
Damušytė pažymėjo, kad Lietuvos
užsienio reikalų ministerija aktyviai
siekia sugrąžinti užsienyje esančius
Lietuvos diplomatų archyvus, kurie
yra reikšmingas Lietuvos valstybės
ir diplomatijos paveldas. 

„J. Žmuidzino archyvo grąžini-
mą vertiname kaip reikšmingą ir
draugišką Kanados žingsnį, ypač
šiais metais, kai Lietuva ir Kanada
mini diplomatinių santykių atkūri-
mo dvidešimtmetį. Šie svarbūs ar-
chyviniai dokumentai labai pravers
Lietuvos diplomatijos tyrinėtojams”,
– sakė ambasadorė. Archyvą suda-
rantys dokumentų originalai ir jų
skaitmeninės kopijos bus perduotos
Lietuvos centriniam valstybės ar-
chyvui.                                                                                                                             

Ambasadai Kanadoje perduoti konsuliniai archyvai
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Vilnius (ELTA) – Aktyvesnis
užsienio investuotojų ir turistų pri-
traukimas į Lietuvą, lietuviškų pre-
kių eksporto skatinimas ir Lietuvos
įmonių interesų užsienyje gynimas –
tokius šalies ekonominės diplomati-
jos uždavinius nubrėžė užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis
Vilniuje prasidėjusiame metiniame
diplomatų ekonomistų suvažiavi-
me.

Suvažiavimo atidaryme minis-
tras pabrėžė, kad aktyvi ekonominė
diplomatija atneša konkrečios nau-
dos valstybei ir verslui. Pasak jo, dip-

lomatų pastangomis nustatytų ap-
saugos priemonių taikymas Lietuvos
gamintojams užtikrina iki 120 mln. li-
tų papildomų metinių pajamų, dėl
muitų suspendavimo Lietuvos įmo-
nės sutaupo iki 6,5 mln. litų per me-
tus. Anot jo, diplomatai prisideda prie
didžiosios dalies užsienio investicijų
projektų Lietuvoje juos siūlydami ir
dalyvaudami jų įgyvendinime.

Birželio 6–8 d. vykstančiame kas-
metiniame susitikime Lietuvos eko-
nominiams interesams užsienyje at-
stovaujantys diplomatai aptaria ša-
lies ekonomikos padėtį, ūkio augimo

ir investicijų pritraukimo galimybes,
ekonominio ir energetinio saugumo
užtikrinimui būtinus veiksmus, pas-
laugų verslui teikimą. Į parodų ir
kongresų centrą ,,Litexpo” susirinko
ekonomikos srityje dirbantys Lietu-
vos diplomatai, komercijos atašė ir
VšĮ ,,Eksportuojančioji Lietuva” ats-
tovai užsienyje. VšĮ ,,Versli Lietuva”
renginio metu surengė verslo ryšių
mugę. Susitikimo dalyviai birželio 8
d. vyks į Klaipėdą ir Šiaulius, kur
vietos verslininkams pristatys Lietu-
vos ekonominę diplomatiją.

Ottawa (URM info) – Lietuvos
ambasadai Kanadoje birželio 1 d.
perduoti buvusio Lietuvos konsulo
Kanadoje Jono Žmuidzino konsuli-
niai archyvai, kurie nuo 1982 m. bu-
vo Kanados nacionalinėje biblioteko-
je ir archyve. Kanada nepripažino
Baltijos valstybių aneksijos ir poka-
rio metais toliau leido veikti Lietu-
vos diplomatiniams atstovams. 

Žmuidzinas ėjo Lietuvos konsulo
Kanadoje pareigas 1960–1980 m. Jo
archyvą sudaro per 1,400 originalių
dokumentų, apimančių 1924–1960 m.,
bei laikmena su skaitmeninėmis do-
kumentų kopijomis, kurias padarė
Kanados nacionalinė biblioteka ir
archyvas. Dokumentus priėmusi Lie-
tuvos ambasadorė Kanadoje Gintė

,,Daley Plaza” įvyko trečioji ,,Lietuvos diena”

Aptarti Lietuvos ekonominės diplomatijos uždaviniai

Jonas Žmuidzinas. 
,,Draugo” arch. nuotr.

LR generalinio konsulato Čikagoje surengtas trečiasis kasmetinis festivalis „Lietuvos
diena” sutelkė šimtus lietuvių ir jų draugų bei sudomino būrius miesto gyventojų ir
svečių.                                                                                                        Manto Ivanausko nuotr.

Čikaga (LR generalinio konsu-
lato Čikagoje info) – Birželio 3 d. pag-
rindinė Čikagos miesto aikštė „Da-
ley Plaza” pražydo lietuviškosiomis
geltona, žalia ir raudona spalvomis.
Apie tai, kad aikštėje šeimininkauja
lietuviai, skelbė iš toli matomas žen-
klas su Trakų pilimi ir užrašu „Day
of  Lithuania” („Lietuvos diena”),
ant aukšto stiebo plazdėjo didžiulė
trispalvė, į šventę ragino užsukti
žaliais marškinėliais vilkintys ir
lietuviška atributika pasipuošę Šiau-
rės Amerikos lietuvių studentų są-
jungos (ŠALSS) nariai.

LR generalinio konsulato Čika-
goje surengtas trečiasis kasmetinis
festivalis „Lietuvos diena” sutelkė
šimtus lietuvių ir jų draugų bei
sudomino būrius miesto gyventojų ir
svečių.

Renginio metu čikagiečiai suži-
nojo ir apie lietuvių aistrą krepši-
niui bei artėjantį Europos vyrų krep-
šinio čempionatą Lietuvoje. Vidur-
dienį į susirinkusius kreipėsi LR
generalinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, kuri pristatė M. K. Čiur-
lionio 100-osioms mirties metinėms
paminėti skirtą programą ir padėko-
jo Čikagos merijai už bendradarbia-

XIX ČLM abiturientų laida – su viltimi su-
grįžti – 10 psl.

• Tema: Strategija ,,Lietuva
2030” – 2, 10

• Ar nevertėtų valdžią rinkti
me tant burtą? – 3

• Mano santykiai su skautais  –
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• Istorinės lietuvių Mišios
Dallas, TX – 4

• St. Petersburg lietuvių telki -
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• Lietuvos Dukterų draugijos
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• Gyvenimo nuotrupos (19) – 8
• Į naująjį S. Dali muziejų plūsta

lankytojai – 11

vimą rengiant „Lietuvos dieną”. Či-
kagos miesto merijos atstovė Eileen
Hubbell perskaitė prieš mėnesį Čika-
gos mero pareigas užėmusio Rahm
Emanuel sveikinimo laišką šventės
dalyviams. Į „Lietuvos dieną” atvyko

ir susirinkusius pasveikino Cook
apygardos iždininkė Maria Pappas.

Renginį parėmė LR Užsienio rei-
kalų ministerija. Organizuojant fes-
tivalį ir jo metu konsulatui talkino
ŠALSS nariai. 
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Klaipėdoje,� Atgimimo� aikštėje,
vyko�neįprasta�akcija�–�vieni� su�kitais
glėbesčiavosi� keliasdešimt� žmonių.
Tokią� akciją� surengė� viešoji� įstaiga
„Gyvenimo�guru”.�Ji�kvietė�visus�mies-
telėnus�ateiti�į�Atgimimo�aikštę�–�į�tūks-
tančio�nemokamų�apkabinimų�akciją.
Organizatoriai� teigė,� jog� tokia� akcija
žmonėms� norėta� priminti,� jog� norint
kažką� gauti,� pirmiausia� reikia� duoti.
Nemokamų� apkabinimų� projektą� su-
galvojo�australas�Juan�Mann.�Jis�2006
m.�rugsėjo�22�d.�išėjo�į�Sydney�gatves
virš� galvos� iškėlęs� užrašą�„Free� hugs“
(„Nemokami� apsikabinimai“).� Pasak
vyro,� akcijos� tikslas� buvo� pažadinti
žmonėse� norą� dažniau� vienas� kitą
apkabinti.� Akcija� buvo� nufilmuota� ir
patalpinta� į� „Youtube“� tinklalapį.� Per
tris�mėnesius� šį� įrašą� peržiūrėjo� dau-
giau�nei�9�milijonai�svetainės�lankyto-
jų.� Akcijos� banga� nuvilnijo� per� dau-
gumą� pasaulio� šalių.� Aišku,� dėmesio
vienas�kitam�niekada�nebus�per�daug,
tačiau� keista,� kad� tam,� jog� atsirastų
noras� apkabinti� šalia� esantį,� reikia
ypatingo�paraginimo�ar�kvietimo.����

Redaktorė Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis TEMA: STRATEGIJA ,,LIETUVA 2030”

Nors ir atsilikęs nuo kai-
myninių šalių, ypač nuo
Estijos, Lietuvos politi-

nis elitas kuria Lietuvos tvarios
raidos strategiją „Lietuva 2030”.
Bus pateiktas politinio elito įsi-
vaizduojamas mūsų valstybės,
tautos ir visuomenės ateities
vaizdinys. Tiesa, apie lietuvių tautą strategijoje neužsi-
menama. Matyt, manoma, kad nei lietuvių tauta, nei
lietuvybė toje netolimoje ateityje jau niekam neberūpės.

Kad ir ką manytume apie tokio pobūdžio dokumen-
tus – Lietuvoje strategijų sukurta geras šimtas, nors nie-
kas taip ir nesiruošia jų vykdyti, – pastarasis svarbus dėl
kelių priežasčių. Pirmiausia jis skiriamas Europos Są-
jungos politiniam ir intelektualiniam elitui. Tokias stra-
tegijas kuria visos šalys, tad jos intelektinis ir ideologinis
turinys europinio politinio elito bus vienaip ar kitaip su-
vokiamas.

Kitaip tariant, aukštu lygiu rodysime savo politinę
intelektinę brandą arba jos stoką. Kitas dalykas tas, kad
tokia strategija galėtų būti geras pagrindas telkti tautą ir
visuomenę tam tikriems proveržio darbams, įtvirtinant
aiškesnes ateities gaires. Norint tokias gaires įtvirtinti,
būtina kuo atviriau jas apsvarstyti ir siekti plataus nacio-
nalinio sutarimo, kad jų vykdymas jau nebepriklausytų
nuo politinės konjunktūros ar naujų „prisikėlusiųjų” sei-
mūnų įgeidžių. Be to, dokumentas ne tik gali, bet ir turė-
tų būti ideologinis ateitin nukreiptų darbų pagrindimas,
tvirtinantis ir aiškią vertybinę visuomenės raidą. Svar-
biausia, numatyti aiškų, visiems Lietuvos žmonėms ar
bent didžiajai jų daliai suvokiamą tikslą ir galimus iššū-
kius bei grėsmes, kilsiančias įgyvendinant tą tikslą.

Jei jau pabandytume įsivaizduoti nacionalinį suta-
rimą dėl esminių raidos gairių ir vertybių, kuris įparei-
gotų politinį elitą tų gairių siekti, tada jau turėtume ne
tik dokumentą, bet ir nacionalinės svarbos veiklos pro-
gramą. Kol kas neturime savos tvarios raidos strategijos
iki 2030 metų. Šiuo metu pateiktas projektinis dokumen-
tas, kuris vadinamas „Lietuvos pažangos strategija ‘Lie-
tuva 2030’”.

Kas krinta į akis vartant šį dokumentą ir gilinantis į
jį? Pirmiausia – strategijos abstraktumas. Ji atsieta nuo
tautos ir visuomenės išgyvenamų bėdų bei rūpesčių, taip
pat nuo grėsmių bei iššūkių. Niekas nesikeistų vietoj Lie-
tuvos įrašius bet kokios šalies pavadinimą. Abstraktūs
gero gyvenimo ir naujo žmogaus kūrimo šūkiai. Aiškiai
išreikštas siekis ugdyti naują žmogų su politikų įsivaiz-
duojamomis geromis savybėmis. Tas siekis primena so-
vietines naujo žmogaus ugdymo programas. Gal šitaip
mūsų penkiasdešimtmečių politikų ir jų pasitelktų vadi-
namųjų ekspertų galvose ir atgimsta komjaunuoliškos
jaunystės paveldas, kurio apraiškų gausu daugybės valdi-
ninkų, ypač Švietimo ir mokslo ministerijos, veikloje.

Kitas svarbus, jei ne svarbiausias dalykas tas, kad
šiame dokumente neužsimenama nei apie lietuvių tautą,
nei apie nacionalinį tapatumą, nei apie lietuvių kultūrą.
Tai jau nėra nereikšmingas neapsižiūrėjimas. Kodėl? To-
dėl, kad atgautos nepriklausomybės metais tapo lyg ir
nepadoru, politiškai nekorektiška kalbėti apie lietuvių
tautą, lietuvybę, jos ligas ir bėdas. Buvo įgyvendinama
politinė nuostata išstumti tautinius ir nacionalinius da-
lykus iš viešo politinės bei intelektualinės šnekos lauko.
Taip pat ir iš švietimo ir ugdymo programų.

Vengiant lietuvių tautos sąvokos buvo sugalvotas ir
naujadaras – Lietuvos tauta. Pastarasis visus tautiškumus
„subendrina” ir šitaip ištrina politiniame pilietiškume.
Esame jau ne tauta ir ne Lietuvoje gyvenančios tautos, o
Lietuvos piliečiai, tad jei norime vadintis tauta, tai ir va-
dinkimės Lietuvos tauta. Vargu ar pavyktų vokiečius,
lenkus ar anglus įtikinti, kad vieni yra Vokietijos, kiti
Lenkijos, o treti Anglijos tauta. Bet mūsiškiams šitai jau
nerūpi. Tad darytina išvada, jog strategijoje įgyvendina-
ma politiniame elite įsitvirtinusi valstybės išnacionalini-
mo ir ištautinimo nuostata. Tokia strategija niekaip ne-
galės sutelkti tautos ir visuomenės grėsmingų iššūkių ir
vis daugėjančių vidinių bėdų akivaizdoje. Niekaip ji ne-
tvirtins kasdien vis labiau menkstančio mūsų valstybin-
gumo, kurį gali tvirtinti tik nacionalinės jausenos ugdy-
mas, grindžiamas tautų sugyvenimo ir kūrybinio jų ben-
dravimo principu.

