėjo subrandinti savyje tokią dvasią
ir tokį ryžtą, kad galėjo ilgus metus
vaisingai tarnauti Bažnyčiai ir at-
neš ti daug gerų vaisių? Į šį klausimą
atsakė popiežius Benediktas XVI per
beatifikacijos Mišių homiliją: ,,Palai -
mintas tu, mylimas popiežiau Jonai
Pauliau II, nes tikėjai!’’ Iš tikrųjų,
Jonas Paulius II buvo gilaus tikėjimo
vyras. Šis tikėjimas nebuvo tradici-
nis ir paviršutinis. Toks tikėjimas
subręsta jį maitinant kasdieniu ben-
dravimu su Dievu, reguliaria išpa-
žintimi ir nuolatiniu nusistatymu

daryti tik gera ir nedaryti nieko, kam
nepritartų sąžinė.

Jono Pauliaus II dvasiniame gy -
venime buvo labai gilus pamaldumas
Švč. Mergelei Marijai. Kardinolas
Agostino Vallini jį apibūdino šitaip:
,,Jo santykis su Dievo Motina buvo
ypač gilus ir gyvas, išgyvenamas su
vaiko, atsiduodančio į motinos glėbį,
švelnumu, ir su riterio, visuomet pa -
sirengusio vykdyti savo Valdovės pa -
liepimus, drąsa: ‘Darykite viską, ką
Sūnus jums lieps!’ Dar būdamas
vyskupu, savo atsidavimą Marijai iš -
reiškė kaip ‘Totus Tuus’ (‘Visas Ta -
vo’), stengdamasis žvelgti į pasaulį
Dievo Motinos akimis.”

Atverkite duris Kristui!



Drįstu teigti, kad tautinių šokių
šventės tapo neištrinama tra-
dicija mūsų lietuviškame gy-

venime. Jos yra jaunimo laukiamos,
išeivijos lan komos ir gausiai aprašo-
mos. Į šias šventes susirenka ne tik
jaunos ir se nos kartos, Amerikos ir
Kanados lie tuviška išeivija, Lietuvos
piliečiai, bet ir tie, kurie giliai ver-
tina savo pro tėvių tradicijas ir savas
lietuviš kas šaknis, nors ir nebekalba
lie tuviškai.

Pirmojoje šventėje –
per 1,000 šokėjų

Pirmoji išeivijos Tautinių šokių
šventė įvyko 1957 m. birželio 30 d. Či -
kagoje. Vartant tos šventės 72-jų pus-
lapių programą, vadinamą vadovu,
matome, kad šventėje dalyvavo 29 su -
au gusiųjų šokių grupės iš JAV ir
Kanados. Vien iš Čikagos ir artimų
jos apy linkių dalyvavo 15 grupių, o
Kanadai  atstovavo Toronto ir Hamil -
ton miestų šokėjai. Į šią šventę suva -
žiavo šokių grupės iš miestų, kuriuo -
se buvo įsikūręs didesnis lietuviš kas
telkinys: Baltimore, Boston, Gary, Det-
roit, Cleveland, New York, Ne wark,
Rochester, Philadelphia ir Put nam.
Ypač svarbu pabrėžti, kad šioje pir-
moje šventėje dalyvavo net de vy nios
lietuviškos parapinės mokyklos, va-
dovaujamos seselių kazimieriečių. Iš
viso šokėjų buvo apie 1,421.

Ir kiti miestai nepasidavė

Po šios pirmosios ir sėkmingos
šven tės sekė dar dvylika. Antroji tau-
tinių šokių šventė įvyko 1963 m., tre-
čioji – 1968 m., o nuo 1972 m. šventės

vyksta kas ketverius me tus. Nors
dauguma buvo rengia mos ,,antroje
Lietuvoje”, Čikagos mieste, nepasi-
davė Cleveland, Hamil ton ir Toronto
lietuviai. Jie nebijojo mil žiniško dar-
bo, ir kiekvienas miestas suruošė po
didelio masto šventę. Per tas šventes
šokėjų skaičius dažnai viršijo 2,000.
Dar nuostabiau yra tai, kad jie atvy-
ko iš kitų pasaulio že mynų – 1972 m.
šoko grupės iš Pietų Amerikos ir Vo-
kietijos, 1988 m. atvy ko šokėjai iš
Australijos ir Puns ko miesto Lenki-
joje, o 1992 m. su iš eivijos šokėjais
pirmą kartą kartu sukosi ir Lietuvos
šo kėjai. Šių švenčių svarbą ir nepri-
lygstamą unikalumą nuolat įver tina
JAV, Kanados ir Lietuvos vy riausy-
bės, atsiųsdamos daugybę svei kini-
mo laiškų. O dalyviai ypač apsidžiau-
gia, sulaukę to kių garbingų svečių
kaip Amerikos pirmosios ledi (,,first
ladies”) Pat Nixon 1972 m. ir Betty
Ford 1976 metais. 

Paskutinėje šventėje 
aplenkta Čikaga

Paskutinė XIII Lietuvių tautinių
šokių šventė buvo surengta 2008 m.
Ameri kos angelų mieste Los Ange-
les, Cali for nia. Šioje šventėje dalyva-
vo per 40 vienetų, ir Čikaga čia jau
ne bepirmavo. Su džiaugsmu žiū rovai
sutiko po tris grupes iš Lietuvos ir iš
Kanados. Šokių grupės atvažiavo iš
tolimesnių, mažesnių miestų – Kan-
sas City, Omaha ir Washing ton, DC.
Taip pat atvyko maža grupe lė studen-
tų, studijuojančių Duke University,
North Carolina. Kaip įp rasta, savo
šokėjus atsiuntė didesni miestai
Boston, Cleveland, Detroit, New
York, Phila delp hia, Hamilton ir To-
ronto. Kai šventė buvo ruošiama JAV
vakaruose, šoko grupės iš San Diego,

MARIJA EIVAITĖ HAUSER

Netrukus Boston lietuviai pakvies 
į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
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Portland, Denver, Arizona valstijos,
net trys atvyko iš Seattle miesto. Šios
šventės programos knyga buvo 172
puslapių ir nemažai svėrė. Šokėjų su-
sirinko daugiau kaip tūkstan tis.
Nepaprastą staigmeną pada rė  į šven-
tę atvykusi Kanadoje gimusi Ame-
rikos aktorė Rūta Lee Kilmo ny tė,
linksma ir sumani programos pra -
nešėja. 

Bostoniškiai ėmė ir 
pasiryžo

Nespėjus nutilti paskutiniams
kojų trepsėjimams bei gausiems žiū -
rovų plojimams, pradėta galvoti apie
būsimą tautinių šokių šventę. Data
nekėlė rūpesčio – aišku, kad šventė
vyks 2012 metais. Svarbesnis klausi-
mas buvo, kas ją suruoš ir kur ji
vyks? Jau Los Angeles kilo mintis pa -
siūlyti Boston lietuviams surengti
2012 metų šventę. Juk seniausia Ame-
 rikos lietuvių tautinių šokių grupė
įsisteigė 1937 metais pačiame Bos ton
mieste. Tad Onos Ivaškienės įsteigtas
,,Sambūris” 2012 metais galės švęsti
savo 75 metų gyvavimo sukaktį! Bos-
ton ,,Sambūris” ypač didžiuojasi, kad
nenutraukė dalyvavimo šokių šven-
tėse tradicijos, atsiųsdamas šokėjus į
pirmąją šventę, dalyvaudamas kito-
se, o į Los Angeles at vykęs su beveik
100 linksmai nusi teikusių šokėjų. Be
to, dabartinis ,,Sam būrio” vadovas
Tomas Mikuc kis yra buvęs Los An-
geles šventės meno vadovės Danguo-
lės Varnienės kūrybinio komiteto
nariu. Boston lie tuviai neatmetė pa-
siūlymo. Iš karto ėmė plaukte plaukti
pasiūlymai, mintys dau ginosi, bosto-
niškių entuziazmas stiprėjo ir galų
gale neaiškūs spėliojimai ir svarsty-
mai tapo konkrečiu bei tvirtu pasi-
ryžimu.

Ruošos komitetas suburtas

Pereitų metų gegužės mėnesį
,,Sambūrio” vadovas T. Mikuckis
kar tu su didesne veiklių ir energingų
bos toniškių grupe pradėjo rinktis ir
spręsti didžiules tokios šventės ruo -
šos kliūtis. Po trijų tokių susirin ki -
mų buvo nuspręsta sudaryti XIV
Lietuvių tautinių šokių šventės Ruo-
šos komi tetą, kuris Lietuvių Bend-
ruome nei galėtų užtikrinti, kad Bos-
ton mieste yra tinkamų viešbučių
gau siems svečiams priimti ir sporto
salių, tal pinančių daugiau kaip 1,000
šokėjų. Gražus būrys veiklių bosto-
niškių pasisiūlė aukotis šiam dide-
liam už mojui, suorganizavo Ruošos
komitetą ir pasiskirstė pareigomis:
pirminin kas Marius Žiaugra, vice-
pirmininkė Daiva Izbickaitė Verše-
lienė, iždinin kė Dalytė Bernotienė,
sekretorė Birutė Žiaugrienė ir na-
riai: Gloria Adomkaitienė, Rima Gir-
niuvienė, Rūta Mickūnienė, Tomas
Mikuckis, Angelė Grigonis-Regan,
Lina Suba tie nė. Netrukus prie jų pri-
sidėjo ir Paulius Bernotas, sutikęs
pa ruošti ir tvarkyti šventės interne-
tinę svetainę, sukurti šventės ženklą
(,,logo”) ir būti atsakingu už kitus
meno klausimus. Užmezgę ryšius su
pra ėjusios Los Angeles tautinių šo-
kių šventės Ruošos komitetu, bosto-
niškiai griebėsi darbo žaibišku grei-
tumu. Pasiskirsčius į pakomitetus,
paaiš kė jo, kad Boston galės lengvai
išspręsti didžiausias organizacines
problemas,  tokias  kaip laiko parin-
kimas, viešbučių tinkamumas, pa-
čios šokių šventės salės vieta bei
nuoma.

Pasiryžę surengti įspūdingą 
ir sėkmingą šventę

Birželio mėnesio gale Ruošos ko -
miteto pirmininkas M. Žiaugra krei -
pėsi laišku į JAV LB Krašto valdybos
pirmininką Vytą Maciūną, siūly-
damas rengti XIV Lietuvių tautinių
šokių šventę Boston mieste. Jis už-
tikrino, kad Ruošos komitetas pasi-
ryžęs su rengti įspūdingą ir sėkmin-
gą šventę, kad pats miestas puikiai
tinka šiam spektakliui, kad miesto
lietuvių bendruomenė yra stirpi,
veikli ir aktyvi. M. Žiaugra taip pat
pabrėžė, kad pa ruošiamasis darbas
jau pradėtas ir ne mažai atlikta. Pa-
vyzdžiui, jau pradėtos derybos su ke-
liais viešbučiais, vyko diskusijos dėl
šventės sa lės nuomos.

Ruošos komitetas iš JAV LB KV
su silaukė teigiamo atsakymo. 2009
metais lapkričio 28 dieną V. Maciū -
nas pranešė, kad JAV LB KV priėmė
siūlymą surengti XIV Tautinių šo kių
šventę Boston mieste. Tuo laiš ku V.
Maciūnas įgaliojo M. Žiaug rą toliau
tęsti pradėtą darbą. Bosto niš kiai
pagreitino darbo tempą. Šventės
Ruošos komitetas pradėjo rinktis kas
mė nesį ir dabar gali su pasididžiavi -
mu bei džiaugsmu pasidalinti savo
pa siekimais. 

Nuveikti darbai

XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė įvyks 2012 m. liepos 1 dieną.
Su tartis su viešbučiu ,,Sheraton Bos-
ton” Prudential Centre yra pasi ra -
šyta ir patikrinta advokatų Rimo Do-
manskio, Izabelės Howes ir Da liaus
Vasiaus.                     Nukelta į 12 psl.

XIV Tautinių šokių šventės Ruošos komitetas ir svečiai. Sėdi iš kairės: Lina Subatienė, Marius Žiaugra (pirmininkas), Birutė Žiaug rie -
nė (sekretorė); antroje eilėje stovi is kairės: Rūta Mickūnienė, Dalytė Ber notienė (iždininkė), Daiva Izbickas-Veršelis (vicepirmininkė),
Joana Ku raitė-Lasienė (Kanados LB pirminin kė), Rima Girniuvienė, Angelė Gri go nis-Regan; trečioje eilėje (stovi iš kai rės): Tomas
Mikuckis, Vida Bra zai ty tė (meno vadovė), Romas Jonušonis, Danguolė Varnienė (LTŠI pirminin kė), Vytas Maciūnas (JAV LB KV pirmi -
nin  kas). Trūksta Pauliaus Bernoto ir Glo  ri jos Adomkaitienės.



Veikla, kuri dar labiau suartina
Atlanta, gA

– Gerbiamas Algirdai, prisis-
tatykite ,,Draugo” skaitytojams.

– Gimiau Aukštaitijoje, Ukmer-
gėje, gyvenau ir augau Vilniuje,  iš
kurio su tėveliais ir teko pasitraukti
prieš prasidedant Antrajam pasauli-
niam karui. Kaip ir daugelis lietu-
vių, prieš rusų okupacijai užeinant
pasitraukėme į Vakarus. Apsigyve-
nome Vokietijoje, pabėgėlių stovyklo-
je, kartu su kitais pabėgėliais. Po
karo su tėvais emigravau į Kanadą,
kur gyvenau, mokiausi. Baigiau
McGill University Inžinerijos fakul-
tetą, dirbau Montreal iki 1992 metų.
Su žmona Ina Šipelyte turime dvi
dukras: Kristina (dabar Razmienė),
gyvena Čikagoje ir Asta (dabar Staš-
kevičienė), gyvena Atlanta priemies-
tyje. 