Strategijoje keliamas pagrindinis tikslas formuluoja-
mas taip: šalies pažanga ir žmogaus gerovė. Pagrindiniai
veikėjai – visuomenė ir žmogus. Didesnių abstrakcijų Va-
karų civilizacijos istorijoje nėra sugalvota. Tad nei lietu-
vybė, nei nacionalinis tapatumas, nei etnokultūriniai ta-
patumai ir jų ryšiai su lietuvybe strategijos rengėjams vi-
siškai nerūpi. Pažanga suvokiama kaip atitikimas įvai-

riems ekonominiams bei globali-
zacijos vidurkiams ar jų peržengi-
mas.

Pasirodo, jog mes dar atsilie-
kame nuo globalizacijos vidurkio,
tad reikės žmones telkti kaip nors
į jį „įsividurkinti”. Sveiko proto
nepraradusiam žmogui aišku, kad

Lietuva jau senokai eina globalizacijos priešaky – valsty-
bės finansai užsienio bankų rankose, šilumos ūkis ir pra-
monė – rusų dujininkų, naftos perdirbimas – lenkų, o
svarbiausia – klaikus emigravusių ir emigruojančių skai-
čius. Tokiais vidurkiais jokie kaimynai negali pasigirti.

Lietuvos politinio elito kuriamoje strategijoje neieš-
koma būdų, kaip tvarkytis su globalizacijos ir kitokiais
iššūkiais, o linkstama besąlygiškai priimti globalizacijos
vyksmus. Pagrindinėmis puoselėtinomis ir ugdytinomis
vertybėmis ir naujojo strateginio žmogaus savybėmis, tu-
rėsiančiomis laiduoti šalies pažangą, laikomos atviru-
mas, kūrybingumas ir atsakingumas. O juk besąlygiškas
atvirumas – nėra sveiko, juolab atsakingo proto požymis.

Niekas nėra prieš kūrybingumą ir atsakingumą, ta-
čiau kaip ugdyti kūrybingumą, jei visiškai apeinama lie-
tuvių kultūra. Gyvybinga kultūra ugdo kūrybingumą, o
kultūrai gyvybės teikia švietimo sistema. Susinant kul-
tūrą – ugdyti kūrybingumą? Strategijoje išskirtos verty-
bės rodo, jog dokumento rengėjai žmogų įsivaizduoja
kaip betautį individą. Graudu, kad toks tuščias, tačiau ag-
resyvus libertarinės minties produktas tampa Lietuvos
strateguotojų tikslu.

Strategija kreipiama į tris pažangos sritis – visuo-
menę, ekonomiką ir valdžią, tad nesiūlomas joks ideolo-
ginis, lietuvių tautą ir Lietuvos visuomenę saistantis ir
vieningai veikti skatinantis tikslas. Naivu būtų manyti,
kad žmonės gali kilti į kovą ar aukotis už atvirumą ar kū-
rybingumą, tačiau ne tik gali, bet ir aukojasi už savo tau-
tą, valstybę, gimtinę. Tautiškumas ir nacionalumas pas-
taruoju metu vis labiau pripažįstami kaip esminiai, žmo-
nes į bendruomenes susaistantys „klijai”, kurie jau sa-
vaime diegia ir patriotiškumo, ir atsakingumo tautai ir
visuomenei nuostatas. Juk ir iš sovietinės okupacijos lais-
vinomės nacionalinės jausenos pakylėti, o ne kaip atviru-
mo ar laisvos rinkos malonės siekiančių individų minia.

Strategijos rengėjai visiškai neatsižvelgia į pasauli-
nes valstybinių santykių ir valstybingumo tvirtinimo reiš-
kinius. Šiuo metu daugelyje ES šalių svarbiausiais pripa-
žįstami nacionalinio tapatumo ir nacionalinės kultūros
tvirtinimo klausimai. Jiems teikiama strateginė pagrindi-
nė reikšmė. Prancūzija, Vokietija, Lenkija – akivaizdūs to
pavyzdžiai. Pasaulyje stiprėja Rusijos, Kinijos ir kitų di-
džiųjų valstybių nacionalinės jausenos, taip pat ir didžių-
jų tautų nacionalizmas. Lietuva gyvena nacionalinį tapa-
tumą stiprinančių valstybių aplinkoje – šitai ryšku ir
Rusijoje, ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje. Nacionalinio tapa-
tumo tvirtinimo ir sklaidos klausimus pajėgus deramai
spręsti vienintelis subjektas – valstybė. Didelis ir sunkiai
paaiškinamas paradoksas tas, kad toks dokumentas ku-
riamas vadovaujant premjerui Andriui Kubiliui, nes jo
turinys ir ideologija yra visiškai priešinga jo tėvo a. a. Vy-
tauto Kubiliaus viso gyvenimo darbui ir idealams.

Galima būtų padaryti nelinksmą išvadą: kadangi stra-
tegijoje „išvengta” nacionalinio tapatumo ir nacionalinės
kultūros tvirtinimo klausimų, tai strategija ne stiprins, o
menkins Lietuvos valstybingumą. Juolab kad mūsų ma-
žosios kaimyninės valstybės labai aiškiai suvokia nacio-
nalinio tapatumo reikšmę tvariai valstybės raidai. Tad pa-
žiūrėkime, kokias strategijas pasitvirtino Estija ir Latvija.

Pavyzdinė šiuo atžvilgiu yra Estija. 2005 metais visų
politinių jėgų, akademinio sluoksnio ir visuomenės
sutarimu priimtoje „Estijos nacionalinėje tvarios plėtros
strategijoje” iki 2030 metų („Tvari Estija 21”; Sustainable
Estonia 21) įtvirtinamas aiškus vienintelis nelygstamas
tikslas – estų tautos ir kultūros tvarumas, estiškumo tvir-
tinimas ir sklaida Europos kultūrinėje erdvėje. 

Nukelta į 10 psl.

Strategijoje pamiršta
Lietuva ir lietuviai? 

VYTAUTAS RUBAVIČIUS

Galima būtų padaryti nelinksmą išvadą:
kadangi strategijoje „išvengta“ nacionalinio ta-
patumo ir nacionalinės kultūros tvirtinimo klau-
simų, tai strategija ne stiprins, o menkins Lietuvos
valstybingumą. Juolab kad mūsų mažosios kai-
myninės valstybės labai aiškiai suvokia naciona-
linio tapatumo reikšmę tvariai valstybės raidai.
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Pretekstu šiam komentarui tapo
dažnai girdima nuoskauda,
kad per kiekvienus rinkimus

išrenkame prastą valdžią. Paprastai
jau rytą, tik paskelbus rinkimų rezul-
tatus, didelė dalis žmonių pradeda
keikti naujai išrinktuosius ir sakyti,
kad ir vėl išrinkti ne tie. Kita visuo-
menės dalis paprasčiausiai numoja
ranka į rinkimus, nes esą kaukti
prieš mėnulį ar dalyvauti rinkimuo-
se – nauda ta pati.

Dažniausiai į tokius skundus po-
litologai atsako, kad demokratinės
rinkimų sistemos esmė – piliečių
branda, aktyvus domėjimąsis politi-
niu gyvenimu ir atsakomybė pasi-
renkant. Rinkimai esą geriausia pro-
ga visuomenei išreikšti savo požiūrį į
vieno ar kito politiko veiklą, galimy-
bė pasirinkti tarp kelių galimų poli-
tikos scenarijų.

Tarsi protingi argumentai, ir il-
gą laiką buvau įsitikinęs, kad vienin-
telis būdas siekti teigiamų permainų
politiniame gyvenime – kantrus ir
nuoseklus pilietinis ugdymas, pade-
dant kuo didesnei daliai žmonių susi-
gaudyti politiniuose procesuose, pa-
brėžiant kiekvieno iš mūsų atsako-
mybę ir asmeninio apsisprendimo
svarbą. Tačiau, prisipažįstu, pas-
taruoju metu toks pilietinis ugdymas
man vis labiau primena beviltišką
Sizifo akmens ridenimą į kalną, o ir
patys rinkimai atrodo ne kaip gai-
vaus oro gūsis politinei sistemai, bet
veikiau kaip dar viena kvaišalų dozė.

Pirmiausia dėl to, kad pačių poli-
tikų, nesvarbu, kaip pavadintai, par-
tijai jie atstovauja, elgesys jau seniai

neturi nieko bendro su tuo, kas rašo-
ma politologų vadovėliuose.

Rinkimai demokratinėje siste-
moje neatsiejami nuo kandidatų įsi-
pareigojimų, kurie pateikiami paža-
dų pavidalu. Kiekviena politinė jėga,
siekianti patraukti rinkėjus, paskel-
bia pažadus, ką darys, jei jai bus pa-
tikėtas valstybės vairas. Per rinki-
mus mes renkamės tarp skirtingų
pažadų, vertindami tuos, kurie yra
mums priimtiniausi.

Visais laikais buvo žmonių, ku-
rie veržėsi į valdžią, dalindami pa-
trauklius pažadus, kurių nė neketino
vykdyti.  Tokius veikėjus buvo įpras-
ta vadinti populistais, jie galėjo pri-
traukti žmonių paramą tik trumpam
laikui, o paskui visuomenės daugu-
ma grįždavo prie tų, kurie stengiasi
vykdyti pažadus. Tačiau akivaizdu,
kad pastaruoju metu politiniai paža-
dai nebeturi nieko bendro su įsipa-
reigojimais, bet tėra politinės grafo-
manijos atmaina. Politikai nė neketi-
na vykdyti to, ką buvo pažadėję rinki-
mų programomis. Pradžioje jie dar
teisindavosi, kad valdžią turi dalintis
su kitomis politinėmis jėgomis ir
tenka ieškoti kompromisų, paskui
išnyko ir tokie pasiteisinimai. Ir į
tuos, kurie nurodo į išdalintus paža-

dus, politikai žvelgia kaip į įkyriai
dūzgiančius uodus, naivuolius, nesu-
vokiančius, kad pažadai politikoje
turi patraukliai skambėti, o ne būti
vykdomi.

Jei politinės programos prak-
tiškai nieko nebereiškia, tai pagal ką
turėtume rinktis per rinkimus? Juk
iš esmės visi valdžios link besiver-
žiantys politikai labai supanašėję:
visi jie esą negailėdami jėgų tarnauja
mums, visiems jiems įgyvendinti
planus trukdo politiniai priešinin-
kai. Skiriasi tik minučių, praleidžia-
mų įvairiose televizijos programose,
skaičius. Tad nereikėtų stebėtis: jei
visi jie vienodi, tai renkamės tą, ku-
ris grakščiausiai šoka, moka daugiau
anekdotų ar turi gražesnį kostiumą.
Ir pilietinis ugdymas čia bejėgis.

Net ir beprasmis, nes kaip sukur-
ti atrankos atspirties taškus, kai ten-
ka rinktis ne tarp realių žmonių, ver-
tybinį stuburą turinčių politinių
jėgų, bet tarp viešųjų ryšių produktų,
supanašėjusių, kaip televizijos kana-
lų TV3 ir LNK laidos?

Net jei piliečiai sąžiningai per
rinkimus atlieka savo darbą, naivu
tikėtis, kad išrinkti politikai sugebės
atlikti savąjį – tarnauti bendrajam

gėriui, skirti visas jėgas visuomenės
skaudulių tirpdymui. Tam papras-
čiausiai nelieka laiko, nes nuo pat
pirmos kadencijos dienos svarbu
rūpintis kitais rinkimais, tuo, jog
televizijos žiūrovai nepamirštų, rė-
mėjai nenusisuktų. Todėl ir tenka
dairytis ne geriausio, bet populia-
riausio sprendimo, galvoti ne apie
ilgalaikę perspektyvą, bet kaip įtikti
čia ir dabar.

O gal rinkimai demokratinėje
sistemoje paprasčiausiai neturi alter-
natyvos? Tačiau prisiminkime, kad
Senovės Graikijoje, kuri vadinama
demokratijos gimtine, politikai buvo
atrenkami burtais. Nesąmonė? Ne-
skubėkite nuvertinti burtų. Jie lei-
džia sutaupyti daugybę pinigų, kurie
išleidžiami per rinkimus, jie išvaduo-
ja politikus nuo pareigos nuolat šmė-
žuoti televizijų ekranuose, įsiparei-
goti rinkimams pinigų skyrusiems
rėmėjams ir, svarbiausia, nereikia
meluoti žmonėms rašant rinkimų
programas, kurios paskui dūla stal-
čiuose.

Jei rinkimai, kaip populiaru
sakyti, tėra demokratijos pamėgdžio-
jimas, tai burtai visiems, panoru-
siems dalyvauti politikoje, sudarytų
kur kas lygesnes sąlygas. O sutaupy-
tus rinkimams skirtus pinigus gali-
ma būtų skirti televizijoms kaip atly-
ginimą, jog neteko nemokamų juok-
darių laidose.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Ar nevertėtų valdžią 
rinkti metant burtą?
ANDRIUS NAVICKAS

Neseniai mano buvęs klasiokas
Arvydas Barzdukas viename
laiške prisiminė, kad, jam

lankantis pas Algirdą Avižienį ir
kartu žiūrint į Rebdorf  pabėgėlių
stovykloje veiku sių skautų ,,Bebrų”
skilties nuotrau kas, kiek nustebo ten
manęs nera dę. Įdomiu sutapimu
prieš porą savaičių prieš gaudamas
jo laišką praleidau vartydamas savo
redaguotą laikraš tėlį ,,Miško var-
pelis”. Vėliau, jau būnant Amerikoje,
tas laikraštėlis bu vo pavadintas
,,Buitis”. 1954 m. sausio mėn. laidoje,
nr. 55 radau savo rašinėlį ,,Mano san-
tykiai su skautais”. Jaunystę prisi-
minda mas noriu tą rašinį glaustai
pacituoti.

,,O, kaip anuomet (1946 m.) norė-
jau patekti į skautų eiles, dėvėt jų
uni formą… Ne tik svajojau, bet ir
ban džiau. Kadangi Donatas B. jau
buvo skautu (tais laikais mes buvome
geri draugai), tai aš kreipiausi į jį.
Kiek prisimenu, per vieną pertrauką
jis mane nuvedė į trečią bendrabučio
aukštą ir pristatė Vitkūnui (VIII kl.)
kaip norintį įstoti į skautus. Jis, bet -
gi, pasakė kreiptis pas Žemkalnį, jr.
Šis gi savo ruožtu vėl kur tai, kur aš
niekuomet nebesikreipiau. Tam kar-
tui aš atlyžau. Kiek vėliau ir vėl ban -
džiau prisiplakti. Tais pat metais
(1946 m.) rudeniop buvo ruošiamas ar
tai laužas, ar tai išvyka. Atsimenu,
kad tai turėjo įvykti už stovyklos ri-
bų, kur tai miškelyje. Aš buvau nu-
taręs kartu prie jų prisijungti susi-
rinkimo vietoje – bendrabutyje. Šiltai
apsivil kęs (buvo jau vėsus rudens
vakaras) aš išsiskubinau. Žinojau,
kad reikėjo ir skautišką lazdą turėti,
nors aš ir neturėjau. Turbūt per vėlai
iš namų išbėgau, nes juos sutikau
žygiuojant pro stovyklos vartus. Visi
su lazdo mis, dauguma uniformuoti,

taisyklin gai išsirikiavę, kieno tai
vedami. Neturėjau tiek drąsos prie jų
prisijungti tada. Vėliau gi pastangų
ne dariau.

Priešingai, dariau pastangas,
kad manęs neįjungtų. 1948 m. jau
buvau 3–4 klasėje. Aš manau, kad aš
buvau numatytas prikalbinti įstoti į
skautus. Porą kartų Žemaitis apie tai
su manim kalbėjo. Aš atsisakiau,
motyvuodamas, kad jei seniau nepri -
ėmė, tai dabar nepriprašysite (nors
taip iš tikrųjų juk nebuvo). Keletą
kartų Avižienis buvo mane iškvietęs
pertraukos metu tais pačiais tikslais.
‘Tavo draugai – Kynas, Jonas, Džiu -
gas, Arvydas – skautai. Juk kai kurie
iš jų yra ir ateitininkai, tačiau tas
jiems nekliudo būti gerais skautais’,
dėstė Avižienis. ‘Mums reikia žaidėjo
į ‘Bebrų’ skilties komandą ir čia tu
galėtum pasireikšti’, – baigė savo
agitacinę kalbą Avižienis, nes antras
skambutis jau šaukė į klasę.” 

Savo 1954 m. rašinėlyje nepami -
nėjau vieno svarbaus dalyko. 1946 ar
1947 m. pabėgėlių stovyklose buvo tik
vienas krepšinio kamuolys. Gerada-
rė iš Amerikos man atsiuntė nauju-
tėlį krepšinio kamuolį. Staiga tas ka-
muo lys tapo vertingesnis už auksą.
Mane pradėjo dažnai kviesti žaisti
krepšinį su savu sviediniu. Tas kitas
kamuo lys turbūt priklausė suau-
gusiųjų sporto klubui ir paaugliams

buvo ne prieinamas. Žodžiu, pajutau
kamuolio, o ne savo vertę. 

Gal ir gerai, kad taip išėjo, nes tai
paskatino sukurti slaptą organizaciją
,,Miško sakalas”. Savo sudėtimi ji
buvo skautų-ateitininkų-partizanų
mišrainė. Oficiali šios organizacijos
pradžia – 1948 m. lapkričio 1 d. Viskas
vyko slaptai. Mes turėjome pasistatę
savo būstą tarp trijų eglių, keletą
metrų virš žemės. Turėjome savo
šūkį – ,,Į aukštumas, į kalnus, kartu
su sakalais!”, savo himną – Kazio In-
čiūros para šytą ,,Romuvėnų maršą”,
kur gieda ma ,,Mūsų žygis drąsiai
kilti, skrist su sakalais”. Turėjome
savo laikraš tėlį ,,Miško varpelis”,
išleidome savo dainorėlį ,,Su daina
pirmyn!” Pamėg džiodami skautus
turėjome įstatus, iškylas, patyrimo
laipsnius ir ordinus. Pamėgdžiodami
ateitininkus turėjome valdybą, susi-
rinkimus, protokolus. Buvome pa-
ruošę ir vėliavos projektą, bet nespė-
jome jos išsiuvi nėti, nes stovykla bu-
vo panaikinta 1949 m. gegužės mėn.
Tačiau laikraš tėlį leidome iki maž-
daug 1955 metų, jau Čikagoje gyven-
dami. Įdomiausia buvo gal tai, kad
šioje slaptoje organizacijoje buvome
tik trys, ir niekas mūsų ,,neiššifra-
vo”. 

O gyvenimas bėgo savo vaga. Stu -
dentavimo metais buvo tarsi madin-
ga pasiskirstyti ideologiniais pagrin -

dais, bet man tas pasiskirstymas
atrodė daugiau vadovų ambicijų rei -
kalas, nei kultūringų žmonių santy-
kių gairės. Anais laikais ,,mišriomis
vedybomis” buvo laikoma lietuvio
skauto ir ateitininkės vestuvės. Prisi -
menu, gal 1957 m., skatindamas lietu-
vių studentų tarpusavio suartėjimą
ir bendravimą, parašiau rašinį ,,Bu -
vau santariečių vasaros stovykloje”.
Niekas dėl to manęs nepaglostė, nors
ir galėjo. 

Su broliais ir sesėmis skautais
visada jaučiausi kaip namuose. Tą
nuotaiką planuoju nusivežti į Či -
kagos filisterių skautų ruošiamas
studijų dienas, įvyksiančias š.m.
spalio mėn. 14–16 dienomis Darien,
IL. Ten mano pranešimo tema bus
,,Būti žmogumi – tai aukščiausia ir
sunkiausia pareiga”. Iki malonaus
pasimatymo, nors oficialūs kvietimai
tą savaitgalį yra kitų rankose.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Reginos Gasparonienės straips-
nyje ,,V. Čekanausko vardinės
stipendijos įteikimas Kauno VDU”
(,,Draugas”, 2011 m. gegužės 26 d.)
netiksliai rašoma, jog Vytautas Če-
kanauskas buvo paskutinysis Nepri-
klausomos Lietuvos vyriausybės pa-
skirtas diplomatas išeivijoje. Pas-
kutinysis Nepriklausomos Lietuvos
paskirtas diplomatas yra ne V. Čeka-
nauskas, bet Vaclovas Kleiza.

ATITAISYMAS 

Mano santykiai 
su skautais
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



Dallas Lietuvių Bendruomenės
pirmininko Kęstučio Truš-
kūno pastango mis, šios Vely-

kos buvo istorinės ir ypatingos. Pir-
mą kartą Mišios Dallas mieste skam-
bėjo lietuvių kalba, ku rias aukoti
maloniai sutiko gerbiamas kunigas
Tomas Karanauskas iš Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos. Velykinės
lietuviškos Mišios buvo švenčiamos
balandžio 28 dieną, ket virtadienį, Šv.
Kryžiaus parapijoje, Collony mieste,
Dallas šiaurės vaka rų priemiestyje.
Lietuvių bendruo menės nariai buvo
be galo dėkingi šios katalikų ben-
druomenės vado vams, kurie pasiti-
kėjo svetimtaučių mažai kam girdėta
bendruomene ir įsileido mus, lietu-
vius, į savo bažny čią. Džiaugėmės,
kad atsirado geranoriškų tikėjimo
brolių, suprantan čių, kaip lietu-
viams yra svarbu dalyvauti Mišiose,
aukojamose gimtąja kalba. Bažny-
čios savininkai pasi džiau gė, kad jų
parapijoje tai jau penkta kalba, kuria
aukojamos Mišios.

Pasirodo, norint laikyti Mišias
lie tuviškai reikia daug pavargti –
surasti bažnyčią, kuri priimtų ir iš -
nuo motų patalpas, taip pat reikia sut-
varkyti daug dokumentų, gauti kata-
likų bažnyčios vyresnybės sutiki mus.
Die na buvo pasirinkta po Velykų, nes
per pačias Velykas buvo neįmanoma
gau ti bažnyčios, be to, tėvas Kara-
naus kas negalėjo apleisti savo para-

pijiečių Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Žinant, kokia nedidelė yra Dallas

LB (su visais laikinai užklydusiais ir
pravažiuojančiais turbūt mažiau nei
šimtas žmonių, o aktyviai lietuvių
veikloje dalyvaujančių vos gal dvide -
šimt), buvo be galo smagu matyti,
kad net 30 suaugusiųjų, vedinų vai-
kais, atskubėjo į Mišias, nepaisant to,
kad jos buvo aukojamos ketvirta-
dienį – žmonės išsiprašė anksčiau iš
darbų, nepabijojo kamščių kel iuose
ir atstu mų, kai kurie atskubėjo su
šeimomis iš Fort Worth: gerb. Edga-
ras, padėjęs nufilmuoti šį įvykį, ir Te-
sa Urbonas Dunn, kurios mama Ire-
na Urbonas parūpino Mišioms tau-
tinių drabužių iš Lietuvių Bendruo-
menės Denver mieste. Nuoširdžiai
dėkojame visoms Denver lietuvėms,
kurios nepagailėjo savo brangių ir
išpuoselėtų tautinių drabužių ir pa-
skolino juos, kad galėtume pasipuoš-
ti velykinėms Mi šioms, o taip pat ir
parodyti ameri kiečiams savo tauti-
nius drabužius, kuriais taip didžiuo-
jamės. 

Šios Mišios taip pat buvo ypatin-
gos tuo, kad jose dalyvavo ir kitų kon-
gregacijų krikščionys. Be galo sma-
gu buvo matyti visą Heft šeimyną,
dalyvavusią Mišiose – jų du sūneliai
pa tarnavo kunigui per Mišias, o pats
Heft, nors nelietuvis ir ne katalikas,
supratęs šių Mišių svarbą lietu -
viams, ne tik kad dalyvavo jose, bet ir
po Mišių sugiedojo Lietuvos himną.

Po nuostabaus kun. Karanausko
pamokslo, kuris pakylėjo visų mūsų
širdis, dauguma lietuvių priėmė
šven tą Komuniją. Mišių pabaigoje
visi sugiedojome „Marija, Marija’’,
giesmę, brangią visiems lietuviams.
Tai buvo nepakartojama velykinė
šventė, ir mes esame be galo dėkingi
tėvui Karanauskui už jo pasiauko-
jimą ir pastangas suburti tikinčiuo-
sius Dallas lietuvius. 

Po Mišių visų laukė šventinė
vakaronė, kurioje Dallas lietuvių
mokyklėlės mokinukai pristatė savo
pasirodymą – skambėjo Maironio,
Putino, Brazdžionio eilėraščiai,
smui ko muzika, ir mūsų pačios jau -
niausios, keturmetės Melindos dek-
lamuojamas eilėraštukas. Visi sma-
giai pasibuvo, pasivaišino, pabendra-
vo bei pasidžiaugė tokia nuostabia
ve lykine švente.

Živilė Symeonidis – Dallas Lietu-
vių Bendruomenės narė.
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TELKINIAI

Dallas,�TX

St.�Petersburg,�FL

Istorinės lietuvių Mišios
ŽIVILĖ SYMEONIDIS

Lietuvos Dukterų draugijos 
veikla

Lietuvos Dukterų draugijos St.
Pe ter sburg skyriaus metinį ataskai -
ti nį susirin kimą atidarė skyriaus
pir mi ninkė Aldona Stasiukevičienė,
su si rin kimui vadovavo vice pirmi-
nin kė Rūta Bandžiukienė.

Po kun. dr. Mato Čyvo maldos
pagerbtos mirusios sesės: Konstan-
cija Kartanienė, Bronė Martišienė ir
Pri ma Vaškelienė. Sekretorės Alvi-
tos Kerbelienės perskaitytas praeito
susi rinkimo protokolas buvo priim-
tas be pataisų. Iždininkė Liuda Pet-
kuvienė pateikė finansinę ataskaitą.
Skyriaus kasoje yra 9,642.02 dol., iš
kurių 2,200.00 dol. paskirta šalpai į
Lie tuvą. Pinigus nuveš ir įteiks pa -
galbos reikalingiems vaikų, našlai-
čių ir senelių namams netrukus į
Lietuvą vyksianti Rūta Bandžiukienė.

Skyriaus pirmininkė pasidžiau -
gė, kad skyrius finansiškai laikosi
gerai ir kad gali padėti pagalbos rei-
ka lingiems. Ji padėkojo valdybos na-
rėms už rūpestingą darbą ir pranešė,
kad visos pasiliko savo pareigose
dirbti toliau.

Nuoširdžiai dėkojame visoms ir
visiems už aukas, narėms – už nario
mokesčio susimokėjimą. Visa tai įga -
lina ir toliau tęsti labdaros darbą.

Pirmininkė padėkojo narėms,
su ruošusioms gausias vaišes, ir pa -
kvietė prie vaišių stalo. 