– Mano pažintis su Atlanta
Lietuvių Bendruomene prasidėjo
dar pirmininkaujant Audriui Ab-
ručiui. Vis prisimenu Atlanta LB
vėliavą, sukurtą Eglės Abrutie-
nės rankų. Su pačiu susipažinome
per Jonines. Džiaugiuosi maty-
dama, kad Jūs, prityręs LB veikė-
jas, esate Atlanta LB aktyvus na-
rys (slaptas patarėjas?). Kaip su-
randate ryšį su jaunimu iš Lietu-
vos? Gal čia Jūsų žmonos Romos
nuopelnai?

– Mirus žmonai Inai, vienišo
žmogaus gyvenimas buvo labai liūd-
nas. Padedamas lietuvių draugų, To-
ronto susipažinau su dr. Roma Sta-
sevičiūte, trečios bangos imigrante iš
Vilniaus. Su ja ir jos vaikais Martynu
ir Aušrine sukūrėme naują šeimą.

Montreal su Ina buvome ak-
tyvūs Lietuvių Bendruomenės veikė-
jai. Aš pats buvau ,,Geležinio vilko”
skautų tunto tuntininkas, Aušros
Vartų parapijos tėvų komiteto pirmi-
ninkas, Kredito unijos ,,Litas” valdy-
bos pirmininkas, Akademinio sam-
būrio pirmininkas, ansamblio ,,Gin-

taras” tėvų komiteto pirmininkas,
šokėjas, orkestro narys, Kanados lie-
tuvių dienų Montreal komiteto pir-
mininkas ir t. t.

Mūsų lietuviškoje šeimoje, o ir
su šeimos draugais, taip pat akty-
viais Lietuvių Bendruomenės veikė-
jais, kalbėjomės tik lietuviškai. Ki-
taip ir negalėjo būti. Todėl visa ta
jaunesnioji karta, jau gimusi Ka-
nadoje, puikiai tebekalba lietuviškai,
šios nuostabios kalbos mokydami ir
savo vaikus. Mano dukros, žentai ir
anūkės su manimi kitaip nesusišne-
kėtų – tik lietuviškai!

Iš Kanados į Atlanta miestą ma-
ne prieš 18 metų perkėlė ,,Sandwell”
popieriaus gamybos bendrovė, ku-
riai dirbau daugiau nei 20 metų. At-
vykęs su nauja šeima į Atlanta, susi-
pažinau su mažute Atlantos LB, ku-
riai tuo metu vadovavo Kazlauskas, o
netrukus ėmė vadovauti Ramunė
Badauskienė. Taip vėl prisijungiau
prie lietuviškos veiklos. Kol žmona
Roma buvo išvykusi rezidentūrai į
Charleston, South Carolina, buvau
Atlanta LB valdybos iždininkas. Ro-
mai sugrįžus dirbti į Atlanta, ji at-
lantiečių lietuvių buvo išrinkta į
valdybos pirmininkes. Pats prisidė-
jau tuo, kad buvau ,,visų reikalų ve-
dėjas”. Tuo metu jau buvo įsibėgėjusi
emigrantų iš Lietuvos emigracija. Iš
jos aktyvių ir talentingų narių su-
būrėme puikią, veiklią valdybą. Pats,
būdamas vyresnis ir labiau patyręs
LB veikloje antrabangis, jaučiausi
esąs mylimas ir vertinamas jaunes-
nių žmonių. Žinoma, padėjo ir tai,
kad esu vedęs trečios bangos atstovę.
Kartu dirbant, o ne mokant ar kriti-
kuojant, yra daug lengviau sugyventi
skirtingoms kartoms.

– Kaip prisidedate prie LR
konsulato, įkurto Jūsų namuose
(žmona Roma yra LR garbės kon-
sulė Atlanta), kurie tiesiog alsuo-
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ja Lietuva?
– Romai tapus Lietuvos Respubli-

kos garbės konsule, likau jos pata-
rėju ir pagalbininku: rūšiuoju paštą,
informaciją, seku tarptautinius ren-
ginius Atlanta. Bendruomenės valdy-
bai talkinu, organizuodamas lietu-
viškas šv. Mišias. Bendra veikla mu-
du dar labiau artina. Laiko visuo-
meniniam mielam darbui, jeigu nori-
me, mes visi galime atrasti.

– Girdėjau, jog Jūsų laisvalai-
kis visada yra susijęs su aktyviu
sportu. Kaip viską pavyksta sude-
rinti?

– Miela žmona, puikus draugų ir
bendraminčių ratas – kaip tik padeda
gyventi turiningą gyvenimą ir visur
suspėti. Iš jaunystės mėgau aktyvų
poilsį, dar ir dabar kartu dalyvau-
jame lietuvių golfo turnyruose, sli-
dinėjimo išvykose.

– LB priėjo tašką, kada reikia
stipriai susiimti, norint išlikti
kaip organizacijai, likti gyvai, ir į
savo veiklą pritraukti jaunų žmo-
nių, be kurių organizacija nesuge-
bės išsilaikyti. Kokie, Jūsų nuo-
mone, yra pagrindiniai dalykai,
būtini keisti LB struktūroje?

– Didesniuose telkiniuose veikla,
atrodo, pasidarė dviguba: antraban-
gių ir trečiabangių. Kodėl? Ar mes
užmirštame, kad visi esame lietu-
viai? Ar reikia dvigubų komitetų,
grupių, organizacijų? Taip, skirtingų
kartų ar ,,bangų” žmonės pripratę
skirtingai gyventi. Bet juk ir vyras,
ir žmona būna skirtingomis sąly-
gomis užaugę, tačiau dažniausiai jie
kažkaip sugyvena, rasdami kompro-
misus, bendrus atspirties taškus.
Mūsų, antrabangių, gretos retėja ir
netrukus visai išnyks. Jeigu norime
išlaikyti lietuvišką veiklą, turime į ją
pritraukti trečiabangius. Na, o tre-
čiabangiai turi kantriai dirbti su
vyresniais, semdamiesi patirties.
Svarbiausia, kad, nepriklausomai
nuo kartos, visi lietuviai šeimose
kalbėtų tik lietuviškai – jokių išim-
čių!

Dar 2010 m. gruodžio 6 d. Atlanta
LB apylinkės surengtame renginyje
per Kūčias A. Kličius už nuoširdų
darbą lietuviškoje veikloje buvo ap-
dovanotas JAV LB Padėkos raštu,
pasirašytu JAV LB Krašto valdybos
pirmininko Vyto Maciūno. 

Kalbino
Sigita Šimkuvienė-Rosen

Atlanta LB veikėjas A. Kličius su klebonu Gintaru Joniku ir savo žmona Roma. 
Nuotrauka iš KKlliiččiiųų  šeimos albumo

Atlanta LB veikėjai: Algirdas Kličius

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
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,,Laikas bėga!”— tai buvo pereitų metų
Jaunučių stovyklos tema. Pasirodo, kad
laikas ne tik šiaip sau lakstinėja, bet

šuoliais puola į priekį. Vos užvėrus pereitos sto-
vyklos vartus, jau organizuojama nauja stovyk-
la; ne per seniausiai patys stovyklavę, dabar 22
jau nuo liai ruošiasi tapti vadovais, tam ir buvo
skirti stovyklos vadovų kursai. 

Vadovų kursų savaitgalyje būsimieji vado-
vai mokėsi, kaip auklėti jaunučius ateitininkus.
Kursai prasidėjo balandžio 15 d. Laimos ir Vai-
nio Aleksų namuose. Atvyko kunigas Michal
Lewon, kuris draugiškai pristatė Šv. Ignaco Lojo-
los penkis klausimus sąžinės sąskaitos atlikimui. Po to Vainis
Aleksa skaidrėmis pristatė, kaip sukurti maldos knygelę. Va-
dovai paruošė savo kursų maldą, stovyklos metu jie su jaunu-
čiais kas vakarą kurs maldeles.

Kitą rytą kursai tęsėsi Ateitininkų namuose, Lemont. Re-
gina Čyvaitė pristatė tris būsimų stovyklautojų motinas —
Elzytę Lietuv nin kie nę, Ofeliją Baršketis ir Viliją Dėdinaitę, ku-
rios paaiškino būsimiems vadovams, kodėl jos siunčia savo
vaikus į ateitininkų stovyklą ir ko jos tikisi iš vadovų. Jos pa-
brėžė, kad vadovai stovykloje perima tėvų atsakomybę. 

Daiva Kisielienė pristatė vadovų pareigas, o Laima Alek-
sienė paaiškino, kokie yra vaikų vystymosi laikotarpiai, ką jie
pagal savo amžių sugeba ir kokie jų troškimai ir norai. 

Kai būsimi vadovai paskaitė Michigan valstijos Vaikų ap-
saugos įstatymą, jiems paaiškėjo, kad  juos įpareigoja ne vien
tik jų sąžinė, bet ir valstybės potvarkiai. 

Kaip padaryti, kad vaikai noriai sektų vadovais? Laima
Aleksienė pristatė penkis vadovavimo būdus ir jie buvo aptarti.

Yra svarbu, kad vadovai elgtųsi draugiškai, bet ir kartu reikia
siekti, jog vaikai suprastų, kad vadovai yra jų vadovai, o ne tik
draugai. Taip pat priėjom išvadą, kad vaiko baudimas tik tai
akimirkai sustabdo blogą elgesį, bet nepadeda vaikui išmokti
savo netinkamą elgesį apgalvoti ir pakeisti. Šitos mintys buvo
kartojamos ir kitų paskaitininkų.

Stovykla suteikia
progą vaikams  žais ti,
sportuoti ir kurti.
Kaip geriausiai padėti
jaunučiams kurti įdo-
mius šūkius ir vaidi-
nimus? Vytas Čup lins -
kas pagavo visų dėme-
sį pravesdamas prati-
mus, skatinančius kū -
rybiškumą. Paste bė -
jome, kad ieškant ry -
šių tarp nepanašių da -
lykų, galima skatinti
ir kūrybišku mą.

Visos žinios neki-
lo vien iš paskaitų.

Alytė Simonaitienė vadovams pristatė straipsnelius, kuriuos
vadovai perskai tė grupėse ir pristatė ki tiems. Tada va do vai su-
kūrė dai nas, vaidini mė lius, plakatus ir apie tai, kaip vaikai
pasiilgsta namų, dvikalbiškumą, vaikiškas baimes.

Vadovavimas yra įtemptas darbas. Vadovai buvo supažindi-
nami, kaip atsipalaiduoti atsikvepiant ir atleidžiant įtemptus
raumenis. Stovyklos slaugė Lya Kubilienė paaiškino vadovams,
kaip būti sveikiems ir palaikyti vaikų sveikatą. Vakare Lina
Aukštuolytė ir Regina Čyvaitė pravedė smagią vakarinę prog-
ramą.

Sekmadienį psichologė Lisa Karaitis apibendrino visas
savaitgalyje diskutuotas mintis įkvėpdama mums pasitikėjimo,
kad sugebėsime gerai atlikti atsakingas pareigas, o iškilus prob-
lemoms, jas ramiai ir protingai išspręsime. 

Nuskubėjome į Verbų sekmadienio šv. Mišias, dėkodami
Dievui, kad turėjome progą išsamiai pasiruošti Jaunučių sto-
vyklai!      

— Laima Aleksienė

Nuotraukose:
Jaunučių ateitininkų

2011 m. vasaros
stovyklos būsimi
vadovai.

Pirmoje eilėje viršuje        
(iš kairės): 
Kristė Lapkutė
Saulė Tamkutė
Matas Lapkus
Miglė Staniškytė
Tomas Čyvas
Žara Kisieliūtė
Kovas Polikaitis
Vija Kasniūnaitė

Antroje eilėje: 

Lija Siliūnaitė
Tadas Taraškevičius
Alena
Pranckevičiūtė
Daiva Siliūnaitė
Marius Jankus
Romas Šonta
Siga Kisieliūtė
Vaidas Razgaitis
Aleksas Sadauskas
Audra Siliūnaitė

Vidurinėje nuotraukoje: 

Dovas Lietuvninkas
Austė Rimkutė
Mikas Giedraitis

Nenusifotografavo:
Rimas Barškėtis

Reginos Čyvaitės
nuotraukos

Balandžio 15–17 d. dvidešimt du moksleiviai iš įvairių Amerikos
kam pelių rin kosi į trijų dienų vadovavimo kursus Ateitininkų na-
muose, Le mont. Kursus suruošė Jaunųjų ateitininkų sąjungos
centro valdyba, vado vau ja ma Laimos Aleksienės, kartu su Daiva
Kisieliene, Kaziu Razgaičiu, Ži bute Pranc kevičiene, Alyte Simo-
naitiene, Regina Čyvaite ir Lina Aukštuolyte. Kursų tikslas — visa-
pusiškai pa ruoš ti bū si mus vadovus atsa kin gam
dar bui Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros sto-
vykloje. 

SSeennddrraauuggiiųų  22  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
birželio 26–liepos 2 d.
Registracijos anketą rasite tinkla la -
py je  http://ateitis.org. Dėl in forma -
cijos kreipkitės rašydami sendrau-
giai2@gmail.com arba skam  binda-
mi Rūtai Stroputei tel. 773-862-6575.   

JJaauunnųųjjųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  33––1133dd..

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti ninkų
tink  la lapį www.javjas.org, rasite re -
gis tra vimo anketas ir informaciją
apie stovyklą. Gali registruotis visi
lietuviš kai kalbantys vai kai.  

MMookksslleeiivviiųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  1133––2244  dd..

Visą stovyklos informaciją ir regist-
racijos anketas rasite tink lalapyje
www.mesmas.org Registratorė:
Kris tina Voler tienė, 200 Woodbine Ave.
Nar berth, PA  19072, tel. 610-664-9425

SSeennddrraauuggiiųų  II  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  2244––3311  dd..

Registracija naujiems stovyklauto-
jams jau prasidėjo. Norintys dalyvau-
ti prašome skambinti Rūtai Kul-
bienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p.
Čikagos laiku tel. 708-442-4911.