Atšvęstas kun. dr. M. Čyvo 
jubiliejus

2011 m. balandžio mėn. 29 d. dau -
giau nei šimtas žmonių, susirinkusių
į Lietuvių klubo salę, pagerbė kunigą
dr. Matą Čyvą jo 95-to gimtadienio ir
70-ties metų kunigystės jubiliejaus
pro ga.

Jubiliatas, kuriam šis pagerbi -
mas buvo tikra staigmena, buvo pa -
sitiktas prie Klubo durų, apdovano-
tas baltų rožių puokšte ir, susirinku-
siems sveikinant plojimais, paly-
dėtas į svečių stalo garbingą vietą,
kur jo laukė iš toliau atvykę šeimos
nariai.

Vakarienės iškilmes atidaręs Šv.
Kazimiero misijos komiteto pirmi-
nin kas Vilius Juška pasveikino jubi-
liatą ir toliau vakaro programą vesti
pa kvietė komiteto narę Aldoną Čes-
naitę.

Šv. Kazimiero misijos vadovas
kan. Bernardas Talaišis savo kalboje
dėkojo kun. Matui už visokeriopą
pagalbą misijoje, ypač padedant jam
su anglų kalba. Danutė Miselienė,
kun. Čyvo brolio duktė, sveikino dė-
dę, iškeldama jo, kaip globėjo ir
ramsčio, reikšmę jų šeimai. Lietuvių
klubo pirmininkė Vida Mieluvienė
įteikė kunigui specialiai šiai progai
paga mintą menišką dovaną. Aldona
Čes naitė nupasakojo jubiliato gyve-
nimo kelią. Kultūros būrelio pirmi-
ninkė A. Karnienė savo kalboje sakė,
kad kun. Čyvas yra mums visiems
pavyzdys, nes jį matome visur –
Klubo ir įvairių organizacijų susirin-
kimuose, suva žiavimuose, kur iš-
klausome jo pras mingas ir susikaup-
ti skatinančias invokacijas. Jo malo-
nus, išmintingas, kartais su humoru
nuspalvintas kunigo žodis yra lau-
kiama atgaiva mums visiems.

Lietuvos Dukterų draugijos sky -
riaus vardu sveikino Alvita Kerbe -
lienė, padeklamuodama eilėraštį.
Pen sininkų klubo vardu gražiomis

eilėmis pasveikino Laimutė Alvara-
do. Pabaigai prie mikrofono pakvies-
tas sukaktuvininkas papasakojo įdo-
mių akimirkų iš savo gyvenimo.

Pakėlus šampano taures, nuošir -
džiai nuskambėjo dalyvių sugiedotas
linkėjimas ilgiausių, laimingų ir
sveikiausių metų.

Kun. Čyvas 1941 m. sausio mėn.
26 d. dėl sovietinės okupacijos ir per -
sekiojimo pavojaus specialiu leidimu
kartu su devyniais diakonais gavo
kunigystės šventinimus, o studijas
užbaigė jau už seminarijos ribų. Dar -
bavęsis keletą metų Kauno Šv. Kry -
žiaus (Karmelitų) parapijoje, 1944 m.
paskiriamas arkivyskupo Juozo
Skvi recko asmeniniu sekretoriumi ir
kapelionu. Dėl artėjančio karo pasi -
traukia kartu su arkivyskupu į Aust-
riją, vėliau – į Romą. Čia tęsia Lietu-
voje pradėtas bažnytinės teisės studi-
jas, 1947 m. apgina disertaciją ir gau-
na Bažnytinės teisės daktaro laipsnį.
Tais pačiais metais paskiria mas Šv.
Kazimiero Kolegijos klierikų prefek-
tu.

1949 m. atvyksta į JAV, kur 1963
m. paskiriamas Šv. Jurgio Albany,
NY parapijos klebonu. Po 25 metų
klebo navimo 1988 m. persikelia už-
tarnau tam poilsiui gyventi į St. Pete
Beach, kur jau anksčiau buvo apsigy-
venęs jo brolis Juozas. Nuo tada pri-
sijungia prie  Šv. Kazimiero misijos
veiklos ir čia gyvenančių lietuvių
sielovados.

Programai pasibaigus, svečiai
vaišinosi vakariene, kurios metu su -
dainavo kelias kun. Čyvo mėgstamas
dainas.

Lietuvių klubo bibliotekos 
naujienos

Dr. Pranas Budininkas, Lietuvių
klubo bibliotekos vedėjas, pranešė,
kad, bibliotekoje atsiradus keletui
tos pačios knygos egzempliorių, nu -
tarta juos sekmadieniais išdėstyti
ant specialaus stalo. Nariai knygas
galės  įsigyti už auką.

Dr. Budininkas paminėjo, kad St.
Petersburg Lietuvių klubo biblioteka
yra viena iš didesniųjų pagal knygų
skaičių JAV lietuviškuose telkiniuo-
se. Amžinybėn iškeliavusių narių
palikuonys dažnai atveža į biblioteką
vertingų knygų rinkinius.

Anksčiau Klubas siųsdavo kny -
gas į Lietuvą. Tokiu būdu įvairioms
Lietuvos bibliotekoms ir mokslo ins-
titucijoms buvo išsiųsta per 40 pilnų
Boston išleistos „Lietuvių enciklope-
dijos” komplektų.

St. Petersburg ,,Lietuvių žinios”,
nr. 418 

Renginiai, naujienos

Šv. Mišias aukojo kun. Tomas Karanauskas.

Melinda.

Kun. dr. Matas Čyvas.



Ne taip seniai Čikagoje įkurtas
Istorijos ieškotojų būrelis sa-
vo veikla pritraukia vis dides-

nį ratą istorijai neabejingų žmonių.
Būrelis savo veik lą pradėjo 2009 m.
rudenį su Jū ratės Rosales knygos
,,The Goths and Balts’’ pristatymu ir
aptarimu. Malo nu, kad šios knygos
autorė, aktyvi senosios istorijos ieš-
kotoja ir tyrinėtoja, jau pelnė pripa-
žinimą ne tik tarp lietuvių JAV, bet ir
Lietuvoje. Malo nu pažymėti, kad kitą
mėnesį J. Rosa les Lietu voje bus su-
teiktas Honoris Causa vardas.

J. Rosales pavyzdys bei meilė
senajai istorijai paskatino ir čikagiš -
kius istorijos mylėtojus susiburti į
istorijos ieškotojų ratelį. Tarp pir-
mųjų tuomet Čikagoje susikūrusio
būrelio narių buvo S. Unguraitis, A.
Bar niškis, P. Jurkus, V. Vakarytė, R.
Pa žemeckas, V. Bobušis, J. Vidžiū-
nas, V. Kybartas, V. Kelmelis, V. Sta-
nevičius, vėliau prisijungė ir kiti.
Per trumpą laiką būrelio nariai jau
su rengė keletą įdomių paskaitų,
susiti ki mų, kartu paminėjo Žalgirio
mūšio 600 metų jubiliejų. Šio būrelio
nariai, pašvęsdami savo laisvalaikį
istorijai, mielai tarpusavyje dalijasi
įdomia istorine informacija, disku-
tuoja rūpimomis istorijos temomis ir
klausimais, gvildena tas istorines
temas, kurių galbūt kartais priven-
gia istorikai profesionalai. 

Gegužės 22 d., sekmadienį, Isto -
rijos ieškotojų būrelio nariai drauge
su Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios choristais bei
Brighton Park Lietuvių Bendruome-
ne po lietuviškų rytinių šv. Mišių pa -
 kvie tė į parapijos svetainę ne tik pa-
sigardžiuoti tradiciniais lietuviškais
pietumis, bet ir pasiklausyti paskai -
tos apie mūsų tautoje plačiai naudo-
jamus lietuviškus heraldinius sim-
bolius. Šios dienos paskaita buvo
skirta dvigubojo kryžiaus (Vyčio)
keliui į mūsų istoriją aptarti. 

Besirenkančius į parapijos kavi -
nę pasitiko JAV LB Brighton Park
lietuvių apylinkės pirmininkė Salo -
mėja Daulienė su jos pačios ir talki -
ninkių pagamintais karštais tradici -
niais lietuviškais patiekalais: kuge -
liu, dešrelėmis su kopūstais, skaniu
pyragu, kava. Juk vien meile istorijai
gyvas nebūsi. Užkandus gardžių pie-

tų, kurių metu surinktos lėšos bus
skirtos parapijos lietuviškam chorui
paremti, pereita prie istorijos daly-
kų. 

 Vienas iš Istorijos būrelio įkūrė -
jų, didelis istorijos mylėtojas, muzi -
kas Algimantas Barniškis susirinku-
siems pri statė šios popietės viešnią,
istorikę Violetą Rutkauskienę ir pa-
kvietė vi sus pasiklausyti paskaitos
tema ,,Dvi gubasis kryžius Lietuvos
ir pa saulio istorijoje’’, paruoštos su
gausiomis iliustracijomis. Šia tema
isto rikė domisi jau daugiau nei 30
metų, nuo darbo M. K. Čiurlionio dai-
lės mu ziejuje Kaune laikų. Tačiau,
kaip sa kė V. Rutkauskienė, pagrindi-
nę ir pačią įdomiausią medžiagą šia
tema jai pavy ko surinkti jau gyve-
nanant čia, Jung tinėse Amerikos
Valstijose. 

Iki šiol Lietuvoje dvigubojo kry-
žiaus istorija nėra kiek plačiau ap-
tarta ar pristatyta, tačiau surinktoji
istorinė medžiaga leidžia daryti kai
kurias naujas įžvalgas dėl šio simbo-
lio kil mės ir atsiradimo Lietuvos he-
raldi koje. Anot istorikės, raktas į dvi-
gubojo kry žiaus istoriją slypi visuose
Jo gailos ir Jogailaičių dinastijos ant -
spau duose. Vis dėlto 1387 m. majesto-
tinis Jogailos antspaudas yra užko-
davęs daugiausiai netikėtumų mūsų
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Paskaita apie Lietuvos heraldinius simbolius

istorijai. Tyrinėjant šį karaliaus Jo -
gailos antspaudą, jame užslėpti ženk -
lai pasako daug įdomaus ir parodo
Jogailos priklausymą Šv. Jurgio rite -
rių ordinui, kuris nuo 1326–1395 m.
gyvavo Vengrijoje. Pasaulio moks -
lininkai šį ordiną laiko pačiu seniau-
siu ir pirmuoju Europos karališku
ordinu. Nuo jo ir prasideda visa isto -
rija, leidžianti prisiliesti prie dvigu -
bojo kryžiaus ištakų ir atėjimo į
lietuvišką heraldiką. Įdomu tai, kad
Šv. Jurgio ordino riteriai, o juo, atro-
do, buvęs ir Jogaila, Vytautas Didy-
sis, Skirgaila bei kt. Lietuvos didikai,
naudojo simbolius, tarp jų ir baltą
dvigubąjį kryžių raudoname skyde,
tokius pat, kokius naudojo Jogaila,
tapęs Lenkijos karaliumi, bei arti -
miausi jo aplinkos žmonės. Tad iki
šių dienų išlikę Jogailos antspaudai
bei kita istorinė medžiaga rodo, kad
Jo gaila šį simbolį paveldėjo iš Veng-
ri jos, o ne iš Lenkijos, kaip neretai
tei giama Lietuvos ir Lenkijos isto-
rikų darbuose. 

Tačiau istorikė V. Rutkauskienė
pastebėjo, kad ne visus heraldikoje
sutinkamus dvigubojo kryžiaus
ženk lus galime priskirti Lietuvai,
Jogai lai ar jogailaičių dinastijai.
Prista ty dama šio simbolio paplitimą
pasau lyje istorikė supažindino su jo
formomis ir atmainomis ir pabrėžė,
jog šis simbolis plačiai naudotas ir
kitose šaly se. Heraldikos specialistai
pasaulyje žino dešimtis dvigubojo
kryžiaus atmai  nų ir formų. Lietuvoje
mes pa žįstame vos keturias. Tas pats
su pavadinimais. Dvigubojo kryžiaus
pavadinimai, vartojami mūsų istori -
nėje literatūroje, tokie kaip lietuviš -
kasis ar jogailaičių, pasauliui yra
mažai žinomi. Pasaulinėje istorinėje
literatūroje toks ar panašus ženklas
kaip Jogailos dvigubasis kryžius
žinomas skirtingais vardais ir pava-
dinimais, kurių yra gal kelios dešim-
tys. Nors dvigubasis kry žius Lietuvo-
je kaip heraldinis ženklas žinomas
nuo Jogailos laikų, ta čiau kaip reli-
ginis, plintančios krikš čionybės sim-
bolis, lietuviams ga lėjo būti žinomas
nuo žymiai senesnių laikų.

Besiklausant įdomios, turinin-
gos paskaitos laikas prabėgo nepaste-
bimai, vis galvojant, kiek dar įdomių
istorinių faktų lieka neat skleista
mūsų istorijai, kiek dar daug istori-
jos paslapčių guli paslėpta po laik-
mečių dulkėmis. Ar prie Lietu vos is-
torijos paieškų negalėtų sėkmingai

prisidėti ir šio būrelio nariai? Gal jie
mielai talkininkautų ir Lietu vos
istorikams, jei šie nebūtų tokie išdi-
dūs ir pakviestų į bendrą talką? 

Istorijos ieškotojų būrelio nariai
padėkojo istorikei V. Rutkauskienei
už paskaitą, įteikdami jai gražią gė-
lių puokštę ir šio būrelio narės Vili-
jos Vakarytės sukurtą eilėraštį, skir-
tą mūsų istorijai ir jos tyrinėtojams. 

Visus, kurie domisi ir savo lais-
valaikį skiria istorijos pažinimui,
kviečiame jungtis prie mūsų Istori-
jos ieškotojų būrelio veiklos.  Susi-
siekti su nariais galite el. paštu:
algis3@prodigy.net arba aviv2008@
att.net 

Istorijos ieškotojų būrelio
info

Istorijos ieškotojų būrelio na riai su istorike Violeta Rutkauskiene po jos paskaitos.                             L. Barniškis nuotr.

VILIJA VAKARYTĖ

Eilėraštis, 
skirtas Lietuvos

istorijai
Tu�Lietuva,
Didinga�Lietuva�–
Neraudoki�ten,
Kryžkelėje�sustojusi,
Suklupusi�prie�milžinų�kapų.

Ar�Tu�žinai,
Kad�tavo�valstybės�simboliai:
Valstybės�herbas,
Trispalvė�vėliava,
Gedimino�stulpai�ir�
Dvigubasis�kryžius
Yra�gyvi!?

Šiandien�į�juos�
Dėmesį�kreipia
Lietuvos�patriotai,
Istorijos�ieškotojai...

Tai�neliūdėk,�Lietuva,
Tu�garbinga�mūsų�mintyse,
Kaip�buvai�garbinga�Gedimino,
Vytauto�Didžiojo�laikais,
Kai�mūsų�proseneliai
Gynė�Tave�savo�krauju
Ir�širdimi.

Taip�dabar�esi
Gyva�čia.
Ir�žinok,�Lietuva,
Kad�tos�meilės�tau
Niekas�niekada�neišplėš
Iš�mūsų�–
Tavo�vaikų�–�širdžių�
Bei�minčių!
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Lietuvos Dukterų draugijos veikla
Labdara ir artimo meilė

Šv. Kazimiero pavyzdys ypač
svar bus, kai kalbame apie lab-
darą ir artimo meilę. Šiais prin-

cipais remiasi ir Lietuvos Dukterų
draugijos (LDD) veikla. Labdara nėra
tik šelpimas. Jei alkanam žmogui su
pa nieka numesime duonos kąsnį,
mes ji sušelpsime, bet nežengsime
labda ringo žingsnio, nes labdara sa-
vo esme yra meilės aktas. Galima
būti labdariais ir nieko neturint –
žmogui rodant meilę, tariant užuo-
jautos žodį, jį paguodžiant. 

Labdara ir artimo meilė yra ne
tik svarbūs, bet ir kiekvienam su-
prantami. Jei amerikiečių lietuvių
dosni ranka nugali Atlanto pla tybes,
jei mūsų šiltas užuojautos jausmas
pasiekia vienišųjų širdis, taip ir
mūsų mintys suranda Gedimi no pa -
likuonį šv. Kazimierą, kad kartu su
juo galėtume skelbti meilę žmogui
(kun. F. Gureckas, LDD įsteigėjas).

Visuotinis metinis susirinkimas

Šios seniausios labdaros organi-
zacijos kilnūs darbai plačiai žinomi
visoje Amerikoje, Lietuvoje ir kituo -
se kraštuose. Organizacija nesigarsi-
na gražiais žodžiais, bet nuoširdžiais
darbais ir atjauta tiesia pagalbos
ranką artimui. 

Popiežius Benediktas XVI sausio
1-ąją paskelbė Pasauline taikos die-
na. Kalbėdamas Vatikano spaudos
salėje popiežius priminė krikščionių
pa reigą būti solidariems su vargs tan -
čiais žmonėmis, juk ir Kristus sakė
savo apaštalams, susirūpinu siems,
kaip pamaitinti didžiulę žmonių mi-
nią: ,,Jūs duokite jiems valgyti!” Po-
piežius ragina visus Kris taus mo ki -
nius, visus geros valios žmones at-
verti savo širdis vargs tančių žmo nių
poreikiams ir, kiek įmanoma, jiems
padėti. Tad kviečia me visus kartu su
LDD sesėmis atverti savo širdis ir
paskleisti meilės spindu lėlius tiems,
kuriems labiausiai jų reikia.

Metams bėgant, visų organizaci-
jų gretos retėja. Jau taip gyvenimas
sutvarkytas – vieni išeina negrįžta-
mai, kiti ateina. Tad kviečiame vi-
sus, norin čius prisijungti prie šio kil-
naus labdaringo darbo, tapti mūsų
naujais na  riais. Mums kiekvienas
lietuvis brangus, mums nesvarbu,

kada jis atvyko į šį kraštą: ar prieš
100 metų, ar tik vakar. 

Tokiais įvadiniais žodžiais š. m.
balandžio 3 dieną Pasaulio lietuvių
centre, Lemont vykusį metinį visuo-
tinį LDD narių susirinkimą atidarė
LDD ren ginių vadovė Nijolė Nausė-
dienė. Džiu gu, kad susirinkime daly-
vavo palyginti daug šios organizaci-
jos narių. 

Maldą sukalbėti bu vo pakviesta
buvusi organizacijos pirmininkė,
dabartinė tarybos narė Joana Kru-
tulienė. Šiam susirinki mui ji buvo
parašiusi savo pačios sukurtą maldą,
šiltais ir jaudinančiais žodžiais iš-
reiškusią artimo meilės prasmę.
Tylos minute ir atsistojimu buvo
pagerbtos amžinybėn iškeliavusios
LDD sesės.

Pereitų metų metinio susirinki-
mo protokolas, kurį paskaitė sekre-
torė Al ma Morkuvienė, buvo priim-
tas be pataisymų.

Pirmininkės I. Grigaitienės
pranešimas

LDD pirmininkė Irena Grigaitie -
nė plačiau apžvelgė pereitų metų
veiklą. Ji sakė, kad vos tik pradėjusi
eiti šias pareigas, ji norėjo pasitrauk-
ti, nes suprato, kad apsiėmė labai
didelį darbą. Tačiau vadovaudamasi
posakiu ,,Ne tas karys, kuris bėga iš
mūšio lauko”, nepasitraukė. Rei kėjo
suburti naują valdybą, rinkti narius.
O tai, visi žinome, nėra lengva. Rei-
kėjo pertvarkyti pačią organizacijos
struktūrą, nes pagal valdžios reika-
lavimus kiek viena nepelno siekianti
organizacija turi sudaryti tarybą iš
mažiausiai 3 narių, valdybą ir revi-
zijos komisiją. Per valdybos susi-
rinkimą tai ir buvo padaryta. 

Marquette Park stovintys LDD
nameliai jau kuris laikas stovėjo tuš-
ti, jais niekas nesinaudojo, o jų iš-
laikymas nešė nuostolį. Per valdybos
posėdį nutarta na melių kol kas ne-
parduoti, o pa do  v a noti juos kitai lie-
tuvių organizacijai. Jie buvo padova-
noti JAV LB Socia li nių reikalų sky-
riui su sąlyga, jog jei atei tyje name-
liai bus parduoti, pelnas bus pa-
skirstytas per pusę. Pati LDD prak-
tiškai liko be pastogės, tad rei kėjo
ieškoti, kur pačioms prisi glaus ti.
Priglaudė Pasaulio lietuvių centras,
bet dar netu rime jame savo nuola-
tinio būsto, lau kiame kada atsilais-
vins patalpa. Bet čia visados galime

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

posėdžiauti ir rengti savo renginius. 
Pernai per Verbų sekmadienį

LDD valdyba suruošė tortų ir pyragų
išpardavimą. Kadangi renginys pasi-
sekė ne blo gai, nutarėme ir šiais me-
tais suruošti tokį renginį. Rudenį
suruošėme metinius iškilmingus pie-
tus, šį kartą mūsų lietuviškame PLC.
Pietūs pavyko neblogai, bet galėjo ir
geriau. Tikimės, kad šiais metais
LDD labiau palaikys mūsų visuome -
nė ir pietuose dalyvaus gausiau.
Metiniai LDD rudens pietūs bus ruo -
šiami spalio 2 dieną PLC.

Į Dzūkijos kraštą išsiuntėme dė -
žes rūbų, nes ten jie labiausiai šiuo
metu reikalingi. Kraštas buvo nunio -
kotas audros, daug žmo nių prarado
namus, asmeni nius daiktus. Netru-
kus vėl išsiųsime naują siuntą. Su-
šelpėme nelaimės iš tiktus lietuvius
čia, Amerikoje. Pa rė mėme jauną vy-
ruką Valentiną iš Lie tuvos, kuriam
buvo nutrauktos ran kos. Šelpiame
nuolatinius mūsų ligonius tiek Ame-
rikoje, tiek Lietu voje, Punske.

Pirmininkė I. Grigaitienė padė -
kojo sesei St. Jelionienei už rūpestin-
gai, jau daugelį metų redaguojamą
mūsų žiniaraštį. Visoms narėms jis
jau buvo išsiuntinėtas, jį buvo galima
paskaityti ir šio susirin kimo metu.

Kiti pranešimai

LDD iždininkė Milda Jakštienė
pateikė informaciją apie iždą. Ant
stalų iš anksto buvo išdėliotos jos
pranešimo kopijos. Padėtis dar nėra
kritiška, bet nėra iš gerųjų. Iždą pa -
pildė per narių laidotuves suaukoti
pinigai, nario mokestis, pavienės,
kad ir nedidelės, aukos. 

Socialinio skyriaus vedėja Milita
Lauraitienė papasakojo apie draugi-

jos remiamus žmones. Vie ni yra re-
miami jau daugelį metų, jiems siun-
čiama mėnesinė para  ma, nes be jos
jie nesugebėtų įsigyti pačių reikalin-
giausių vaistų, negalėtų prasimaitin-
ti. Kitiems pasiunčiamos vien karti-
nės pašalpos. Į metus išsiunčia ma
20,000 dol. Jokiuose renginiuose neį-
manoma surinkti tokios sumos, tad
be aukotojų pagalbos neišsilaiky-
tume.

Revizijos komisijos atstovė Ge-
nu tė Treinienė pranešė, kad kartu su
Vida Kosmoniene ir Dalia Povilai -
tiene patikrinusios LDD iždininkės
M. Jakštienės vedamas knygas, rado
jas vedamas tvarkingai, jos gerai
įvertino iždininkės darbą. 

Laikas bėga greitai, jau praėjo
dveji metai nuo naujos valdybos iš-
rinkimo. Pagal įstatus šiame susirin-
kime turėjo būti išrinkta nauja val -
dyba. Pirmininkė I. Grigaitienė pa-
prašė narių pasiūlyti norimus kandi-
datus į valdybą. Deja, iš susirin ku -
siųjų nesulaukus jokių pasiūlymų,
buvo pritarta, kad ši valdyba pasiliks
dar vienai kadencijai.

Visus atvykusius į metinį narių
susirinkimą registravo, priiminėjo
aukas ir nario mokestį Dangira Bud -
rienė ir Aldona Rukuižienė.

Vaišinomės kava, pyragais, pyra -
gėliais, sūriais, sumuštiniais ir kito -
kiais skanėstais, kuriuos suruošė
mūsų darbščios sesės. 

Pyragų ir tortų išpardavimas

Per Verbų sekmadienį, balandžio
17 d., PLC LDD vėl suruošė pyragų,
tortų ir kitokių šventinių skanėstų
išpardavimą. Šiais metais pasisten-
gėme, kad visko būtų daugiau, kad
atsilankiusieji turėtų iš ko pasirink-
ti. Visi skanumynai buvo šeiminin-
kių namuose kepti. Malonu, kad tiek
daug mūsų organizacijos narių pri-
sidėjo prie šio renginio. Valdybos
vardu visoms sesėms reiš kiame pa-
dėką.

Šį kartą salės gale buvome pa -
ruošę atskirą stalą su įvairiais už -
kandžiais, pyragais ir kitais gardu -
mynais. Visi atsilankiusieji, jei ir ne -
pirko tortų, galėjo prie stalų susėdę
pagurkšnoti kavos, užkąsti sumuš-
tinių, ramiai pabendrauti. Prie kavos
ir užkandžių stalo dirbo sesės Aldona
Rukuižienė ir Lidija Lieponienė.
Kaip ir kitų LDD renginių metu na-
rių mokestį priiminėjo Dangira Bud-
rie nė. Narės ne tik susimokėjo nario
mokestį, bet ir atsirado nuoširdžių
aukotojų, mažesnėmis ar didesnėmis
aukomis parėmusių mūsų organi-
zaciją. 

Nijolė Nausėdienė – Lietuvos
Dukterų draugijos ren ginių vadovė.

LDD narių susirinkimas.

Prezidiumas, pranešimą daro LDD sekretorė Alma Morkuvienė.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

Dėl R. Pakso siūloma keisti Konstituciją

Vilnius (ELTA) – Birželio 6 d.
prasidėjusio tarptautinio viešosios
diplomatijos projekto ,,Gold of  Lithu-
ania” įgula iškels milžinišką 40 kv.
metrų Lietuvos vėliavą 30-yje Euro-
pos uostų. Lietuvoje pagamintas is-
torinis burinis laivas ,,Reliant’59” ir
krepšinio vėliava ragins krepšinio
aistruolius aktyviai sekti artėjantį
Europos krepšinio čempionatą.

Jau trečius metus iš eilės vyks-

tanti ekspedicija ,,Gold of  Lithua-
nia” susies Lietuvą su Pietų Prancū-
zija, Monaku, pietine Ispanijos pa-
krante ir Šiaurės Afrika. Buriuotojų
misija – priminti Europos kultūri-
niams centrams apie įsimintiną LDK
didiko Mikalojaus Kristupo Radvi-
los-Našlaitėlio kelionę į Šventąją Že-
mę, kartu siekiant stiprinti Vilniaus
ir Viduržemio jūros pakrantės mies-
tų bendradarbiavimą.

Jeruzalėje pagerbti žydus gelbėję lietuviai 

Rusija švelnina nuostatą dėl 
priešraketinės gynybos skydo 

Washington, DC (BNS) – JAV
svarsto galimybę jau netrukus iš-
vesti iš Afganistano gerokai daugiau
karių, nei iki šiol skelbta. Prezidento
Barack Obama patarėjai tai aiškina
didėjančiomis karo išlaidomis ir
Osama bin Laden žūtimi. 