VADOVAI PASIRUOŠĘ



DRAUGAS 2011 gEgUžėS 7, ŠEŠTADIENIS 7

Istorija – lyg dėlionė, kur svarbus 
kiekvienas balsas

,,Esu Marcelijus Martinaitis.
Poetas. Gimęs 1936 metais Raseinių
rajone, Kalnujų apylinkėje, Paser-
benčio kaime. 1941–1940 metais man
dar buvo nedaug, ketvirti–penkti
metai. Esu matęs viską vaiko akimis.
(…) Ką aš mačiau? Mačiau pačias
žudynes”, – taip prasideda Jungtinių
Valstijų Holokausto muziejaus (Uni-
ted States Holocaust Memorial Mu-
seum) archyvuose saugomas pokal-
bis su žinomu Lietuvos poetu M.
Martinaičiu apie Lietuvoje vykusias
žydų žudynes. Šis pokalbis, įrašytas į
vaizdo juostą, yra vienas iš beveik
250 interviu, darytų Lietuvoje su
žydų žudynes mačiusiais lietuviais.
Jis – tik nedidelė dalis jau daugiau
nei 14 metų Holokausto muziejaus
vykdomo žodinės istorijos (angl.
Oral History) projekto Europoje,
skirto įamžinti liudininkų pasako-
jimus ir atsiminimus (daugiau nei 20
metų Muziejus vykdo žodinės istori-
jos projektą, kurio tikslas – įamžinti
likusių gyvų Holokausto aukų prisi-
minimus).

Šiuo metu Holokausto liudinin-
kų projektas vykdomas ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose, ieškoma dar gy-
vų minėtų Antrojo pasaulinio karo

įvykių liudininkų, galinčių ir norin-
čių savo prisiminimus anglų kalba
palikti ateities kartoms ir istorijai.
Apie tai pasakoja nuo 2001 metų Ho-
lokausto muziejaus Žodinės istorijos
skyriuje dirbanti žurnalistė, Antrojo
pasaulinio karo lietuvių pabėgėlių
šeimoje užaugusi Ina Navazelskis.

Pasak Navazelskis, jau 14 metų
muziejaus vykdomas žodinės istori-
jos liudininkų projektas yra gana
platus, apimantis apie 16 Europos ša-
lių, tarp jų – ir Lenkiją, Olandiją, Vo-
kietiją, Lietuvą. Skyrius, kuriame ji
dirba, ne tik kaupia žmonių atsimi-
nimus apie Holokaustą iš kitų šal-
tinių, bet ir juos kuria – kalbina žmo-
nes, įrašinėja, filmuoja. Nuo to laiko,
kai muziejus pradėjo veikti (atsidarė
1993 metais), iki šios dienos sukaup-
tame archyve galima suskaičiuoti
apie 2,500 pokalbių, iš kurių daugiau
nei pusė yra liudytojų, ne tik žydų,
pasakojimai. Iš jų nemažas skaičius
yra iš Lenkijos – per 300 pokalbių, iš
Lietuvos turima beveik 250. Nors
kitose šalyse nufilmuota vos keletas
pokalbių, pvz., Estijoje tik 3, tai, Na-
vazelskis nuomone, toli gražu neat-
spindi Holokausto apimties, o grei-
čiau rodo ribotas galimybes surasti
pašnekovus ir žmones, kurie mokėtų
tokį darbą atlikti, turėti tinkamą in-
frastruktūrą filmuoti. 

DALIA CIDZIKAITĖ Svarbi yra ir to meto istorinė-
politinė šalies padėtis. ,,Kai vyko žu-
dynės, – sako Navazelskis, – dauguma
Baltijos kraštų ir Ukrainos žydų,
skirtingai nuo kitų šalių, buvo nai-
kinami ne koncentracijos stovyklose,
o netoli tų vietų, kuriose gimė ir gy-
veno.” Pavyzdžiui, Estijoje negyveno
tiek daug žydų kaip Lietuvoje, be to,
daugelis jų pabėgo arba pasitraukė į
Suomiją arba Sovietų Sąjungą. Tad ir
nužudytųjų skaičius šioje šalyje buvo
mažesnis, mažiau buvo ir liudininkų. 

Nors reikalavimai dalyvauti pro-
jekte yra paprasti, jie – ypač svarbūs.
Vienas iš svarbiausių – kalbinamas
žmogus turi būti asmeniškai kažką
matęs, o ne iš antrų lūpų girdėjęs ar
laikraštyje skaitęs. 

Lietuvoje vykdytame projekte
dalyvavo tokie įžymūs žmonės kaip
anksčiau minėtas rašytojas M. Mar-
tinaitis, aktorius Laimonas Noreika,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at-
stovas Lietuvoje Gabrielius Žemkal-
nis ir kiti. ,,Labai norėčiau, kad žmo-
nės, sužinoję, jog apie Holokaustą ir
tai, ką jie matė, pasakoja ir Lietuvos
įžymūs žmonės, imtų ir pasidalintų
savo prisiminimais su Holokausto
muziejumi”, – sako Navazelskis. 

Dauguma tų Lietuvoje nufil-
muotų pokalbių pašnekovų yra gal
tik savo mažoje bendruomenėje ar

šeimoje žinomi žmonės. Muziejaus
darbuotoja mano, jog tokį projektą
Amerikoje geriausiai pavyktų įgy-
vendinti, kaip pavyzdį pateikus bū-
tent tų žymių Lietuvos žmonių pa-
sakojimus, nes, pasak jos, ,,jie vi-
suomenei yra labiau žinomi”. Tarp
Amerikoje pakalbintųjų yra teisinin-
kas, ekonomistas, žinomas JAV lietu-
vių visuomenės veikėjas Algimantas
Gureckas.

Navazelskis iki šiol negali atsis-
tebėti, jog praėjus tiek metų, dar
atrandama tiek daug medžiagos. Tie-
sa, pašnekovų mažiau, bet anksčiau
žmonės nebuvo pasiruošę kalbėti,
nebuvo linkę dalintis savo atsimini-
mais. Žodinės istorijos skyriaus dar-
buotojos nuomone, liudytojai, kaip ir
aukos, taip pat buvo traumuoti.

Lietuviškas projektas turi ir ki-
tokių balsų – žydų, kurie Antrojo
pasaulinio karo metais buvo vaikai
ir liko gyvi. Tai – Irena Veisaitė ir
Ada Gensaitė Ustjanauskienė. I. Vei-
saitė, Vilniaus pedagoginio universi-
teto dėstytoja, viena iš Atviros Lie-
tuvos fondo steigėjų ir vadovių, yra
žinomas žmogus Lietuvoje. Jos liudi-
jimas anglų kalba yra saugomas Ho-
lokausto muziejuje Washington, DC,
o lietuvių kalba – didžiausiame ar-
chyve USC Shoah Foundation Insti-
tute, esančiame       Nukelta į 14 psl.



Atvelykio sekmadienį turėjusios
įvykti trečiojo „Metropolitan Soccer”
lygos I divizijos pavasario rato varžy-
bos tarp „Highlanders” ir „Lituani -
cos” komandų buvo ati dėtos. Neži-
nia, dėl kokių priežasčių, rungtynių
šeimininkai, kurie ta aikšte (priklau-
sančia Čikagos Park District”) nau-
dojasi jau nepirmus metus, šįkart
negalėjo joje žaisti, nors atėję mek-
sikiečių lygos komandos žaidėjai
rodė Park District pažy mėjimą, ku-
riame parašyta, jog aikštė yra pa-
skirta jų rungtynėms.

Nepaisant, kad į varžybas buvo
susirinkę abiejų komandų futbo-
lininkai, jie turėjo grįžti į namus nie-
ko nepešę. Sakoma, kad rungtynės
bus sužaistos kada nors vėliau, ne-
pai sant to, jog „Highlanders” vadovy-
bė nesusitvarkė parūpinant aikštę,
todėl mūsiškiams taškai turėtų ati-
tekti be žaidimo.

Iš keturių praėjusio savaitgalio
pirmenybinių susitikimų įvyko su-
žaisti tik du. „Mora va” pas save  įvei-
kė FC „Serbska” (5:2), o „Barcelona”
nuga lėjo „Lions” (3:1).

Ateinantį sekmadienį „Lituani -
ca” turės žaisti tolimesnėje Wiscon -
sin valstijos pakraštyje esančioje
„Moravos” aikštėje. Gegužės 15 d.
mūsiškiai žais pas save. Aikštėje prie
Pasaulio lietuvių centro, Le mont jie
priims FC „Serbska” futbolininkus.

„Fire” išvykoje sužaidė 
lygiosiomis

Čikagos profesionalų „Fire” klu-
bo vienuolikė šį sezoną žaidžia silp-
nokai. Praėjusį šeštadienį ji iš Den-
ver, CO sugebėjo parsivežti tik vieną
tašką.

„Fire”, žaisdama su Denver „Ra-
pids” futbolininkais, nepaisant, kad
pirmoji įmušė įvartį (jo autorius Mar-
co Pappa), vėliau rezultatą leido var-
žovų puolėjui Andre Akpan išlyginti.

Po šių rungtynių „Fire” net
penkiuose susitikimuose nesugebėjo
pasiekti pergalės. Dabar „Fire” „Ma -
jor League Soccer” Rytų grupės len -
telėje iš 9 komandų stovi priešpas-
kutinėje vietoje su 3 lygiosiomis, tiek
pat pralaimėjimų ir tik viena perga-
le. Iš viso „Fire” yra surinkusi 6 taš-
kus, turi 10:13 įvar čių santykį. Pir-
moje vietoje stovi New York futbo-
lininkai su 14 taškų.

Čikagiečiai žais su 
„Manchester United”

Gegužės 3 d. „Fire” pradėjo par-
davinėti bilietus į retą  susitikimą, ku-
ris Čikagoje suves „Fire” su pa saulinio
garso ,,Manchester Uni ted” vienuoli-
ke. Rungtynės, kurios bus žaidžia-
mos „Soldier Field” stadione, Čikago-
je liepos 23 d. 7 val. vakaro, vyks „World
Football Challenge 2011” rėmuose.
Laukiama didžiu lės žiūrovų minios.

Apie Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų ir jo žmoną Almą išleista ne
viena knyga, o 2011 m. balandžio mė -
nesio antroje pusėje jų sąrašą papildė
dar viena, skaitytoją nustebinusi sa -
vo stambumu bei puošnumu. 

Šio neeilinio leidinio autorė spor-
 to žurnalistė Marytė Marcinke vičiū-
tė prieš kokius trejus metus prisi-
pažino, jog nori parašyti knygą apie
kadenciją baigiančio LR prezidento
Valdo Adamkaus veiklą sporto srity-
je, ir prašė atsiųsti jai medžiagos. 

Tačiau vėliau, atrodo, buvo per-
sigalvota ir šioje 400 puslapių mono-
grafijoje rašoma ne tik apie Prezi den-
to sportinę veiklą, bet ir apie jį patį,
taip pat jo žmoną.

Todėl ne be reikalo pirmuose
kny gos puslapiuose pažymėta, kad
knyga skiriama kadenciją baigusio
LR prezidento Valdo Adamkaus 85-
erių metų jubiliejui (jis bus 2011 m.

lapkričio 3 d. – E. Š.) bei Almos ir
Valdo Adamkų vedybinio gyvenimo
60-mečiui paminėti. Taip leidinyje at -
siradus su Prezidento sportine veikla
nesusijusios medžiagos, monografi-
jos puslapių gerokai padaugėjo.

Mums įdomiausi skyriai (o jų
yra net 13 yra): „Sportiškiausias Pre-
zi dentas pasaulyje” (vienas iš įžangi -
nių rašinių), „Augo garsių sportinin -
kų aplinkoje’’, „Sportas ir visuome ni -
nė veikla Vokietijoje’’, „Valdo Adam-
 kaus veikla Amerikoje’’, „ŠALFASS –
tai tarsi antri namai’’ ir „Pasaulio lie-
tuvių žaidynės Prezidento gyveni me’’.

Prasmingas įžanginis žodis

Įdomus ir daug pasakantis yra V.
Adamkaus įžanginis žodis, pavadin-
tas „Mielas skaitytojau”. Štai ištrau-
ka iš jo: „Sportas ir istorija – tik iš
pirmo žvilgsnio šie dalykai atrodo
tolimi ir skirtingi. Tačiau kai prisi-
menu paauglio krūtinėj netelpantį
džiaugsmą, mūsų krepšininkams
1937-aisiais ir 1939-aisiais laimėjus
Europos auksą, kai mintimis grįžtu į
Pavergtųjų tautų olimpiadą Niurn -
berge, į Pasaulio lietuvių sportines
žaidynes, Tautines olimpiadas, pa -
galiau, kai stebiu mūsų sportininkų
pasirodymus dabartinėse žaidynėse
ir turnyruose, kaskart iš naujo pa -
juntu ir suprantu: trispalvė ir lie tu -
viškos dainos tribūnose, lietuviai ant
apdovanojimo pakylų ir visuotinai
skanduojama „Lie-tu-va! Lie-tu-va!’’
nėra tik komandų palaikymo atribu-
tai. Tai – tautos ir valstybės politinio,
kultūrinio, dvasinio gyvenimo dalis,
mūsų istorija, mūsų dabartis ir atei-
tis. Ir jeigu Lietuvą laiky sime ko-
manda, kurioje visi žaidžia me ir at-
liekame savo užduotį, žaidimas, ku-

Didelė ir puošni knyga apie Lietuvos prezidentą V. Adamkų

,,Lituanica” sekmadienį nežaidė

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

T. Thibodeau – geriausias treneris, D. Rose –
naudingiausias žaidėjas

Neoficialiais domenimis, ,,Chi-
ca go Bulls’’ komandos treneris Tom
Thi bodeau išrinktas geriausiu sezo -

no treneriu, o „Bulls” geriausias
krep  šininkas Derrick Rose – naudin-
giausiu žaidėju.