Anot duomenų, B. Obama apie
atitinkamą savo sprendimą gali pa-
skelbti kreipimesi į tautą šį mėnesį.
Planuojamas laipsniškas JAV karių
išvedimas iš Afganistano turėtų pra-
sidėti liepą ir būti baigtas iki 2014 m.

pabaigos. Iki šiol kalbėta, kad per pir-
mąjį etapą šalį paliks nuo 3,000 iki
5,000 kareivių. Tačiau nauji planai
numato gerokai didesnį skaičių.

Šiuo metu Afganistane yra be-
veik 100,000 amerikiečių kareivių.
JAV gynybos sekretorius Robert
Gates savaitgalį lankydamasis Afga-
nistane dar teigė, kad liepą vyks ,,ne-
didelis” karių išvedimas. Taip esą
siekiama išlaikyti karinį spaudimą
Talibanui ir galbūt dar šiais metais
priversti jį sėsti prie derybų stalo.

Maskva (BNS) – Rusija sušvelni-
no savo nuostatą dėl Vakarų šalių
planų kurti priešraketinės gynybos
skydą Europoje, tačiau iškėlė kai ku-
rių sąlygų dėl bendradarbiavimo.

,,Padėtis labai pasikeitė: anks-
čiau dėl priešraketinės gynybos sa-
kydavome ‘ne, ne ir dar kartą ne’, o
dabar sakome ‘taip, tačiau su tam tik-
romis sąlygomis’”, – sako Rusijos gy-
nybos viceministras Anatolij Anto-
nov.

,,Teisinis užtikrinimas, kad JAV

ir NATO priešraketinės gynybos sis-
tema nebus nukreipta prieš Rusiją,
yra viena iš bendradarbiavimo sąly-
gų, kurias siūlo Maskva, – pridūrė A.
Antonov. – Kitaip bendradarbiavi-
mas netenka prasmės.”

Rusija nori gauti išsamios infor-
macijos apie kuriamą sistemą: rei-
kalaujama, kad bendradarbiavimo
sutartyje būtų nurodytas raketų gau-
dytuvų didžiausias skaičius ir tipai,
jų greitis, taip pat gaudytuvų ir ra-
darų vietos. 

JAV ketina išvesti iš Afganistano daugiau karių 

Popiežių pasitiko Kroatijos prezi-
dentas Ivo Josipovič (d.). EPA nuotr.

Buvęs JAV senatorius kaltinamas 
neteisėtu rinkimų fondo lėšų naudojimu

Washington, DC (BNS) – Nekil-
nojamojo turto magnatas Donald
Trump, prieš dvi savaites atsisakęs
siekti JAV prezidento pareigų būsi-
muose rinkimuose, persigalvojo ir
vėl neatmeta tokios galimybės.

Manoma, kad dėl savo populiaru-
mo (milijardierius yra savaitinės
pramoginės laidos per NBC televiziją
vedėjas) ir galimybės leisti didžiules

pinigų sumas galimai rinkimų kam-
panijai, D. Traump gali turėti nema-
žos įtakos jėgų pasiskirstymui per
prezidento rinkimus.

,,Jeigu nuspręsiu prezidento rin-
kimuose dalyvauti kaip nepriklauso-
mas kandidatas, iki paskutinio būti-
nų dokumentų pateikimo termino aš
dar turiu beveik 11 mėnesių”, – sakė
jis. 

Istorinis laivas aplankys 30 Europos uostų

Popiežius lankosi Kroatijoje

D. Trump galvoja apie JAV prezidento pareigas

Washington, DC (BNS) – Buvu-
siam JAV senatoriui John Edwards
pateikti kaltinimai neteisėtu rinki-
mų fondo lėšų naudojimu. Politikas
neigia šiuos kaltinimus.

Tyrėjų turimais duomenimis, J.
Edwards išleido 925,000 JAV dol. tam,
kad nuslėptų nuo visuomenės, jog tu-
ri meilužę ir nesantuokinį vaiką. Bū-
tent tuo metu politikas kovojo už tei-
sę tapti Demokratų partijos kandida-
tu per 2008 m. prezidento rinkimus. J.
Edwards kaltinamas pirmiausia tuo,
kad neteisėtai priėmė dviejų rėmėjų
paramą, antra, jis suklastojo šių lėšų
panaudojimo ataskaitą.

Kol vyks teisminis nagrinėjimas,
J. Edwards uždrausta išvykti iš že-

myninės JAV dalies. Pats 57 metų J.
Edwards per pokalbį su žurnalistais
po jam pateiktų kaltinimų pripažino
padaręs klaidą, dėl kurios gailėsis vi-
są likusį savo gyvenimą, tačiau pabrė-
žė niekada nepažeidinėjęs įstatymų.

Gandai apie J. Edwards nesan-
tuokinį ryšį pasirodė dar rinkimų
kampanijos metu. Jau atšaukęs savo
kandidatūrą J. Edwards oficialiai
pripažino turėjęs nesantuokinį ryšį,
taip pat ir tą faktą, jog turi iš šio ry-
šio vaiką. J. Edwards žmona Eliza-
beth išsiskyrė su juo iškart po šio
pripažinimo, tačiau oficialiai skyry-
bų sutuoktiniai neįformino. 2010 m.
gruodį Elizabeth Edwards mirė nuo
vėžio.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės vyriausiasis tre-
neris Kęstutis Kemzūra rengtis šių
metų Europos čempionatui (,,Euro-
basket 2011”) pakvietė 20 krepšininkų. 

Lietuvos rinktinės vyriausiojo
trenerio padėjėjas Robertas Kuncai-
tis sakė: ,,Pakvietėme tuos, kurie,
mūsų manymu, yra verti rinktinės,
tačiau sąrašas nėra galutinis, pasi-
likome teisę jį keisti. Dar nesibaigė
kai kurių šalių nacionaliniai čem-
pionatai, krepšininkai gali gauti
traumas, todėl jų vietas gali tekti
užimti kitiems žaidėjams.”

Į rinktinę pakviesti Mantas Kal-
nietis, Tomas Delininkaitis, Marty-
nas Pocius, Mindaugas Kuzminskas,
Paulius Jankūnas, Robertas Javtokas
(visi – Kauno ,,Žalgiris”), Martynas
Gecevičius, Simas Jasaitis, Artūras

Jomantas, Jonas Valančiūnas (visi –
Vilniaus ,,Lietuvos rytas”), Šarūnas
Jasikevičius, Darjušas Lavrinovičius
(abu – Stambulo ,,Fenerbahce Ulker”,
Turkija), Rimantas Kaukėnas, Kšiš-
tofas Lavrinovičius (abu – Sienos
,,Montepaschi”, Italija), Renaldas
Seibutis (Edirnės ,,Olin”, Turkija),
Deividas Gailius (Bolonijos ,,Cana-
dian Solar”, Italija), Donatas Motie-
jūnas (Trevizo ,,Benetton”, Italija),
Marijonas Petravičius (Milano ,,Ar-
mani Jeans”, Italija), Mindaugas Lu-
kauskis (Oldenburgo ,,EWE Bas-
kets”, Vokietija) ir Darius Songaila
(,,Philadelphia 76ers”).

Komandai vadovaus vyriausia-
sis treneris K. Kemzūra, jam talkins
R. Kuncaitis ir Valdemaras Chomi-
čius. Europos čempionatui bus re-
gistruojama 14 žaidėjų.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė
perduoda Seimui teisininkų siūly-
mus, kaip įgyvendinti Europos Žmo-
gaus teisių teismo (EŽTT) sprendi-
mą dėl pašalintojo prezidento Rolan-
do Pakso.

Premjero Andriaus Kubiliaus po-
tvarkiu sudaryta teisininkų darbo
grupė siūlo įgyvendinant EŽTT
sprendimą, jog neleisdama iki gyvos
galvos būti renkamam į parlamentą
Lietuva pažeidė R. Pakso teises,
keisti Lietuvos Konstituciją.

Anot A. Kubiliaus, Konstitucijos
pataisas galintys siūlyti Seimo nariai
turi apsispręsti dėl tolesnių
veiksmų – Vyriausybė nesiūlo

konkretaus bū-do Konstitucijai
keisti, pateikia visus tris teisininkų
parengtus variantus. 

Pasak teisingumo ministro Re-
migijaus Šimašiaus, galimas bet ku-
ris variantas, bet keisti Konstituciją,
teisininkų ir jiems pritarusios Vy-
riausybės nuomone, būtina. 

R. Paksas prezidento pareigų ne-
teko 2004 m. balandį, kai Konstituci-
nis Teismas pripažino, jog jis sulaužė
priesaiką ir pažeidė Konstituciją.
Premjero sudarytos darbo grupės pa-
siūlymus pats R. Paksas sukritika-
vo – jo teigimu, reikia panaikinti po
Konstitucinio Teismo nutarimo pri-
imtus rinkimų įstatymų pakeitimus

Į Lietuvos krepšinio rinktinę pakviesta 20 kandidatų

Jeruzalė (BNS) – Jeruzalėje
esančiame Holokausto aukų ir didvy-
rių muziejuje ,,Jad Vašem” vyku-
siose iškilmėse pagerbti Pasaulio
tautų teisuoliai iš Lietuvos – Antanas
Babonas, jo sesuo Ona Korsakienė ir
jos vyras Antanas Korsakas (visi – po
mirties).

A. Babono ir jo sesers O. Korsa-
kienės šeimos, rizikuodamos savo gy-
vybe, Antrojo pasaulinio karo metais
išgelbėjo nuo pražūties pusseseres
Rozą ir Sarą Furmanski. Pasaulio
tautų teisuolio medalį ir specialų pa-

žymėjimą atsiėmė O. Korsakienės
marti Jadvyga Korsakienė. Ta proga
,,Jad Vašem” Tautų teisuolių giraitė-
je atidengta atminimo lenta. Pager-
bimo iškilmėse dalyvavo Rozos ir Sa-
ros Furmanski šeimų nariai.

Garbingą Pasaulio tautų teisuo-
lio vardą suteikia Izraelio Aukščiau-
siasis Teismas ne žydų tautybės as-
menims, Antrojo pasaulinio karo me-
tais rizikavusiems gyvybe gelbstint
žydus nuo sunaikinimo. 2011 m. pra-
džioje šiame sąraše buvo 800 Lietu-
vos piliečių.

Zagrebas (ELTA) – Popiežius
Benediktas XVI pirmą kartą lankosi
Kroatijoje. Popiežius palaiko Kroati-
jos, kurios 88 proc. iš 4,4 mln. gyven-
tojų yra katalikai, siekį prisijungti
prie Europos Sąjungos. Tačiau dau-
guma kroatų baiminasi prarasti savo
nacionalinę tapatybę ir religiją, jeigu
Kroatija įstotų į ES, kas tikėtina ne
anksčiau kaip 2013 m.

Popiežius Benediktas XVI susi-
tiko su Kroatijos vadovais. Ponti-
fikas didelį dėmesį skyrė Kroatijos
tautos kultūrai, tradicijoms ir identi-
tetui bei jos siekiams prisijungti prie
ES. 

Vilnius (BNS) –  Birželio 4 d. Sei-
mo istorinėje Kovo 11-osios salėje vyko
Lietuvos Sąjūdžio 13-asis suvažiavi-
mas. Suvažiavime kalbėjo Lietuvos Są-
jūdžio garbės pirmininkas, Europos
Parlamento narys prof. Vytautas Lands-
bergis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas,
Seimo narys Rytas Kupčinskas, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininkas Arvydas Anušaus-
kas. Suvažiavime organizacijos pirmi-
ninku buvo perrinktas Seimo narys, Tė-
vynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų atstovas Rytas Kupčinskas.

ELTA nuotr. – R . Kupčinskas.
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Neribota jėga

(...) kad apšviestų jūsų dvasios
akis ir jūs pažintumėte, kokia yra
viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks
jo garbingo paveldėjimo turtas šven-
tųjų tarpe ir kokia nepalyginama jo
galybės didybė mums, tikintiesiems,
veikiant jo neribotai jėgai. /Ef  1, 18-
19/

Apaštalas Paulius mums šian-
dien primena, kokia galybė ir jėga
slypi kiekviename iš mūsų. Mūsų gy-
venimo gerovė, laimėjimai, pasieki-
mai, pergalės rodo Dievo garbę, šlo-
vę, galią ir viltį pasauliui. Mūsų gy-
venimo džiaugsmas, ramybė, tikėji-
mas, drąsa ir išmintis šviečia tiems,
kurie dar nepatyrė Dievo begalinio
gerumo ir neribotos jėgos savo gyve-
nime. Šv. Raštas šiandien mums pri-
mena, kad nešiojamės Viešpaties
dvasią, gyvybę teikiančią, atkurian-
čią ir palaikančią dvasią. Šios dva-
sios galios veikiamas mūsų gyveni-
mas keičiasi, atsiveria naujos gali-
mybės, mūsų skolos mažėja, mūsų
konfliktai sprendžiasi, mūsų sveika-
ta gerėja, sutinkame vis daugiau ge-
rų žmonių, palaipsniui išsilaisvina-
me iš priklausomybių. Visa tai vyks-
ta dabar, nes ta dvasia tikrai labai ga-
lingai veikia, viską atkurdama, at-
naujindama ir keisdama.

Viename moksliniame straips-
nyje skaičiau pasakojimą apie mažas
žuveles, kurios gyvena Raudonojoje
jūroje. Pagal savo išvaizdą jos beveik
niekuo nesiskiria nuo kitų žuvų. Ta-
čiau jos yra ypatingos tuo, kad jų
neėda toje jūroje plaukiojantys ir
medžiojantys rykliai, nes jos turi ne-
įprastą apsaugos sistemą. Jausda-
mos, kad artėja pavojus, jos išskiria
labai nuodingą skystį, kuris kelioms
sekundėms paralyžiuoja ryklio nas-
rus. (...) Dievas sukūrė šią mažą žuvį
tokią, kad ji gali lengvai apsisaugoti
nuo daugelio didžiulių plėšrūnų.
Kaip ta žuvelė jaučiasi, būdama tarp
ryklio nasrų? Tikriausiai ji neišsi-
gąsta, jos kraujospūdis nepakyla, ji
neskambina policijai, ji nepuola į ne-
viltį, bet tiki, kad ji vis tiek išgyvens.
Ji žino, kad ji turi šią galią, kad nieko
bloga jai negali atsitikti. Ji žino, kad
ji yra ypatinga, ir kad nėra tokia pa-
ti, kaip daugelis kitų žuvų.

Mes esame daug vertingesni už
tą mažą žuvelę. Dievo akyse esame
daug vertingesni už visą jo sukurtąją
visatą. Šventasis Raštas nuolat kar-
toja, kad turime ypatingą dievišką
galią, kuri padeda mums kovoti su
gyvenimo sunkumais. Jei mus apnin-
ka mintys, kad mes nieko nepasiek-
sime darbe, nieko gero nenuveiksime
gyvenime, nepakilsime iš skurdo,
turime prisiminti ir tikėti: „Esu
Dievo vaikas, esu nugalėtojas, nes tu-
riu jo dvasią, kuri gydo, gaivina, ra-
mina, ir drąsina. Turiu tą pačią Die-
vo galią, kuri lydėjo Jėzų sunkumuo-

se, kančioje ir vedė jį į pergalingą
prisikėlimą.”

Kai pamirštame tai, kas esame,
ką Dievas mums davė, tuomet įžei-
džiame savo Kūrėją, Dangiškąjį Tė-
vą. Dievas mus sutvėrė pagal savo pa-
veikslą ir įkvėpė savo gyvybę. Turi-
me dievišką kilmę, prigimtį. Turime
visa tai, ko reikia tam, kad nugalė-
tume visas piktojo kliūtis ir džiaug-
tumėmės gyvenimu. Kad gyventume
nugalėtojo gyvenimą, turime nuolat
prisiminti, kas esame. Per Kristų
esame Dangaus Tėvo Aukščiausiojo
Dievo sūnūs ir dukros. Nesame, kaip
visi. Mūsų krikštas, mūsų tikėjimas
ir Jėzaus gyvenimas mumyse padaro
mus ypatingais. Prisiminkime ir pa-
rodykime tai savo žodžiais ir darbais.
Nuolat kartokime: „Esu tobulai su-
kurtas. Esu viskuo aprūpintas. Ma-
nyje dieviška prigimtis. Esu vertin-
gas ir galingas. Su manimi Viešpats,
kuris mane myli ir stiprina.”

Galbūt turime negalių, silpny-
bių, esame padarę didelių klaidų. Bet
mūsų klaidos nekeičia mūsų dieviš-
kos prigimties. Dievas nedaro klaidų,
kai jis kuria kiekvieną žmogų. Jei
žmonės mus žemina, palieka, atstu-
mia, Dievas mus priima. Niekas ne-
gali mums liepti jaustis žemesniu,
prastesniu, nevertingu, jei mes to ne-
leisime. Niekas negali atimti mūsų
dieviškosios galios ir jėgos. Kas
mums svarbiau, ką kiti apie mus ma-
no, ar ką Dievas šiandien mums sako
apaštalo žodžiais?

Šventajame Rašte nesakoma,
kad Dievas suteiks mums galią ir jė-
gą kada nors ateityje. Ten nesakoma,
kad vieną dieną mes turėsime talen-
tą, kad vieną dieną mes turėsime
daugiau galimybių, kad vieną dieną
turėsime daugiau išminties. Visa tai
jau yra mumyse. Mes turime nugalė-
tojo kraują. Net jei kartais nesijau-
čiame Dievo globojami, stiprūs, ne-
reiškia, kad neturime dieviškos ga-
lios. Kai nesijaučiame nugalėtoju,
kai slegia problemų našta, kartoki-
me: „Nesu vidutinis, nesu eilinis.
Esu nugalėtojas. Visatos Valdove, dė-
koju už tavo galybės didybę ir neri-
botą jėgą. Tikiu, kad tavo dvasia ma-
ne lydi, stiprina ir veda į naujus lai-
mėjimus.” Jei taip melsimės, tuomet
tapsime dar stipresniais, išmintin-
gesniais, drąsesniais. Tapsime tuo,
kuo tikime. Vis daugiau menkaver-
tiškumo nukris nuo mūsų minčių.
Vis labiau pastebėsime tai, ką Dievas
yra mums davęs. Jis ves mus į dar
didesnes pergales, kurias jis yra
mums parengęs.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Rytis Gurkšnys, SJ – pirmasis
Lietuvoje vadovų ugdytojas ir organi-
zacinės elgsenos magistras. Eina rek-
toriaus pareigas Kauno jėzuitų baž-
nyčioje.

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

ŠVENTADIENIS

7 šv. Velykų sekmadienis

Gyvenimo nuotrupos
JUSTInAS PIkŪnAS

Nr. 19

Malonumą teikė gana dažni susi-
tikimai su dramos, teatro, politikų ir
įvairių organizacijų atstovais. Tarp
jų noriu paminėti prof. Vytautą
Landsbergį, prez. Valdą Adamkų,
aktorę Virginiją Kochanskytę, solistę
Ritą Preikšaitę ir kolegas profeso-
rius UD, Vilniaus, Kauno ir Klaipė-
dos universitetuose. Tai: prof. J. La-
pė, doc. B. Grigaitė, prof. A. Goštau-
tas, kuris darė gerą įspūdį, atsklei-
džiant psichologinius veiksnius. Visi
jie buvo mieli ir įdomūs kolegos.
Buvo įdomu, lengva ir malonu su jais
bendrauti. 

Didelį įspūdį paliko Mindaugo ir
Laimutės Bloznelio, Ginto ir Irenos
Žemaitaičio, Viganto ir Jolitos Vėb-
ros ir Mindaugo ir Irenos Pikūnų
Alytuje šeimos – ir per šventes, ir
tarp švenčių. Jų palaikymas ir pagal-
ba palengvino mano misiją Lietuvoje
įkvėpti studijuojančiam jaunimui
mokslo ir dvasingumo siekį, kad jie
galėtų veržtis į doros kelią, į tarnybą
tautai, į idealo ,,Visa atnaujinti
Kristuje” aukštybes. 

Daug malonių jausmų patyriau
per gausius pasisvečiavimus pas
Casey ir Irene Ambrose, Viktorą ir
Birutę Veselkus, dr. Vytautą ir Vandą
Majauskus, Antaną ir Aldoną Paš-
kus, dr. Adolfą ir Jadvygą Damušius,
Gražiną ir dr. Romualdą Kriaučiū-
nus, dr. Petrą ir Laimą Žemaičius,
dail. Antaną ir Anastaziją Tamošai-
čius, Romualdą ir Laimą Maziliaus-
kus, Vilniuje pas Julių ir Angelę Svi-
lelius. Buvo ir daugiau šeimų ir pa-
skirų asmenų Austrijoje, Vokietijoje
ir Prancūzijoje, su kuriais bendravi-
mas buvo įdomus ir džiaugsmą ne-
šąs. Dažnai laiškais palaikiau ryšį su
jais ir kitais.

Pavojai gyvybei

Per mano ilgą gyvenimą įvairių
pavojų sveikatai ir gyvybei buvo ne-
pavydėtinai daug. Pradėsiu su vaikų
ligomis. Persirgau turbūt visas to
meto vaikų ligas, kai kurias sunkiai.
Atsimenu, vieną metą kasdien einu į
mokyklą, o vaikų vis mažiau ateina.
Vieną dieną atėjome 7 iš 32. Mokytoja
Sofija Grinkevičiūtė sako: ,,Vaiku-
čiai, jau rytoj neateikite į mokyklą,
nes gripas plečiasi. Pranešiu tėve-
liams, kada vėl reikės ateiti visiems,
kurie būsite sveiki.” Jaučiausi išdi-
dus, kad manęs liga nenutvėrė, bet
po poros dienų ir aš iš lovos jau nesi-
kėliau – sunkiau ir gal ilgiau už bro-
lius sirgau. 

Jau rašiau apie imtynes su bro-
liu, kai virsdamas žemyn išsisukau
dešinę koją. Šaukiau ir verkiau visą
vakarą ir naktį. Tai buvo pačios sun-
kiausios dienos ir savaitės mano vai-
kystėje. Kartais namuose likdavau
vienui vienas, negalėdavau pakilti iš
lovos. Valandos ilgėdavo. Tai buvo
labai depresyvios dienos. Vaizduotė
įsibėgėdavo, bet ir ji greitai užgesda-
vo. Daugiau nei porą mėnesių niekas
nepadengė stimuliacijos stygiaus,
nes miegamajame buvo prietema –
tebuvo vienas langas. Jo pasiekti ne-
galėjau. Nemačiau, kas darėsi ap-
link. 

Bręstant atsirado kitų pavojų.
Vieną dieną ėjau kartu su Vladu Bar-
zilausku (mano geras draugas Aly-

taus gimnazijos metais ir vėliau) į
kiek tolimesnį ežerą išsimaudyti,
pasikaitinti saulėje. Pakelėje susto-
jome pas ūkininką vandens išgerti.
Kaip įprasta Dzūkijoje, šeimininkė
pavaišino pienu ir įdavė po kieto
sūrio gabalą. Vladas nedrįso, tai aš
vienas plaukiau per ežerą, sūrį ran-
koje laikydamas ir jį krimsdamas.
Priplaukus prie vidurio ežero, už-
springau tuo kietu sūriu. Negalėda-
mas atsikvėpti pradėjau skęsti. Kai
gilumoje vanduo sudavė į atvertą
burną, atsivėrė gerklė ir aš supratau
– reikia  išplaukti į paviršių. Galvai
išnirus, išspjoviau vandenį ir stip-
riai įkvėpiau. Nutariau plaukti atgal,
bet ežeras aplink sukasi, nežinau,
kur plaukti. Po kelių minučių suki-
masis sulėtėjo, ir aš pamačiau ant
kranto mojuojantį rankomis Vladą.
Parplaukiau be sūrio. Jis sako: ,,Kas
tau yra, Justai, vidury ežero nardyti
pradėjai?” ,,Buvo blogiau, negu tai,
aš vos atsigavau užsprigęs sūriu, pa-
tekau į gilumą ir vos vandens pa-
viršių pasiekiau...”, – paaiškinau
jam.

Kartą 1944 m. vasarą man su
broliu Stasiu esant prie Obelijos eže-
ro, pamatėme vokiečių ir rusų lėktu-
vų dvikovą. Spoksome. Staiga šūvių
salvė praskriejo pro mudviejų akis.
Pasislėpėme už ežero kranto. Po
kelių minučių matome vokiečių lėk-
tuvą skrendant žemyn, link mūsų,
tiesiog į ežerą ir jo paviršiumi gal 5
ar 10 metrų aukštyje. Susitelkę žiū-
rėjome, kol jis išnyko nenuskendęs.
Mums nebuvo aišku, kodėl jis skrido
taip žemai. Gal tai buvo gynimosi
taktika, nors rusų lėktuvas jo nesivi-
jo.

1942 metų žiemai baigiantis, iš
Aukštųjų Šančių išėjau su namo
(kuriame turėjau kambarį išsinuo-
mavęs) savininko dukra pačiuožti
ant Nemuno ledo. Abu čiuožiame ap-
skritimais, ji mažesniu, aš didesniu.
Kartą paimu daug didesnį lanką ir
girdžiu – ledas braška, braška stip-
riau ir lūžta... Aš pūkšt ir panėriau į
stipriai tekantį ledo šaltumo van-
denį. Nemuno srovė tiesiog neša ma-
ne, o aš abiem rankomis griebiuosi
už ledo krašto. Dar kartą ir dar kelis
kartus... Man paspaudžiant ledą, kad
užslysčiau ant paviršiaus iš stipriai
tekančios srovės, kuri mane traukia į
apačią, jo pluoštas vis atlūžta... Stu-
dentė čiuožia artyn, ji neturi nei vir-
vės, nei lazdos. Aš šaukiu: ,,Čiuožk į
krantą!” Ji greit paklusta. Jaučiu
sunkumą: su žiemos rūbais, batais,
pačiūžomis, o dugno nesiekiu. Gal iš
kokio 7 ar 9 karto (man atrodė žy-
miai daugiau) užgriebtas paviršiaus
ledas mane atlaikė, ir aš išnirau iš
vandens ant ledo paviršiaus. Ne taip
jau lengvai, turiu prisipažinti, – le-
das slidus, šlapia apranga sunki, te-
kantis vanduo traukia žemyn. Matyt,
Apvaizdos buvo lemta man daug il-
giau gyventi. Abu nusiėmėme pačiū-
žas – buvo bent kilometras į namus.
Jos motina užkūrė pečių, aš pasi-
keičiau drabužius. Ji užvirė arbatos
ir aš atšilau. 

Tuo metu ties Šančiais, Nemuno
viršuje, buvo naujas ledas, kai kur
apačioje nebuvo senojo ledo, štai
kodėl aš ir įkliuvau. 

Bus daugiau.

Vydūno fondas, Lemont, IL, reiškia padėką   „Draugo” redakcijai už
nuolatinį paslaugumą ir bendradarbiavimą, Fondo informacijų ir pastan-
gų skleidimą visuomenei. „Draugo” leidybai paremti atsiuntė 100 dol.
auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnumą.



ma, įstrigusi virškinimo trakte, gali
sukelti daug nemalonumų. Tačiau jei
jūsų atžala neįsivaizduoja dienos be
gumos, o jūs nieko negalite pakeisti,
tuomet patariama vartoti becukres
gumas, skirtas vaikams. Be to, griež-
tai apribokite kramtymo laiką ir
dažnumą. Patariama leisti kramtyti
gumą iki 5–7 minučių 2 kartus per
dieną. O dar geriau rinktis kramto-
muosius saldainius, kurie sukramto-
mi per kelias minutes.