53-ejų metų „Bulls’’ treneris 21-
erius metus praleido trenerio padė -
jėjo pareigose įvairiose komandose.
1999 metų NBA baigiamosiose rung-
tynėse jis ant suoliuko sėdėjo kaip
,,New York Knicks’’ ekipos trenerio
padėjėjas. 2008-aisiais jis su ,,Boston
Celtics’’ iškovojo NBA čempionės var-
dą. Šiemet T. Thibodeau su „Bulls’’
pasiekė geriausią rezultatą lygoje –
62 pergalės ir 20 pralaimė jimų.

Naudingiausio žaidėjo apdova-
nojimas turėtų atitekti D. Rose. 22-ejų
lygos žvaigždė šį sezoną pelnė vidu-
tiniškai po 25 taško, atkovojo po 4,1
kamuolio ir atidavė po 7,7 rezultaty -
vių perdavimų. Jis sausio mėnesį pa -
darė trigubą dublį rungtynėse su
,,Memphis Grizzlies’’ komanda, o vi -
sų žvaigždžių rungtynes pradėjo pra-
diniame penkete ir pelnė 11 taškų.Tom Thibodeau.
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PAUL TRIUKAS

riame teko dalyvauti man, kartais
būdavo sunkesnis, kartais – lengves-
nis, tačiau niekada nebuvo nuobo-
dus. Už tai ir dėkoju visiems, su ku-
riais buvome varžovai ir prie šinin-
kai, bet ne priešai, o dar labiau dėko-
ju tiems, kurie buvo ir visada liks
mano komandos draugai. 

Palydžiu šią knygą su viltimi,
kad skaitytojai joje ne tik ras įdomių
istorijos detalių ir faktų, bet ir dar
kartą įsitikins, kokia graži ir kokia
galinga komanda – vieningai žai -
džianti Lietuva.’’ 

Įsimintinas knygos autorės
pasisakymas

Čia norisi pacituoti ir bent kelias
ištraukas iš knygos autorės Marytės
Marcinkevičiūtės ilgoko pasisaky-
mo, kuris padės skaitytojams geriau
su vokti šios leidinio prasmę: „Mūsų
Prezidentas buvo potencialus sporti -
ninkas. Palankiau susiklosčius ap-
lin kybėms, galbūt galėjo pasireikšti
netgi pasaulinėje arenoje, pasiekti
didmeistriškų rezultatų, dalyvauti
olimpinėse žaidynėse. Bėgimo take ir
šuolių sektoriuje jis buvo itin per-
spektyvus. Ypatingas V. Adamkaus
talentas atsiskleidė organizacinėje
veikloje – stebino jo neeiliniai suge-
bėjimai suburti sporto žmones į vie -
ną darnią šeimą. 

Kai dvi kadencijas baigusiam LR
Prezidentui pasiūliau savo turtingą
sportinį gyvenimą sutalpinti į knygą,
jis tik šyptelėjo ir tarė: ‘Man atrodo,
kad tai sunkiai įgyvendinama fanta -
zija, nes mano įnašas į sportą nėra
didelis, bus sunku ką nors ir pasa ky-
ti. Mintimis perbėgai savo jaunystę,
sportinį kelią – daug kas išliko mano
atmintyje, o kai kas ir užsi miršo. Ta-
čiau vis dėlto visada malo nu prisi-
minti savo jaunystės laikus’.

(...) Ši knyga apie Valdą Adamkų
– sportininką, Lietuvos 100 m bėgimo
rekordininką, sporto organizatorių,
LTOK atstovą Amerikoje, ilgametį
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos pirmi -
ninką, įvairių sporto šakų globėją,
šeimos žmogų, na, ir, žinoma, dviejų
kadencijų Lietuvos Respublikos Pre -
zidentą.’’ 

Tai tik keletas minčių iš knygos
autorės M. Marcinkevičiūtės žodžio.
Ji nuo 1967 metų dirba „Sporto’’ laik -
raščio redakcijoje, yra parašiusi
aštuo nias knygas, pelniusi konkurso
„Auksinė plunksna’’ laureatės vardą,
gavusi daug apdovanojimų.

Daugiau informacijos 
apie knygą

Šios vertingos knygos redaktorė
– Teresė Gužauskienė, tiražas – 1,200
egz. Spaudai parengė leidykla „Homo
liber” Vilniuje, spausdino „Standar-
tų spaustuvė” – irgi Vilniuje. Knygos
kaina nepažymėta, tačiau greičiau -
siai ji nėra pigi.

Teko girdėti, kad šios knygos
išlei dimas kainavo 50,000 litų, kurie
gauti iš 12 leidinio rėmėjų (jie išvar -
dyti knygoje). 

 Knygos oficialus pristatymas
vyko š. m. balandžio 19 d. Lietuvos
tautiniame olimpiniame komitete.
Jame dalyvavo ir buvęs visuomeni-
nis LR prezidento V. Adamkaus pa-
tarėjas Leonas Narbutis, kitą dieną
išvykęs į Čikagą ir vieną jos egzem-
pliorių su V. Adamkaus dedikacija
„Mielam bendražygiui – Edvardui
Šulaičiui” atvežęs šių eilučių auto-
riui.

Beje, knygos viršelyje kadenciją
baigusį LR prezidentą V. Adamkų
(iki 1955-ųjų jis vadinosi Voldemaru
Adam kavičiumi) matome su slidė -
mis. O juk slidinėjimas jam buvo tik
pramoga, bet ne varžybinė sporto
šaka. Tad ji ne vieną skaitytoją gali
suklaidinti. Geriau čia būtų tikusi
nuotrauka iš bėgimo varžybų, kur V.
Adamkus pasiekė tikrai įspūdingų
rezultatų. Bet tinkamesnių to laiko-
tarpio nuotraukų, matyt, nėra išlikę.
Tai, žinoma, tik smulkmena, nes pati
knyga yra įdomi ir verta visų dėme-
sio. Ypač mus džiugina daugelio nuo-
traukų kokybė. Todėl visus prez. V.
Adamkaus draugus bei pažįstamus
kviečiame ją įsigyti, kol jos tiražas
dar neišparduotas. Knyga bus tikra
mūsų knygų lentynų puošmena.

Edvardas Šulaitis – žurnalistas,
sporto veikėjas, ilgametis sporto sky-
riaus ,,Drauge” redaktorius.
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Herninge (Danija) pristatyta privati daili-
ninko Vilmanto Marcinke vičiaus darbų
kolekcija ir atidaryta nauja da nų galerija

„Galleri Nande”, pristatanti lietuvių šiuolaikinę
dailę. Pastatas, kuriame įsikūrė naujoji galerija
„Galleri Nande” ir kur bus rodoma Vilmanto
darbų rinkinys, – tai buvęs gyvenamasis namas,
kuris dabar tapo savotišku lietuvių šiuolaikinės
dailės muziejumi; jame yra 529 kv. metro ploto pa-
rodinės erdvės.

Herninge savivaldybė padarė iš imtį, suteikda-
ma Nande porai iš skir tinę teisę nuosavą namą
paversti vie ša meno erdve, įsikūrusia privačių na-
mų rajone. Didžioji namo patalpų dalis bus skirta
Vilmanto darbų rin ki nio („Vilmantas Collection”)
pristatymui, o likusiose erdvėse bus pri sta tyti kiti
lietuvių dailininkai iš Dennis Nande rinkinio. V.
Marcin ke vi čiaus darbai sudaro didžiąją Nande
meno rinkinio dalį – apie 100 tapybos dar bų, pie-
šinių, skulptūrų, tekstilės kūrinių.

„Netikėta, kad mano kaip auto riaus darbus
taip anksti pradėjo kolekcionuoti danai, – nuo
piešinių dailės mokykloje, Dailės akademijoje iki
šiandienių kūrinių. Tačiau jautie si savotiškai
saugus, kad dalis kūri nių yra sukaupta vienose
rankose, neišsibarstę, bėgant metams. Danų
kolekcionierius D. Nande tikėjo ma ni mi dar 1997-
aisiais – jaunu autoriumi, besistengiančiu išsiko-
voti vietą meno pasaulyje. Įdomu tai, kad De n nis
šalia mano kūrybos kolekcionuoja ir nemažai kitų
lietuvių autorių kūrinių, tokiu būdu tarsi su-
teikda mas platesnį lietuvišką reikšmę visam rin-
kiniui, – sako V. Marcin ke vičius.

Pasak kolekcininko D. Nande, šio projekto
tikslas – dar geriau ir pla čiau pristatyti aukšto
lygio lietuvių menininkus danų žiūrovui, stiprinti
domėjimąsi lietuvių šiuolaikine dai le, skatinti
lietuvių meno kūrinių kaupimą ir užsiimti lietu-
vių meno sklaida Danijoje.

„Tikiuosi, jog pristatant lietuvių menininkus
čia, Danijoje, jų kūrinių paklausa išaugs tiek, kad
viršys pa siūlą. Tuomet kūrinių kainos kils ir su-
darys geresnes sąlygas meninin kams kurti. Per
pastaruosius 10 metų Vilmanto tapybos darbų kai-
na išaugo trigubai, ir tai reiškia, kad kasmet darbų

kaina pakilo apie 10 proc.”, – aiškina kolekcinin-
kas Dennis.

V. Marcinkevičiaus darbų kolekcija „Vilman-
tas Collection” ir galerija „Galleri Nande” bus
įtrauktos į Herninge miesto turistinį vadovą, kaip
lankytinos vietos. Informacija apie galerijos veiklą
ir pristatomus lietuvių šiuolaikinio meno rinki-
nius bus skleidžiama ir internetu, ir per įvairius
socialinius tinklus. 6 kartus per metus galeristai
rengs asmenines kolekcijai priklausančių kūrinių
au torių – lietuvių menininkų – darbų pa rodas,
vyks lietuvių šiuolaikinio meno rinkinio pristaty-
mai žiūro vams, paskaitos, diskusijos. Kolek cio nie-
rių pora ketina atverti duris ir naujiems, jų pačių
pasirinktiems lietuvių dailininkams, kurie kvie-
čiami apsistoti jų namuose ir kurti, po to suren-
giant asmeninę parodą.

„Mes dažnai vykstame į Lietuvą, lankome ga-
lerijas, dailininkų dirbtu ves, jaunųjų menininkų
konkursus bei parodas, ieškome naujų talentų. Pa-
menu, kai 1998 m. Šiuolaikinio me no centre (ŠMC)
pamačiau didelę Ša rūno Saukos parodą. Ji mane
stipriai paveikė, penkias dienas iš eilės pa busda-
vau naktį nuo minčių, tad vaikščiojau į parodą
kelias dienas iš eilės ir buvau kasdien pirmasis
ŠMC lankytojas. Taip tapau Š. Saukos gerbėju.

Naujausias mano atradimas – 20-metis lietuvių
menininkas Min dau gas Ūba. Jis dar tik studijuoja
Vil niaus dailės akademijoje, bet jis gali tapti mano
sekančia didele investicija”, – šypsosi lietuviško
meno kaupėjas.

„Nepaprasta tai, kad visa tai vyks ta Danijoje –
kitoje valstybėje; kad kai kas taip dega noru paro-
dyti dalį Lietuvos kultūros savo šalies gy vento-
jams, kaip kokybišką, šiuolai kišką meno pulsa-
vimą”, – sako dailininkas V. Marcinkevičius.

Kolekcininkų pora ketina vysty ti galerijos
veiklą, kaupdama ir pre kiaudama lietuvių šiuolai-
kinio meno kūriniais. Šiuo metu meno rinkinys,
kurį sutuoktiniai sukaupė per 14 me tų, sudaro
apie 450 lietuvių autorių šiuolaikinės dailės darbų.
Be V. Mar cinkevičiaus, joje yra ir nemažai Li no
Cicėno, Mariaus Jonučio, Vytauto Tomaševičiaus,
Neringos Žukauskai tės, Henriko Natalavičiaus,
Artūro Savicko, Šarūno Saukos, Raimondo Sližio,
Lino Liandzbergo, Algio Griš kevičiaus, Tamaros
Janovos, Aliaus Berdenkovo ir Mindaugo Ūbos
dar bų.

V. Marcinkevičius – vie nas žy miau sių šian-
dienos menininkų, ku rio kūryba mėgstama ir ver-
tinama tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o la biau siai –
Danijoje, kur daugybę V. Marcinkevičiaus darbų
yra įsigijęs ne vienas meno mylėtojas.

Vilmantas (g. 1969), baigęs Vil niaus dailės aka-
demiją, dirbo ir kūrė Vilniuje, aktyviai rengė pa-
rodas bei organizavo tarptautinius meno projektus
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, yra surengęs nema-
žai savo asme ni nių parodų JAV, Vokietijoje, Švedi-
joje, Danijoje. Praėjusiais metais meni ninkas tapo
nugalėtoju pasaulinio masto ,,Showdown” konkur-
se, kuris vyko Saatchi Gallery, Londone. Vilmantas
yra ir garsių oficialių bei privačių asmenų port-
retų autorius. Vienas garsiausių jo portretų yra
2004 metais sukurtas princo Joakimo ir princesės
Aleksandros atvaizdas. Menininkui jau beveik 15
metų atstovauja žinoma danų galerija ,,Galleri
NB”, kasmet organizuojanti Vilman to temines as-
menines parodas. Kiek vieną jų lydi specialiai iš-
leista kny ga, kurioje pateikiamos žymių Skan -
dinavijos meno kritikų įžvalgos.

Lrytas.lt

Danijoje pristatoma dailininko V. Marcinkevičiaus darbų kolekcija

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje gegu-
žės 3 dieną atidarytoje parodoje rodomi Lie-
tuvai pasišventusio Popiežiškosios Šv. Kazi-

miero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefekto,
popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių kalbos moky-
tojo dvasininko Stasio Žilio paveikslai.

„Prelatas S. Žilys savo veikla ir pasišventimu
Lietuvai yra tapęs sektinu pavyzdžiu ne tik Po-
piežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Ro -
moje studijuojantiems kunigams, bet ir visiems,
kurie su juo yra bent trum pam susidūrę”, – paro-
dos atida ryme sakė užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis.

Anot jo, prelatui mažai rūpi pa rodos ir pris-
tatymai, nes jis gyvena dvasininko gyvenimą, ir
dailė jam tėra viena iš asmenybės raiškos formų.
Parodos atidaryme taip pat dalyvavo Telšių vys-
kupas Jonas Bo ruta. 

S. Žilys yra nupiešęs ir nutapęs šimtus darbų,
kurie dėl kunigo dosnumo yra išdovanoti po visą
pasaulį. Parodoje rodomus darbus autorius dova-
nojo Telšių vyskupijai.

S. Žilys gimė 1924 metais Dar galiuose, netoli

Šilalės. 1943 metais jis įstojo į Telšių kunigų se-
minariją, 1944 –1945 metais dėl sovietų okupacijos
mokslus tęsė Eichštete, Vokie ti joje, 1946–1949 me-
tais – Grigaliaus uni versitete Romoje.

1948 metais S. Žilys įšventintas į kunigus.
1951–1957 metais jis dirbo Amos vyskupijoje, Ka-
nadoje kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. 1959
me tais Grigaliaus universitete kunigas apgynė
teologijos daktaro diser taciją. Nuo 1962 iki 1992
metų jis dir bo Šventojo Sosto Rytų bažnyčių kon-
gregacijos archyvistu. S. Žilys 1959 m. buvo pa-
skirtas Popiežiškosios Šv. Ka zimiero lietuvių kole-
gijos Romoje studijų prefektu.

Apaštalinis protonotaras S. Žilys lietuvių kal-

ba yra išspausdinęs teo logines knygas „Gyvenimo
šaltiniai” ir „Gyvoji liturgija”, kurios į sovietų
okupuotą Lietuvą būdavo gabenamos ir platina-
mos slaptai. Kunigas rašo ei lėraščius, kurie spaus-
dinami išei vijos spaudoje.

S. Žilys taip pat mokė Popiežių Jo ną Paulių II
lietuvių kalbos, vertė jo kalbas bei homilijas į lie-
tuvių kal bą. Prelatas daug prisidėjo prie Jono Pau-
liaus II vizito į Lietuvą parengimo 1993 metais.

Dvasininko paveikslai Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerijoje bus rodomi iki gegužės 23 die-
nos.

www.urm.lt info

Dennis Nande prie dailininko Vilmanto Marcinkevi-
čiaus paveikslo.                                   www.lrytas.lt nuotr.

KUN. STASYS ŽILYS

Molinis indas

Esu molinis indas,
Kadaise nulipdytas,
Bet tik dabar degu aš.
Mane kančia nuvalo,
Apskaldo skausmo kūjis
Ant kasdienos priekalo.
gal tik dar vieno reiktų:
Kad man mirtis užpiltų
Skaidrios emalės miltų.
Kad būtų gražios šukės,
Jei kas po šimto amžių
Jas Kapų kalne rankios.

Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojo S. Žilio tapybos darbų paroda

Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Ro-
moje studijų prefektas, prelatas Stasys Žilys.

BBeerrnnaarrddiinnaaii..lltt nuotr.

Prelato Stasio Žilio tapybos darbas.
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Osama bin Laden žuvęs. O terorizmas? 

Ko gero, jau galima patikėti,
kad pirmuoju pasaulio tero-
ristu vadinamas Osama bin

Laden yra sunaikintas. Tai didelis
antiteroristinės kampanijos, kuriai
vadovauja JAV, laimėjimas. Tačiau
žinovai kone vieningai tvirtina, kad
O. bin Laden mirtis nieko nekeičia,
nes pastaraisiais metais terorizmo
centrai nebūtinai buvo siejami su ta-
libais, mistine tapusia „al Qaeda” ar
jos garsiuoju vadovu.

O gal teroristas dar gyvas?

Paskutinis O. bin Laden gaudy-
nių etapas apaugo įvairiausiomis de-
talėmis. Jis slapstėsi visai netoli, tik
už 50 km į šiaurės rytus nuo Islama-
bado ir už 150 km nuo Pešavaro, Abo-
tabado priemiestyje. Apie 30,000 gy-
ventojų turintis Pakistano sostinės
„palydovas” išsidėstęs gražioje kal-
nuotoje vietovėje, maždaug 1,260 met-
rų aukštyje virš jūros lygio, todėl pa-
trauklus turistams. Čia, tarp ūks-
mingų palmių, ir buvo įsikūrusi O.
bin Laden rezidencija bei slėptuvė.

Manoma, kad JAV specialiųjų
pajėgų (jūrų pėstininkų) operacija
truko vos 40 minučių, teroristų va-
deiva buvo nušautas į galvą, nors ga-
lėjo būti paimtas gyvas. Jo buvimo
vieta išaiškinta per pasiuntinį, kurį
specialiosios tarnybos stebėjo dar
nuo 2009 metų. Pasiuntinys ir jo bro-
lis, kaip praneša Pakistano televizi-
jos kanalas „Express 24/7”, prie „su-
dėtingo 2005 m. statyto pastatų komp-
lekso Abotabade” agentus atvedė per-
nai rugpjūtį. Patekti į kompleksą bu-
vo nelengva: dveji dvigubi vartai, la-
bai aukštos sienos, čia nebuvo inter-
neto ir telefono ryšio. Buvo nustaty-
ta, kad, be dviejų brolių, čia gyvena
„trečia šeima”, ir CŽV specialistai
padarė išvadą, jog „pastatuose yra
aukščiausio rango teroristas, galbūt
pats O. bin Laden”.

„Amerikos balsas” priduria, kad
teroristo asmenybė nustatyta atlie-
kant DNR tyrimą. Amerikos kariš-
kiai taip pat suėmė dvi jo žmonas, 6
vaikus ir 4 padėjėjus. Žuvo ir 20 O.
bin Laden apsaugininkų. Jūrų pėsti-
ninkai iškart išgabeno jo kūną, kuris
yra Washington žinioje. Pasak kitų
pranešimų, palaikai jau palaidoti jū-
roje.

Šią informaciją mėgino paneigti
talibų naujienų šaltiniai. Jais remda-
masi Pakistano televizija anglų kalba
„Geo.tv” (www.geo.tv/index.html)
pranešė, kad Talibanas tą informaci-
ją pavadino „klastote”, o Pakistano
talibų judėjimo atstovas pareiškė,
kad „bin Laden gyvas”. Tiesa, jo gy-
vumo įrodymų nepateikė, gali būti,
kad kada nors jie paskelbs įrašytą ne-
va autentišką teroristo pareiškimą…

Nuo verslininko iki modžahedo

Pirmajam pasaulio teroristui
birželio 28 d. būtų sukakę 54-eri. Jis
gimė 1957 m. Er Riade (Saudo Arabi-
ja) Jemeno valstiečių palikuonių šei-
moje, buvo septynioliktas vaikas. Tė-
vas Muhammed bin Laden vertėsi

statybomis Jemene, paskui – ir Sau-
do Arabijoje, greitai praturtėjo ir
1968 m. miręs paliko jauniausiam sū-
nui dešimtis milijonų dolerių ir soli-
dų verslą. Žurnalas „Time” dar 1996
m. rašė, kad O. bin Laden šeimos tur-
tas vertinamas 38 milijardais JAV
dol. Iš jų O. bin Laden priklausė ma-
žiausiai – vos 300 milijonų.

O. bin Laden perėmė tėvo amatą
ir ėmė statybų Saudo Arabijoje, kuri
visuomet buvo JAV sąjungininkė re-
gione, bet Korano sekėjams tai nela-
bai patiko. Būsimasis teroristas Va-
karų žurnalistams prisistatinėjo
kaip žemdirbys, kurio visas gyveni-
mas paskirtas islamui. Tačiau vėliau
statybos jauno vyro jau nedomino.
1979 m. jis baigė ekonomikos ir vady-
bos studijas Džidos Abdelio Azizo
universitete ir iš karto stojo į afganų

gretas, kovojančias prieš SSRS „ri-
boto kontingento” įsiveržimą į Afga-
nistaną.

1991 m. jis apsigyveno Sudano
sostinėje Chartume, kur tęsė statybų
verslą – tiesė kelius, statė fermas, bet
užsiėmė ir farmakologija, paskui
Chartume pastatė didžiausią Afriko-
je farmakologijos fabriką, šalia jo –
tyrimų centrą. Kalbama, kad O. bin
Laden neatsispyrė ir vergų prekybai,
ir narkotikų gamybai savo laborato-
rijose bei jų platinimui.

Jis įsigijo keletą bendrovių visa-
me pasaulyje, viena iš jų – Sudano
įmonė „Gum Arabik Compani Ltd.”
Tačiau liko ištikimas radikaliajam
islamui. Net keturios valstybės –
Egiptas, Alžyras, Jemenas ir Saudo
Arabija – apkaltino jį (žinoma, ne be
JAV žvalgybos pagalbos) kėslais nu-
versti proamerikietiškas vyriausy-
bes, ir Sudano prezidentas Omar Be-
shir buvo priverstas O. bin Laden ir

tris jo žmonas ištremti iš šalies.
Vėliau jis dažnai grįždavo į Je-

meną, kur gyveno jo šeima ir kur jį
rėmė milijardieriui tėvui ištikimos
gentys, užsukdavo ir į Saudo Arabiją,
kol pagaliau, 1996 m. Talibano judė-
jimui užėmus Kabulą, su savo gausia
250 asmenų palyda atvyko į Pakista-
no pasienyje esantį Kandaharą. Čia,
priešais vyriausybės svečių namus,
jis pasistatė prabangų namą sau ir
savo palydai.

Iš čia O. bin Laden per trečiuo-
sius asmenis pradėjo dalyvauti re-
giono naftos verslovių, Vakarų staty-
bos bendrovių ir net bankų veikloje.
Finansines operacijas jis atlikdavo
per dažniausiai neveikiančias Euro-
pos ir JAV bendroves. Arabų partne-
riai jį laikė rimtu verslininku. Ta-
čiau to negali pasakyti Vakarų bend-

rovės, su kuriomis O. bin Laden at-
stovai iki šiol neatsiskaitę už gink-
lus, ginkluotę ir naftą.

Iš Kandaharo O. bin Laden fi-
nansavo visą islamo kovą su kitatau-
čiais ir Vakarais. Dėl to jis jau seniai
buvo gavęs „teroro bankininko” pra-
vardę. Žvalgybos veteranai pasakoja,
kad JAV CŽV modžahedus rėmė gink-
lais ir pinigais, o iš jų vertėsi ir O. bin
Laden. 1989 m. jis dalyvauja Dželala-
bado apgultyje, kuri SSRS kariuome-
nei buvo posūkis bėgti atgal ir nu-
traukti 10 metų trukusį karą Afga-
nistane.

Taip žymiausias teroristas bičiu-
liavosi su Washington, tačiau nuo
1991 m. karo Persijos įlankoje jo bi-
čiulystė virto priešiškumu JAV, kai
šios šalies 300,000 kareivių buvo įkur-
dinta šventose musulmonams Saudo
Arabijos vietose. O. bin Laden prisie-
kė keršyti amerikiečiams, išniekinu-
siems islamą, bet už tai 1994 m. Sau-

do Arabija jam atėmė pilietybę. Ru-
sišką Kalašnikov automatą persime-
tęs per petį teroristas vėl pasuko į Af-
ganistaną, kur Talibano gretose su-
kūrė tarptautinę organizaciją „al
Qaeda” („talib” farsi kalba reiškia
„besimokantis”, „studentas”, o „al
Qaeda” – „bazė”).

Dar 2011 m. rugsėjį – iškart po
baisiosios Rugsėjo 11-osios – žinia-
sklaidoje buvo nemažai rašoma apie
O. bin Laden įvaizdį. Tuomet vos 44-
erių metų teroristo Nr. 1 išvaizda bu-
vo nė kiek nepanaši į kraupaus žudi-
ko, užkietėjusio islamo fundamenta-
listo. Atlaidus giliai tikinčiojo vei-
das, reta, bet maloni šypsena, žemai
nutįsusi, visus tikėjimo reikalavi-
mus atitinkanti barzda. Jei ne visą
laiką ant kelių gulintis Kalašnikov
automatas, griežti, žydams ir ameri-
kiečiams nieko gera nelinkintys pa-
sisakymai, pagalvotum, kad tai –
koks nors eilinis asketiškas, pamal-
dus mula.

2000 m. spalį tarptautinis teroris-
tas vedė ketvirtą – ir, atrodo, ne pas-
kutinį – kartą: naujoji jo žmona – 18
metų mergina iš Jemeno, o vestuvės
buvo surengtos O. bin Laden slėptu-
vėje prie Kandaharo. Tada jis turėjo 4
žmonas. Paskutinės vestuvės buvo la-
biau politinės, kad O. bin Laden su-
stiprintų savo įtaką tarp dvasininkų.
Tada buvo pasirodę pranešimų, kad
tarptautinis teroristas serga – buvo
sutrikusi inkstų ir kepenų veikla. Jį
gydė iš Irako atvykęs gydytojas.

2001 m. rugsėjo 11-osios išpuoliai
prieš Amerikos miestus – naujas eta-
pas ne tik O. bin Laden biografijoje,
bet ir organizuotoje kovoje su juo ir
pasauliniu terorizmu. Galų gale tik
JAV prezidentas Barack Obama įvei-
kė Osama.

Ar ateis keršto ugnis?

Bet ar tai – terorizmo pabaiga?
Apžvalgininkai vieningai tvirti-

na, kad šis naujųjų laikų virusas gali
sukelti naują epidemiją, kuri bus dar
baisesnė, negu beveik prieš 10 metų
ištikusi New York dangoraižius. An-
tai „WikiLeaks” paskelbė Guantana-
mo kalinių liudijimus, jog, žuvus O.
bin Laden, teroristai griebsis bran-
duolinio ginklo. Šis skandalingas in-
ternetinis puslapis nurodė 700 kali-
nių liudijimus, kuriuose, anot Lon-
dono „The Daily Telegraph”, gali bū-
ti daug tiesos apie gresiančius tero-
ristų išpuolius. Esą Europoje teroris-
tai turi paslėpę branduolinį užtai-
są.

Bet baisiausia, kad tokių bin la-
denų – savižudžių ir islamo radikalų
– pilni Artimieji ir Vidurio Rytai.
Tai, kas šį pavasarį vyksta Šiaurės
Afrikoje, tėra tik pavasariniai žiede-
liai, tvirtino Guantanamo kalėjime
apklausiami terorizmu įtariami mu-
sulmonai. Nuo jų keršto gali nuken-
tėti Jungtinės Valstijos, Izraelis ir
kai kurie šių šalių sąjungininkai Eu-
ropoje.

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Apžvalgininkai vieningai tvirtina, kad šis naujųjų
laikų virusas gali sukelti naują epidemiją, kuri bus dar
baisesnė, negu beveik prieš 10 metų ištikusi New
York dangoraižius. Antai „WikiLeaks” paskelbė Guan-
tanamo kalinių liudijimus, jog, žuvus O. bin Laden,
teroristai griebsis branduolinio ginklo. 

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

JAV aptarti kariuomenės 
atsargos kūrimo klausimai

Parlamentarus ragins paremti 
balsavimą internetu

Washington, DC (BNS) – Velso
princas Charles per susitikimą su
JAV prezidentu Barack Obama Wa-
shington, DC aptarė energetikos ir
aplinkosaugos klausimus.

Princas Charles susitiko su JAV
prezidentu Baltųjų rūmų Ovaliajame
kabinete savo dviejų dienų viešnagės
Washington pabaigoje. Mėnesio pa-
baigoje B. Obama su oficialiu vizitu
lankysis Jungtinėje Karalystėje.

Baltųjų rūmų pranešime apie

susitikimą sakoma: ,,Prezidentas B.
Obama nuoširdžiai pagyrė per pasta-
ruosius 30 metų princo atliktą darbą
mažinant aplinkosaugos problemas,
stabdant miškų naikinimą ir skati-
nant aplinką tausojančią produkciją.”

B. Obama patvirtino, kad JAV ir
Jungtinės Karalystės ,,sąjunga tvirta
ir gili”, be to, pridūrė, kad Britanijos
kariai daug prisidėjo prie veiksmų
Afganistane ir Libijoje.

Princas Charles susitiko su JAV prezidentu 

JAV mokykloms išsiuntinėti laiškai 
su baltais milteliais

Tokijas (BNS) – Japonijoje 6,1
balų stiprumo žemės drebėjimas
įvyko prie didžiausios šalyje Honšiu
salos, sakoma JAV geologijos tarny-
bos pranešime. Požeminiai smūgiai
vyko 24 km gylyje. Žemės drebėjimo
epicentras buvo 471 km į šiaurės ry-
tus nuo Tokijo. Apie aukas ir sugrio-
vimus kol kas nepranešta.

Vilnius (ELTA) – Praėjusių metų
gruodį pristatyta Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) preziden-
to Artūro Poviliūno monografija
,,Olimpinė Lietuva 1918–2008 metai:
lūžiai, etapai, pasauliniai konteks-
tai” pateko į Tarptautinio olimpinio
komiteto (IOC) muziejų Lozanoje
(Šveicarija). 

Apie tai Lietuvos tautiniam
olimpiniam komitetui pranešė IOC
generalinis direktorius Christophe
de Kepper. Jis IOC prezidento Jacq-
ues Rogge vardu padėkojo ,,už puikią
knygą”. 654 puslapių A. Poviliūno
monografijoje išsamiai nagrinėjama
Lietuvos ir pasaulio olimpinio judėji-
mo raida, tobulėjimas, problemos.

Washington, DC (ELTA) – JAV
mokykloms netoli JAV sostinės
Washington išsiuntinėti laiškai su
baltais milteliais. Žinybos tiria iš vi-
so 29 vokus, pranešė televizijos stotis
,,Fox 5”, kuria remiasi agentūra AFP.

Žinybų duomenimis, milteliai
greičiausiai yra nekenksmingi ir pa-
vojaus žmonių sveikatai nekelia.
,,Fox 5” duomenimis, laiškai išsiųsti
iš Texas valstijos.

Washington, DC (LR ambasa-
dos info) – Lietuvos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis gegužės 4
d. JAV Kongrese dalyvavo 25-ųjų Čer-
nobylio atominės elektrinės tragedi-
jos metinių minėjime, kuriame pri-
simintos šio tragiško įvykio pasek-
mės ir pabrėžta atominės energeti-
kos sauga. 

Ž. Pavilionis pažymėjo, kad Lie-
tuva, kaip ir prieš 25 metus, šiandien
yra kartu su Ukraina ir labai daug iš-
kentėjusiais jos žmonėmis. Anot am-
basadoriaus, atominių elektrinių ne-
laimės nepaiso valstybių sienų, todėl
siekis užtikrinti atominės energeti-

kos saugos reikalavimus privalo būti
visos tarptautinės bendruomenės rū-
pestis. Ž. Pavilionis pabrėžė, kad Lie-
tuvai didelį nerimą kelia artimoje
kaimynystėje planuojamos statyti
Baltarusijos ir Rusijos atominės
elektrinės.

Renginyje tai pat dalyvavo Uk-
rainos ypatingųjų padėčių ministras
Viktor Baloha, Japonijos ambasado-
rius JAV Ichiro Fujisaki, Ukrainos
ambasadorius JAV Oleksand Mot-
syk, Ukrainos bendruomenės JAV
vadovai, JAV administracijos ir
Kongreso atstovai.

Lietuvos ambasadorius ragino daugiau 
dėmesio skirti atominės energetikos saugumui 

A. Poviliūno knyga pateko į Tarptautinio 
olimpinio komiteto muziejų

Washington, DC (LR ambasa-
dos info) – Gegužės 2 d. krašto apsau-
gos viceministrės Indrės Pociūtės-Le-
vickienės vadovaujama delegacija
Washington, DC vykusiame susitiki-
me su JAV gynybos sekretoriaus pa-
tarėjo pavaduotojais atsargos klausi-
mais Jessica Wright ir David McGin-
nis aptarė kariuomenės atsargos kū-
rimo, karinių pajėgų bendradarbia-
vimo su darbdaviais klausimus. 

Lietuvos delegacijos atstovai do-
mėjosi, kaip JAV institucijos dirba su
darbdaviais, ypač smulkaus verslo,
siekiant suderinti atsargos karių ir
jų darbdavių pageidavimus. Krašto
apsaugos viceministre I. Pociūtė-Le-
vickienė sakė, kad Lietuvoje susidu-
riama su rimta problema, nes 20
proc. karių savanorių turi nutraukti
kario savanorio tarnybos sutartis,
nes negali suderinti darbo ir tarny-
bos Savanorių pajėgose.

Susitikime dalyvavusi J. Wright,
buvusi ilgametė JAV Pennsylvania

nacionalinės gvardijos vadė, sakė,
kad Lietuva gali tikėtis visokeriopos
pagalbos kuriant ir tobulinant kari-
nės atsargos sistemą. Taip pat delega-
cija buvo susitikusi su JAV Darbo
reikalų departamento atstovu Nichol
J. Levintow, kuris papasakojo apie
departamento vaidmenį sprendžiant
įvairius teisinius atsargos karių ir
darbdavių klausimus.

Lietuvos krašto apsaugos siste-
mos delegacija kartu su LR Seimo na-
riu S. Pečeliūnu lankėsi Pennsylva-
nia nacionalinės gvardijos bazėje In-
diantown Gap. Krašto apsaugos mi-
nisterija ir kitos krašto apsaugos sis-
temos institucijos jau beveik 20 metų
sėkmingai bendradarbiauja su JAV
Pennsylvania nacionaline gvardija
įvairiose srityse tobulinant krašto
apsaugos sistemą. 

Krašto apsaugos viceministrės
vadovaujama delegacija Jungtinėse
Valstijose lankosi balandžio 30–ge-
gužės 7 d. 

Vilnius (ELTA) – Kadangi 75
proc. šalies gyventojų pritaria elekt-
roniniam balsavimui internetu, ruo-
šiamas kreipimasis į Seimo narius,
raginantis paremti elektroninio bal-
savimo įteisinimą.

Naujausiais rinkos ir viešosios
nuomonės tyrimų bendrovės ,,Balti-
jos tyrimai” atliktos apklausos duo-
menimis, net trys ketvirtadaliai Lie-
tuvos gyventojų pritaria, kad Lietu-
voje turėtų būti sudaryta galimybė
rinkimuose balsuoti internetu. Dau-
giau nei pusė apklaustųjų mano, kad
didesnė dalis, jei būtų galimybė Sei-
mo rinkimuose balsuoti internetu,
pasirinktų ši balsavimo būdą, o bal-
savimą apylinkėse rinktųsi 37 proc.
rinkėjų. Palankiau balsavimą inter-
netu vertina miestų negu kaimo vie-
tovių gyventojai.

Pasak Pilietinių iniciatyvų cent-
ro direktoriaus Girvydo Duoblio,
bandomasis elektroninis balsavimas
buvo atliktas Lietuvos mokinių par-
lamento rinkimų metu. ,,Bandymas
parodė, kad, viena vertus, sąlygos
elektroniniam balsavimui yra pri-

brendusios, kita vertus, yra ir daug
įvairių problemų”, – sakė G. Duob-
lys. Jo teigimu, tikimasi, kad elekt-
roninio balsavimo įteisinimas suda-
rytų galimybę dalyvauti rinkimuose
Lietuvos Respublikos piliečiams, gy-
venantiems kitose šalyse, suteiktų
progą balsuoti didesniam skaičiui
negalią turinčių gyventojų, toks bal-
savimas paspartintų balsų skaičiavi-
mą ir rezultatų paskelbimą, sumažin-
tų rinkėjų balsų pirkimo galimybę.

Pilietinių iniciatyvų centras ar-
timiausiu metu ketina pradėti rinkti
parašus po kreipimuisi į Seimo na-
rius. Visi norintieji paremti elektro-
ninio balsavimo įteisinimą galės tai
padaryti pasirašydami kreipimosi
tekstą. Tikimasi, kad elektroniniam
balsavimui pritars jei ne šios, tai jau
kitos kadencijos Seimas.

Apie elektroninį balsavimą kal-
bos nerimsta jau kelerius metus, ta-
čiau šis projektas stringa Seime.
Anksčiau buvo skaičiuota, kad elekt-
roninis balsavimas kainuotų apie 7
mln. litų. Tam esą būtų naudojamos ne
biudžeto, o Europos Sąjungos lėšos.

Japonijoje įvyko dar vienas
žemės drebėjimas

Vilnius (ELTA) – Estijos amba-
sadoje Vilniuje pagerbtas disiden-
tas Viktoras Petkus – jam skirtas Es-
tijos valstybės ordinas. Už pastan-
gas siekiant Baltijos šalių neprik-
lausomybės Estijos prezidentas
Toom Hendrik Ilves apdovanojo V.
Petkų Marijos žemės kryžiaus 3-
iojo laipsnio ordinu. Ilgametis ko-
votojas už nepriklausomybę V. Pet-
kus kartu su bendraminčiais 1977
m. įkūrė Estijos, Latvijos ir Lietuvos
tautinių judėjimų komitetą, kurio
tikslas buvo taikus Baltijos valstybių
nepriklausomybės atgavimas. V.
Petkus buvo vienas iš Lietuvos Hel-
sinkio grupės steigėjų, Sovietų Są-
jungos okupacijos metais kelis de-
šimtmečius kalėjo Sibiro lageriuo-
se.V. Petkus 1994 m. apdovanotas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordino Riterio kryžiumi,
1999 m. – Vyčio Kryžiaus ordino
Komandoro kryžiumi, 2000 m. –
Lietuvos nepriklausomybės meda-
liu.                             ELTA nuotr.



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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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
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Atkelta iš 2 psl.
Šiuolaikinis mokymas mokyklo-

je apima visapusišką jaunimo ugdy -
mą ir paremtas „keturių stulpų” mo -
deliu: mokytis pažinti, mokytis veik-
ti, mokytis gyventi kartu ir mokytis
būti. Taip siekiama išlavinti visa-
vertę asmenybę, suformuoti darnią
asmens ir visuomenės sąveiką. Per
tikybos pamokas mokiniai kviečiami
ieškoti atsakymų į klausimus apie
Dievo meilę, įsikūnijusią Jėzuje ir to -
liau teikiančią žmonėms išlaisvini -
mą ir laimę. Skatinama ieškoti taip
pat atsaky mų į pagrindinius žmo-
gaus esaties klausimus: Kas aš esu
šiame didelia me pasaulyje? Kas yra
meilės paslaptis? Iš kur kyla tiek daug
kančios? Ar galima pasiekti laimę?
Ko galiu tikė tis? Taigi mokiniai mo-
kosi krikščio  niš kai gyventi bei būti
su kitais ir įprasminti gyvenimą. 

Tikybos mokymo mokykloje in -
dė lį liudija ir Europos vyskupų kon-
ferencijos užsakymu Lietuvoje atlik-
ta apklausa apie tikybos pamokų
svar bą. 2006 metais buvo apklausta
800 mokinių ir 600 mokytojų. Dau gu -
mos atsakiusiųjų nuomone, tikybos
pamokos duoda tvirtesnį tikėjimą,

ugdo dorovines vertybes, padeda dva -
siškai tobulėti ir suvokti gyvenimo
prasmę, stiprina pasitikėjimą savi-
mi, formuoja bendravimo įgūdžius,
pra tęsia šeimos tradicijas ir stiprina
visuomenės santykius. 

Tikybos pamokos yra tarsi viso
mokymosi raugas, pamatinis daly -
kas, keliantis klausimus kitoms pa -
mokoms, o per mokytojus ir moki -
nius semiantis apmąstymams žinių
iš kitų disciplinų. Iš Jėzaus ir dauge-
lio žmonių, gyvenusių ir gyvenančių
pagal jo mokymą, pavyzdžių jaunuo-
liai įgauna jėgų bendrai, toleran-
tiškai gyventi, gerbti kitus, išmoksta
spręsti konfliktus nenaudojant jėgos.
Kas jau tiki, tam per tikybos pamo -
kas padedama toliau eiti tikėjimo ke-
liu. Kas pirmą kartą išgirsta šią nau -
jieną, pažįsta ir patiria Evan ge liją.
Kas netiki arba ieško, gauna progą
pamąstyti apie gyvenimo laimę ir
prasmę. Todėl nevertindami tikybos
pamokų reikšmės ugdant vaikų ir
paauglių krikščioniškąsias vertybes,
paminame pagrindinę šaką, ant ku-
rios laikosi užsienio lietuvių bend-
ruomeniškumas, visus jungianti lie-
tuvybės sija. 

Ar būtinas religijos mokymas
mokyklose? 

Atkelta iš 4 psl.
Ten vyks susipažinimo vakaras,

šokių mokytojų pagerbimas ir pag-
rindinis pokylis. Šven tės dalyviams
užsisakant kambarius bus taikomos
nuolaidos. Dar vyksta derybos su
Boston University Agga nis Arena,
kur vyks pagrindinė šo kių šventės
programa. Tautinių šo kių institutas
meno vadovais paskyrė Vidą Brazai-
tytę iš Čikagos ir Romą Jonušonį iš
Toronto. Bostono ,,Sam bū rio” vado-
vas T. Mikuckis eis šokių grupių pa-
siruošimo koordinatoriaus pareigas. 

Šią vasarą vyks šokių mokytojų
kursai Dainavos stovykloje. Tautinių
šokių šventės internetinė svetainė
jau sukurta, joje pateikta  pagrindinė
informacija – www.sokius vente2012.
org. Jaunų panelių Žiaugraičių pas-
tangomis veikia ,,Facebook” pusla -
pis, kuris ypač turėtų pritraukti
daug lietuviško jaunimo. Pereitų me-
tų rugpjūčio mėnesį įvyko susitiki-
mas su Amerikos ir Kanados LB pir-
minin kais ir Lietuvių tautinių šokių
instituto (LTŠI) pirmininke D. Var-
niene, kurio me tu buvo toliau apta-
riami šventės ruošos reikalai. Šių
metų va sario mėnesį Boston Ruošos
komitetas pakvietė paskutinės To-
ronto mieste vykusios Dainų šventės
organizatorius Paulių ir Rasą Kurus
pasidalinti mintimis ir medžiaga.
Ruošos komi tetas džiaugiasi, kad
sulaukė daug pa tarimų, jog užsi-
brėžti tiks lai būtų pasiekti. 

Kviečiami savanoriai, laukiama
prekiautojų

Entuziazmo daug, o darbštumo
gali pavydėti bet kas. Kaip bebūtų,
šventės ruošos darbas – milžiniškas,
ir jėgų reikia daug. Tad kviečiame ir
laukiame tų, kurie norėtų prisidėti
prie šio darbo. Kurai pabrėžė, kad
Toronto vy ku sioje dainų šventėje

talkino daugiau kaip 300 savanorių.
Savaime aišku, jog bostoniškiams jų
reikės nemažiau. Pagaliau, Ruošos
komitetas kviečia ir ragina prekiau-
tojus užsi registruoti ir dalyvauti
šventės mu gė je. Lietuviškos prekės –
ar tai būtų liaudies darbai, menas,
muzika, gintaro dirbiniai, maistas ir
apranga – visuomet patraukia sve-
čių dėmesį, paskatina juos parsivežti
namo suvenyrus šven tei prisiminti.
Registracijos in for maciją galima
rasti tinklalapyje www.sokiusvente-
2012.org

Padėkite tęsti lietuvišką 
tradiciją išeivijoje

XIV Tautinių šokių šventės Ruo-
šos komitetas prižada sureng ti sklan-
džią, įspūdingą ir atgaivą tei kiančią
šventę. Kviečiame jaunimą atvykti,
susipažinti ir susiporuoti. Taip pat
kviečiame ,,boomer” lietuvius atnau-
jinti savo jaunystės draugystes bei
pažintis. Ypač laukiame vyresniosios
išeivijos kartos, nes jų dėka gimė tau-
tinių šokių šventės, kurios gyvuoja
jau 55 metus. O Boston šventės Ruo -
šos komitetas ir plati miesto lie tuvių
visuomenė prižada visus sutikti iš-
skėstomis rankomis, tęsti lietuvišką
tradiciją ir perduoti  mūsų meilę tau-
tiniams šokiams kaip esta fetę priau-
gančioms kartoms. Maloniai kvie-
čiame kuo dažniau apsilankyti šven-
tės tinklalapyje ir sužinoti visas
naujienas. Užsidekite noru da lyvauti
ir pakelkite sparnus link JAV rytinio
pakraščio, kur jums Bos ton lietuviai
pristatys tikrą šedevrą!

Marija Eivaitė Hauser – gyven-
dama Čikagoje buvo veikli ateitinin-
kė, šatrijietė, santarietė. ,,Laiškai
lietuviams” redakcijos narė, bendra-
darbiavo su ,,Ateitimi”, ,,Draugu”.
Šiuo metu gyvena Boston.

Netrukus Boston lietuviai pakvies 
į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę

www.draugas.org



* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba ne visą savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

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

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagyve-
nusius žmones. Patirtis, rekomendacijos. Gali
prižiūrėti ir vaikus. Tel. 708-425-0216 (Angelė).

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

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ gYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

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

Sudoku Nr. 38

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.
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SPA Constantine
Massage Therapist, Esthetician
& Nail Tech needed. Call Penny

at 708-805-2696

Oak Lawn 1 bdr. apt. balcony.
Close to metra. 

Call 708-269-3486
or 708-598-5798

Wanted: 
Dental Tech all phases 

40 hrs. Call Chris at 
815-838-5424

IEšKO DARBO

IšNUOMOJA

SIūLO DARBą



PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

www.draugas.org

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

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

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam
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* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, legalų statusą, ieško senelių
priežiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir
išleisti atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-
280-1347.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis
arba rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.

* Moteris gali pakeisti pagyvenusių žmonių
priežiūros darbe. Kalba angliškai, geros rekomen-
dacijos. Tel. 773-759-8677.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automobilį. Tel.
847-702-4068.

IEšKO DARBO

Atkelta iš 7 psl.  Los Angeles
mieste, kur surinkta per 50,000 Ho-
lokaustą išgyvenusių žmonių po-
kalbių. 

I. Veisaitės istorija yra jaudinan-
ti. Tam tikra prasme ji išgyveno visą
Lietuvos istoriją – vokiečių okupaci-
ją ir nacių represijas, išdavystes, iš-
gelbėjimą. Uždaryta gete, vėliau iš-
gelbėta tėvų draugų, pirmomis karo
dienomis praradusi mamą. Vėliau,
patekusi į gen. Ladygos šeimą, Vei-
saitė patyrė, kas laukia kai kurių šei-
mų sovietmečiu – jau per pirmą so-
vietų okupaciją generolas Ladyga
buvo sulaikytas ir vėliau sušaudytas,
o po karo ją priglaudusi Stefanija
Ladygienė, kurią Veisaitė vadina
antrąja savo mama, ištremta į Sibirą.
,,Veisaitė, – sako Navazelskis, – yra
viena iš tų žmonių, kuri po karo įsi-
liejo į Lietuvos visuomenę. Todėl jos
liudijimas yra vienas stipriausių,
kurį esu bet kada girdėjusi. Ir dėl
pačios istorijos, ir dėl to, kad jame
matyti, kaip Veisaitė kūrė savo gy-
venimą, pagal kokias vertybes gy-
veno.” 

Ne mažiau įdomesnė ir vertin-
gesnė yra ir Ados Gensaitės Ust-
janauskienės istorija, kurios liudi-
jimą muziejus nufilmavo gana vėlai –
tik 2008 metais. ,,Daug kas gali paliu-
dyti apie savo asmeninį gyvenimą, ir
tai labai svarbu istorijai, bet Ados
Gensaitės interviu turi ir platesnę –
aiškią ir ryškią – istorinę vertę”, –
sako Navazelskis. Jos tėvas buvo
Jakobas Gensas, Vilniaus geto žydų
policijos viršininkas, kartu ir tragiš-
ka, ir kontroversiška asmenybė. Ban-
dydamas išgelbėti mažą saujelę žydų

nuo mirties, jis vokiečių buvo priver-
stas paaukoti kitus. Pasak Žodinės
istorijos skyriaus darbuotojos, ilgą
laiką vokiečiai net nežinojo, kad
egzistavo Ada ir jos mama – lietuvė
Elvyra Budreikaitė Gensienė, nes jos
gyveno už geto ribų. Tėvas jas ap-
lankydavo kiekvieną dieną po pietų
(tai buvo reta tuo metu žydams su-
teikiama privilegija) ir savo žmonai
pasakodavo, kas vyksta gete. Tuo me-
tu Adai buvo penkiolika metų. 

,,Tai – atskiros istorijos ir kar-
tais galvoji, kaip žmogus visa tai
galėjo išgyventi”, – prisipažįsta Na-
vazelskis. Iš kitos pusės, Ados palik-
tas pasakojimas apie savo šeimą, apie
tragiškus jos narių likimus padeda
suprasti visą to istorinio laikotarpio
sudėtingumą. 

,,Kai kalbini žmogų, turi žiūrėti,
kas yra jo tiesa, kas yra jo išgyveni-
mai, patirtis. Nuspręsti, ar jo liudiji-
mas yra teisingas, ar ne, galima tik
palyginus su kitais šaltiniais”, – sako
Navazelskis.

Nufilmuotas pokalbis tampa Ho-
lokausto muziejaus archyvo dalimi –
archyvo, kurio medžiaga ateityje bus
naudojama švietimo reikalams. Ja
naudosis istorikai, kurie renka me-
džiagą, ir tie, kurie kuria dokumen-
tinius filmus. Navazelskis puikiai
supranta, kad ,,tema yra jautri, todėl
apie tai kalbėdami turime atsargiai
ir sąžiningai elgtis”. Pasak jos,
,,Istorija yra lyg didelė dėlionė (angl.
puzzle), kurią iki galo suprasti gal-
būt kartais tetrūksta vienos mažos
detalės – liudininko pasakojimo,
žmogaus, savo akimis mačiusio įvy-
kius, balso.”

Istorija – lyg dėlionė, kur 
svarbus kiekvienas balsas

Atsisveikinta su inž. H. Lapu
Kai 2011 m. kovo 23 dienos, tre-

čiadie nio, rytą ligoninėje mirė inž.
Haris La pas, buvęs ilgametis Lietu-
vos Res publikos generalinis garbės
konsulas Kanadoje bei žymus visuo-
menės vei kėjas Toronto mieste, jo
šeimos na  riai buvo išsisklaidę, kai
kurie – net už sienyje. Todėl laidotu-
vės buvo nukeltos iki pirmadienio,
kovo 28 dienos. Tai dienai suskubo
suskristi namiš kiai: duktė Rita su
vyru Peter Cary, nutraukę atostogas
Punta Cana; vai kaitis Chris Lapas
Cary iš New York ir dukraitė Lauren
Cary iš Los Angeles, California.

H. Lapas buvo pašarvotas ,,Tur-
ner ir Porter” laidojimo namuose,
Toronto mieste, kovo 27 dieną, sek-
madienį. Maldas  kal  bėjo Lietuvos
kankinių šventovės klebonas kun.
Vytautas Staškevičius. Jautriai apie
savo mylimą tėvelį papasakojo sū-
nus,  H. Lapo įkurtos įmonės įpėdinis
Ričardas. Iš Kanados sosti nės Ottawa
atskridusi LR ambasa do rė Kanadoje
Gintė Damušytė pareiškė velionio
šeimai bei artimiesiems užuojautą.
Perskaitė ilgėlesnę LR užsienio rei -
kalų ministro Audroniaus Ažubalio
užuojautą, kurioje paminėti H. Lapo,
kaip konsulo, nu veikti darbai, ypač
stiprinant ir plėtojant Lietuvos–Ka-
nados ryšius. Kanados Lie tuvių Ben-
druomenės pirmininkė Joa na Ku-
raitė-Lasienė išsamiai gvil deno kon-
sulo nuoširdžią veiklą ir vertingą
įnašą į Kanados LB gyvenimą. Ji
ypač pa brėžė H. Lapo nuopelnus,
esant jam gen. garbės konsulu, kon-
krečiu pa vyzdžiu parodydama, kaip
jis ener gin gai ir iš visos širdies grie -
bėsi pagerinti savo mylimų tėvy-
nainių padėtį laisvoje, tik iš okupaci-
jos išsivadavusioje Lietuvoje. Jis
sumanė, suorganizavo ir su kaupu
įvykdė „traktorių va jų”. Jo metu dos-
nūs lietuviai ka nadiečiai uoliai su-

dovanojo 117 traktorių. Tai buvo la-
bai svarbus įnašas į Lietuvos žemės
ūkį. Ir tai, pasak kal bėtojos, buvo tik
dalelytė jo svarbių darbų.

Šaulių vadas Vytautas Pečiulis
su dėkingumu prisiminė, kaip kon-
sulas niekada ne pamiršdavo ir visuo-
met apsilankydavo per Kariuomenės
dieną pasveikinti šaulius. Jis taip pat
kasmet vykdavo į Camp Borden ap-
lankyti ir pabendrauti su Lietuvos
karininkais, kurie, pakviesti Kana-
dos valdžios, čia susirinkdavo pasi-
mokyti anglų kalbos, pasitobulinti.

Gausiai apsilankiusieji aukojo
Kanados Lietuvių Fondui, Sunny-
brook Health Sciences Centre ir šv.
Mišioms.

Iškilmingos laidotuvės įvyko pir-
madienį, kovo 28 dieną. Karsto nešė-
jai buvo: vaikaitis Chris Lapas Cary,
duk raitė Lauren Cary, Graži nos La -
pienės du krikštasūniai – Tomas La -
pas (velionio brolvaikis) iš JAV ir
Saul ius Kernius bei du Ri čardo jau   -
nystės draugai kanadiečiai. Vargo-
nais puikiai grojo Danguolė Radke.
Solis tas Rimas Paulionis savo jautriu
giedojimu kėlė besimeldžian čiųjų
šir dis maldai Pasaulio Kūrėjui.

Šv. Mišias atnašavo šeši kunigai.
Lai dojant H. Lapą prie altoriaus bu-
vo parapijos klebonas kun. Staške-
vičius, Prisikėlimo parapijos klebo-
nas kun. Juozapas Marija Žu kaus-
kas, OFM; Prisikėlimo parapijos bu-
vęs klebonas kun. Augustinas Si ma-
navičius, OFM; prel. Edmundas Put -
rimas; du kunigai iš Lietuvos, pa -
kviesti į abi parapijas vesti reko -
lekcijas: kun. Virgilijus Veprauskas
ir kun. Algirdas Malakauskas, OFM.
Kle bonas išsamiai pristatė H. Lapo
gerus darbus visuomenei ir bažny -
čiai, jam būnant parapijos komiteto
pirmininku. H. Lapas, prisiminė kle-
bonas, pasišventusiai dirbo statant
Anapilio ir naują šventovės, aukojo
savo darbą (electrical design) ir lėšas.

Virtinė automobilių palydėjo
laidotuvių procesiją į Šv. Jono ka-
pines. Prie kapo buvo septintas kuni-
gas – velionio mylimas prel. Jonas
Staškus, kuris su kalbėjo maldas.
Našlė su šeima padėjo ant karsto gin-
tarėlius ir po baltą rožę. Karstą už-
dengus neperšlampamu dangčiu, visi
padengė jį įvairiaspalvėmis rožėmis.
Sugiedota „Marija, Marija” ir Lietu-
vos himnas. Ričardas pakvietė visus
vaišėms.

LR ambasadorė G. Damušytė ir
dabartinis garbės gen. konsulas Pau -
lius Kuras dalyvavo visur: šerme -
nyse, laidotuvėse, vaišėse.

Skirstėmės su guodžiančia min-
timi, jog palikome garbingą nusipel-
niusią asmenybę su jos nuveiktais
gerais darbais ne amžinam miegui,
bet galutiniam pabudimui!

T. P.

Haris Lapas



PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 370+37-743151 (Lina) arba rašyti:
linavend@yahoo.com

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VYTAUTAS MYKOLAS APEIKIS
Mirė 2001 m. gegužės 18 d.
Prisiminsim ir su ilgesiu melsimės šv. Mišiose, kurios bus

aukojamos 2011 m. gegužės 18 d., trečiadienį, 8 val. ryto, Šv.
Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles,  Kalifornijoje.

Prašome draugus prisiminti a. a. Vytautą savo maldose.

Liūdinti duktė Raimonda

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

DALIA BUTĖNIENĖ
Mirė 2010 m. gegužės 14 d.

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A † A
Žurn. VLADAS BUTĖNAS

Mirė 1993 m. lapkričio 7 d.

Šv. Mišios už a. a. Dalią ir a. a. Vladą bus aukojamos sekma -
dienį, gegužės 15 d. 10:30 val. ryto Tėvų jėzuitų koplyčioje (šalia
Jaunimo centro).

Kviečiame artimuosius dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

A † A
MINDAUGAS JONAS RINKUS
Mirė Velykų rytą, 2011 m. balandžio 24 d. po sunkios ligos Par-

ma Community General Hospital, Parma OH; apsuptas šeimos.
Gimė 1942 m. balandžio 17 d. Kudirkos Naumiestyje, Lietuvo-

je, Juozo ir Onos Rinkų šeimoje. Buvo skautas, Cleveland „Gran-
 dinėlės” narys, JAV kariuomenės veteranas, Lietuvių Bend ruo -
menės ir Lietuvių Fondo narys.

Nuliūdę liko: sūnūs Jon ir Michael, dukros Lynn ir Sheri, jų
šeimos ir 9 anūkai; brolis Vytautas ir žmona  Gražina Kamantai;
brolėnas Rimas Kamantas; dukterėčios Kamantaitės – Rasa (Ra -
gienė) ir Daina (Čyvienė) su šeimomis; kiti giminės bei artimieji
Lietuvoje ir JAV.

Po šv. Mišių St. Charles Barromeo bažnyčioje Parma OH, 2011
m. balandžio 28 d., palaidotas Sunset Memorial Park kapinėse,
North Olmsted OH su JAV kariuomenės garbės sargybos cere-
monijomis mirusiam veteranui pagerbti.

Šeima siūlo norintiems mirusiojo prisiminimui aukoti: Je-
suit Fathers – Baltic Project, 1380 Castlewood Dr, Lemont IL
60439 arba Lithuanian Foundation, 14911 127th St Lemont IL
60439

Liūdinti šeima

A † A
CHARLES B. MISIŪNAS

Mirė 2011 m. gegužės 4 d.
Gimė 1923 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje, Klaipėdoje.
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Čikagos Marquette

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Sabina Jūratė Vilkaitytė Misiūnienė;

duktė Laura Misiūnaitė; sūnėnas Ken Vilkaitis su žmona Ali-
na; dukterėčia Corinna Vilkaitytė, pusbroliai Alex Šimkūnas
su žmona Sonja ir šeima; Algimantas Šimkūnas su šeima; arti-
ma draugė  Eileen Račkauskienė ir sūnūs Patrick, Andrew ir
Richard Wertin.

Laidotuvės įvyko penktadienį, gegužės 6 d. Pal. J. Matulai-
čio misijos bažnyčioje, 14911 W. 127th St., Lemont, 10 val. ryto
buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Charles buvo pa-
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

www.draugas.org

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

A † A
NIJOLĖ

SKOPIENĖ
Mirė 2011 m. balandžio 28 d.,

Hobbs, NM ligoninėje, sulaukusi
80 metų.

Gimė 1931 m. Darbėnuose, Lie-
tuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Emily Laskowski su vyru Robert iš
Hobbs, NM; duktė Irena Skopas iš Hobbs, NM; duktė Brigita
Skopas iš Newnan, GA; anūkas Michael Laskowski, dislokuotas
Turkijoje su karinėmis oro pajėgomis; proanūkis Bishop Las-
kowski iš Texas; seserys Birutė Karosas iš MA ir Irena Han-
nigan iš DE.

1950 m. atvyko į Ameriką ir gyveno Boston, MA. 1960 m. ji
ištekėjo už Apolinaro Skopo ir persikėlė į Cicero, IL. 1997 m. su
Apoliu, ji persikėlė į Hobbs, NM, kad būtų arčiau jų vyresnio-
sios dukters. Nuo 2002–2009 m. gyveno Santa Monica, CA, kad
galėtų rūpintis savo dėde.

Ji buvo energinga, draugiška, dosni moteris, motina ir sesuo.
Mes visi jos labai pasigesime.

Atsisveikinimas įvyko balandžio 30 d. Hobbs, NM.

Nuliūdusi šeima

A † A
Dr. MAHMUT KENTER

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai GRAŽINAI
(KNISTAUTAITEI), jų šeimai ir visiems artimie -
siems.

Halina Daugirdas
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��Socialinių reikalų skyrius Le monte
ge gužės 11 d. 1 val. p. p. maloniai kvie -
čia atvykti į popietę-susitikimą su muzi -
ku Faustu Strolia. F. Strolia pasidalins
įs pūdžiais iš Lietuvos. Matysite vaizda-
juostes apie Tauragės muzikos mokyklos
vaikų folklorinį ir instrumentinį ansam-
blius. Susitikimas vyks PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

��  ,,Kunigaikščių užeigoje” (6312 S.
Har lem Ave., Summit, IL 60501) ge gu -
žės 13 d. 9 val. v. dainininkė Atlanta
pri statys savo naują albumą.  Tel. pa si -
tei ravimui 708-594-5622.

��  Cicero apylinkės LB metinis susirin -
kimas vyks ,,Kavutės kambaryje” gegu -
žės 15 d. tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje. Darbo tvar kėje –
valdybos veiklos pranešimai, metinė fi-
nan sinė ataskaita, naujos valdybos rin-
kimai, diskusijos, sumanymai, patari-
mai. Dabartinė valdyba maloniai kviečia
visus lietuvius dalyvauti susirinkime.

��  Moterų klubas gegužės 22 d., po
10:30 val. r. šv., Mišių Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje kviečia ateiti į Jaunimo centro
kavinę paskanauti mielinių blynų su na -
mine obuoliene.

��  JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
metinis suvažiavimas vyks gegužės 28
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro
va karinėje salėje (14911 127st St., Le -
mont, IL 60439). Registracija prasidės
10 val. r. Kviečiame dalyvauti.

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savi -
nin kų draugija gegužės 30 d. 1 val. p. p.
prie Steigėjų paminklo ruošia mirusiųjų
pagerbimo apeigas. Šv. Mišias aukos
pre latas Jonas Kuzinskas, dalyvaus šau-
liai ir kitos organizacijos. Pagerbsime
visus išėjusius anapilin.  

��  Lietuviška radijo valandėlė ,,Ecos de
Lituania” praneša, kad nuo gegužės 8 d.
pradeda naują sezoną. Vienintelė lietu-
viška radijo valandėlė visoje Pietų Ame -
rikoje. Transliacija vyksta pirmadie niais
nuo 1 val. r. iki  iki 3 val. r. Lietu vos lai -
ku. Radijo va landėlės galima klau sytis
in terneto svetainėje www.ecosdelituania.
com.ar. Sveikinimus, lin kė jimus, in for-
maciją ar prašymus pra šo ma siųsti el.
paš tu ecosdelituania@yahoo.com.ar
ar  ba perduoti tel. +54 221-464-3940.

��  LR generalinis konsulatas New York
ir JAV LB New York apygarda gegužės
12 d., ketvirtadienį, 6 val. v. maloniai
kvie čia  į M. K. Čiurlionio 100-osioms mir-
ties metinėms skirtą vakarą LR generali -
niame konsulate (420 Fifth Ave., 3rd
Fl., New York, NY 10018). Progra mo je:
pa ro dos atidarymas, smui kininkės Edi-
tos Orliny tės koncertas, dr. Stasio Goš-
tauto pas kai ta ,,M.K. Čiurlionis. Po šim-
to me tų”. Apie dalyvavimą ma loniai
prašoma pra nešti el. paš tu:  ny@urm.lt
arba   tel. 212-354-7840.

��  Gegužės 14–17 dienomis New York
vyks Tarptautinė šiuolaikinių baldų ir di -
zai no paroda ICFF (Jacob K. Javits Con -
ven tion Center), kurioje dalyvaus ir 5 Lie -
tuvos įmonės. Jungtiniame stende „Li -
thuanian De sign Block“ (stendo numeris
– 1767/1672) lietuviai ame rikiečius
stebins kūrybingomis dizaino idė jomis.

��  Gegužės 25 d. 6:30 val. v LR am -
basadoje (2622 16th St. NW, Wa -
shington, DC 20009) vyks susitikimas
su Rūta Se petys, ,,New York Times”
per kamiausios knygos ,,Between Sha-
des of Gray” autore. Apie atvykimą pra-
šoma pranešti iki ge gužės 18 d. el.
paštu Inga.Lukaviciute @urm.

IŠ ARTI IR TOLI...

Renginys skirtas Kupiškio etnogra-
finio mu ziejaus projektui ,,garsioji Babic-
kų giminė” paremti. 

Programoje: monospektaklis ,,Unė
Baye” (aktorė Audrė Bud rytė), veiks Ba-
bickų šei mos fotografijų, Petro Babicko
knygų ir pa veikslų, knygų apie Babickus
parodėlė, gir dėsite Cle ve land, OH vyrų
okteto, kurį  1959 m. subūrė Rytas Ba -
bickas,  įrašus. 

Po spektaklio pa kviesime visus pasi-
vaišinti ir pabendrauti. Tel. pasiteiravimui
630-971-9730.

Balandžio 17 d. lietuvių tautinių šokių grupė ,,Lietuvos vyčiai” dalyvavo Tarptautinėje vaikų šventėje, kuri vyko Owen Elementary School, Naperville, IL. Ši metinė
šventė ruošiama ,,Turkish American Cultural Alliance” kartu su Turkijos konsulatu Čikagoje ir yra skirta Čikagos miesto  ir Šiaurės Indianos valstijos vaikams, dalyvau-
jantiems etninio šokio, sporto ar muzikos veikloje.  Šios organizacijos tikslas – visų tautų ir tikybų vaikų nuoširdus bendravimas ir jų pažintis. ,,Lietuvos vyčiai” festivaly-
je dalyvauja nuo festivalio pradžios. Pirmasis festivalis, kuriame buvo pristatytas šokis ir lietuvių tautiniai drabužiai, vyko Pasaulio lietuvių centre 2007 m. Šįmet lietu-
vaitės šoko pavasario temos programoje. ,,Lietuvos vyčiams” vadovauja Lidija Ringienė ir choreografė Birutė Matukonienė.                                Lidijos Ringienės nuotr.

Tarptautinė vaikų šventė Naperville, IL

SKELBIMAI

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

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Š. m. gegužės 21 d., šeštadienį, 7 val. v. 
kviečiame Jus į labdaros vaka rą Lie tuvių dai lės muziejuje, 

Pasaulio lie tuvių centre 
(14911 127th St., Lemont, IL 60439) 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas, skirtas
padėti vargingai gyvenantiems vai-
kams ir studentams Lietuvoje. Au-
kojo: Jonas ir Ona Treškos $25; And-
riaus Kulio reabilitacijai Laurynas
ir Eugenija Misevičiai $50; dau-
giavaikei šeimai  – Donatas Tijūnėlis
$200; studentų paramai – Remigijus
Gaška $3,000. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Or phan Aid), 414 Free-
hauf  St., Le mont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbc-
global.net, tinklalapis: sunligh-
torphanaid.org