Negalime nesutikti, kad kramto-
moji guma turi ir naudingų savybių,
tačiau svarbu, kad ji būtų kramtoma
laiku ir vietoje. 

Patariama:
* Kramtykite kramtomąją gumą

ne ilgiau kaip 5 –7 minutes;
* Mėgaukitės ja ne dažniau kaip

du, tris kartus per dieną;
* Kramtykite kramtomąją gumą

tik po valgio.

Jeigu jums reikia smarkiai su-
sikaupti, organizmas atleis, jei dar-
buositės žandikauliais ir 10–20 mi-
nučių. Per tą laiką neliks ir mėtų bei
cinamono kvapo.

Kramtomoji guma pasižymi ir
naudingu, ir nelabai naudingu povei-
kiu, todėl kramtyti ją ar ne – turite
nuspręsti patys.

Paruošta pagal žurnalą ,,Moters
savaitė”, www.sveikasžmogus.lt,
www.vlv.lt, www.aržinai.lt
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

Tiesa apie kramtomąją gumą

Kiekvieną dieną girdime įvai-
rių atsiliepimų ir nuomonių
apie kramtomąją gumą. Kram-

tomoji guma šiuo metu yra gydomoji
ir profilaktinė priemonė – saugo dan-
tis nuo ėduonies, balina ir stiprina
juos. Ji taip pat išvalo iš burnos ert-
mės maisto likučius, treniruoja (la-
vina) žandikaulio sąnarį, padeda
virškinimo traktui, atgaivina burnos
kvapą.

Kramtomoji guma nėra šių die-
nų išradimas. Jau senovės Antikoje
burnos ertmę valančių ir gaivų kva-
pą suteikiančių produktų kramty-
mas buvo įprastas reiškinys. Senovės
Graikijoje kramtoma guma buvo
vadinama mastika, kadangi ji buvo
pagaminta iš mastikinės pistacijos
medžio Pistacija lentiscus dervos.
Majų indėnai kramtė kaučiukmedžio
sakus, o Šiaurės Amerikos indėnai
gamino kramtomą gumą iš pušies
sakų ir bičių vaško. 

Iki Antrojo pasaulinio karo
kramtomoji guma buvo gaminama iš
kaučiukmedžio sakų ,,chicle”, su-
maišytų su įvairiomis medžiagomis,
suteikiančiomis gumai spalvą bei
kvapą. ,,Chicle’’ yra kaučiukinė sula,
gaunama iš kaučiukmedžio (Manil-
kara zapota) medžių, augančių Cent-
rinėje Amerikoje, Meksikoje. Kau-
čiukmedžio medžiai auga ne visur, o
jų ištekliai yra riboti, todėl kramto-
moji guma pradėta gaminti iš sinte-
tinių medžiagų (dirbtinės dervos).

Kramtomoji guma 
ir dantys

Daugelį metų kramtomoji guma
buvo tik... paprasta kramtomoji prie-
monė. Tik paskutinį dešimtmetį ji
staiga tapo ne tik guma, bet ir gydo-
mąja bei profilaktine priemone, ap-
saugančia nuo ėduonies, balinančia
ir stiprinančia dantis. Svarbus dantų
būklės rodiklis – jų baltumas. Rū-
kant, geriant kavą, arbatą, vyną, be
to, nepakankamai rūpestingai valant
dantis, jie pagelsta. Tuomet, prisik-
lausę įvairių siūlymų, griebiamės
balinamosios kramtomosios gumos.
Tačiau ji negali pašalinti dantų ap-
našų, nes jos pernelyg tvirtai priki-
busios prie emalio paviršiaus. Išim-
tis gali būti tik kramtomoji guma,
kurios sudėtyje yra kietų granulių.
Jos truputį ,,pagremžia” dantų pavir-
šių. Tačiau jokia kramtomoji guma
negali pakeisti rūpestingo valymo su
dantų pasta ir šepetėliu.

Ėduonies profilaktika

Dar vienu labai svarbiu kramto-
mosios gumos privalumu laikoma
ėduonies profilaktika. Ėduonies atsi-
radimo priežastis – maisto likučiai,
kurie, nepašalinti iš burnos ertmės,
ilgainiui pažeidžia danties paviršių.
Pati kramtomoji guma negali įsi-
skverbti į sunkiai pasiekiamas bur-
nos sritis, bet ją kramtant gausiai iš-
siskiria seilės, kurios yra kaip ,,ska-
lavimo’’ priemonė, padedanti išvalyti
nereikalingus maisto likučius. Ta-
čiau, jeigu ėduonis jau yra, tai tarp-
dantyje įstrigęs gumos gabalėlis tik
pagreitins dantų gedimo procesą.

Apatinio žandikaulio sąnario 
ir dantenų stiprinimas

Turint omenyje, kad didžioji mū-
sų maisto dalis yra minkšta, kurios
nereikia aktyviai kramtyti, be to,
mes ir patys nelinkę ilgai kramtyti,
mūsų apatinio žandikaulio sąnarys
yra nepakankamai mankštinamas.
Sustiprinti jį odontologai pataria
kramtyti kramtomąją gumą kiekvie-
ną kartą pavalgius: pradedant nuo
3–5 minučių aktyvaus kramtymo ir
palengva kramtymo laiką ilginant.

Kramtomoji guma ir 
virškinimas

Be gydomųjų kramtomosios gu-
mos savybių, dažnai minima, jog ji
padeda virškinti maistą. Kramtant
gumą išsiskiria seilės, padidinančios
virškinimo sistemos aktyvumą. Tai
leidžia greičiau ir lengviau suvirš-
kinti viską, kas buvo suvalgyta. Ta-
čiau svarbu nepersistengti, nes, ilgai
kramtant, nuolat išsiskiria skran-
džio sultys, o skrandis maisto negau-
na, todėl gali pradėti ,,virškinti sa-
ve”, o tai galipakenkti skrandžiui.
Laikantis dietos becukrė kramtomoji
guma padeda malšinti alkį. 

Kramtomoji guma ir dėmesio
sutelkimas, mąstymas bei

atmintis

Teigiama, kad kramtomoji guma
padidina dėmesį ir sugebėjimą susi-
kaupti. Korėjos karo metu ameri-
kiečių kariai buvo specialiai aprūpi-
nami skania kramtomąja guma tam,
kad kareiviai savo užduotį atliktų
kuo labiau susikaupę. Britų moks-
lininkų nuomone, kramtant gumą,
dėl pagerėjusios kraujo apytakos
smegenyse pagerėja mąstymas ir
atmintis. Columbia University mok-
slininkai pastebėjo, kad kramtomoji
guma padeda atsipalaiduoti, mažina
stresą, kelia pasitikėjimą savimi.

Kramtomoji guma ir vaikai

Vaikams reikia rinktis becukrę
gumą: nesustiprėjusį vaikų dantų
emalį cukrus gali labiau pakenkti
nei suaugusių. Ar vaikams išvis rei-
kalinga kramtomoji guma — ginčyti-
nas klausimas. Su ėduonimi galima
susidoroti laikantis būtiniausių bur-
nos higienos reikalavimų, be to, jau-
nam virškinimo traktui nereikia
papildomai skatinti seilių išsiskyri-
mo, o žandikaulio sąnarys sėkmingai
stiprėja graužiant morkas ar obuo-
lius. Vaikams kramtomoji guma gali
ir pakenkti: atsitiktinai praryta gu-

SVEIKATA

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

www.draugas.org

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2010 m. ba-
landžio 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. Aukos skiriamos padėti Lietuvos
moterų krūties vėžio ankstyvai diagnostikai. Prašome padėti Lietuvos
moterims.
Aukojo:

$1,000 – G. G. Liautaud, IL.
$200 – P. Mileris, NE; E. ir D. Laukys, NY.
$100 – D. N. Zuraitis, IL; R. ir R. Gerulis, IL; kun. V. Memėnas, IL.

$60 – D. ir V. Melinauskas, OH.
$50 – P. M. Merwin, IL; M.H. Bell, TN; L. B. Simanavičius, NY; N.
Bražėnas-Paronetto, NY; R. ir I Wehbring NY,
$35 – D. M. Elsbergas, IL; J. Valaitis, IL.
$25 – A. ir V. Bendoraitis, WI; S. K. Mikrut, IL; A. E. Kavaliūnas, IL; E.
ir J. Savickas, CT; R. M. Šilgalis, OH; C. ir A. M. Borzelli, NJ; E. ir P.
Savolskis, PA; S. U. Matulionis, NY, A. ir B. Rudinski, IL; M. F.
Jablonskis, IL; J. C. Gvidas, IL; K. ir C. Jesunas, IL; A. V. Lukoševičius,
NJ; A. Brazis, IL.
$20 – D. N.  Armonas, OH.
$15 – I. ir V. Kilius, NY; P. ir J. Matelis, FL; M. C. Abelkis, IL; H. D. Kopp,
PA.
$10 – E. ir D. Bubnys, RI; G. ir B. Bedro, MI; V. Valadka, IL; B. ir P.
Strazdas, MA.

$5 – J. K. Laskauskas, CT;  R. ir E. Sadonis, NJ; J. ir R. Laskauskas,
CT; R. ir E. Sadonis, NJ.

Prisiminti:
a. a. M. Baltrus: $100 – J. J.  Baltrus, PA.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai vertinamos!
Lithuanian Mercy Lift, P. O.   Box 88, Palos Heights, IL 60463. 

Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com      www.lithuanianmercylift.org
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SIŪLO DARBĄ

XIX ČLM abiturientų laida – su viltimi sugrįžti

Gegužės 21 d., Čikagos lituanis-
tinėje mokykloje klegėjo sma-
gūs balsai, liejosi šypsenų ir

gėlių jūra – ir mažieji, ir vyresni mo-
kiniai prieš išsiskirstydami atostogų
atsisveikino su bendraklasiais, mo-
kytojais ir lietuviškais vadovėliais.
Mokyklos baigimo šventė prasidėjo
šv. Mišiomis, kun. Antanas Gražulis
savo pamokslą pradėjo simboliniu
mokyklinio skambučio skambesiu –
kunigas susirinkusiems kalbėjo apie
skambutį, ne tik kviečiantį atlikti
gerus darbus, bet ir žadinantį mu-
myse tikėjimą, sąžinės balsą. 

Ši diena buvo ypatinga šešiolikai
dešimtokų – jiems paskutinį kartą
skambėjo šios mokslo šventovės
skambutis, tiek šeštadienių kvietęs
mokytis lietuviškai rašyti, skaityti,
semtis žinių apie mūsų šalies istori-
ją, gamtą, papročius. O kiek švenčių
kartu švęsta, kiek mūsų valstybei
reikšmingų datų minėta, kiek kartų
dalyvauta konkursuose, kiek lietu-
viškų dainų dainuota, šokių sušokta,
kiek įdomių svečių sulaukta per tuos
metus. Visa tai abiturientai, be abejo,
prisimins, įvertins tikrai dar ne
kartą savo gyvenime, o išleistuvėse
netrūko ir sveikinimų, ir staigmenų,
ir atsisveikinimo graudulio. Su mo-
kykla šįmet atsisveikino Viktorija
Badaraitė, Viltė Baliutavičiūtė, Gab-

rielė Bieliauskaitė, Mantas Dirsė,
Vytautas Grašys, Gerdas Gudzevi-
čius, Edvinas Karalius, Julija Luko-
ševičiūtė, Gabrielė Noreikaitė, Moni-
ka Satkauskaitė, Aivaras Sineokis,
Gytis Starinskas, Rūta Survilaitė,
Aleksas Sutrinaitis, Neda Šaparnytė
ir Karolis Vaičius. Dešimtokus svei-
kino mokytojai, klasės auklėtoja

LORETA TIMUKIENĖ

Dešimtokai atsisveikina su Čikagos lituanistine mokykla. Devintokams perduotas mokyklos raktas.

Lina Tumasonienė, mokyklos direk-
torė Jūratė Dovilienė, JAV Lietuvių
Bendruomenės Brighton Park apy-
linkės pirmininkė Salomėja Daulie-
nė, Jaunimo centro valdybos pirmi-
ninkė Neringa Aleksonienė, mokyk-
los tėvų komiteto pirmininkas Val-
das Kerulis, linkėdami nepamiršti
savo lietuviškų šaknų, kalbos, tėvy-
nės. Mokyklos baigimo atestatus įtei-
kė mokyklos direktorė ir abiturientų
auklėtoja, kiekvienam auklėtiniui
linkėdama degti meile savo tėvynei
ir padovanodama lietuviškos duonos
kepaliuką. Maloniai nustebino resto-
ranas ,,Kunigaikščių užeiga”, mo-
kyklai padovanojęs milžinišką ša-
kotį. 

Šventėje skambėjo ir pačių išei-
nančiųjų, ir juos išlydinčiųjų dainos,
eilėraščiai. Abiturientams eiles ir
simbolinius paukščius padovanojo
mažieji mokinukai, paruošti mokyto-
jų Vitalijos Valuckienės ir Skirman-
tės Orintienės. Tradiciškai sušoktas
paskutinis mokyklinis valsas, būsi-
miems mokyklos šeimininkams de-
vintokams perduotas testamentas ir
mokyklos raktas. Taip pat iškilmin-

gai buvo įteikti pradinės mokyklos
baigimo pažymėjimai gražiam bū-
riui šeštos klasės mokinių. Jie sėk-
mingai išlaikė egzaminus ir rudenį
keliaus į aukštesniosios mokyklos
septintą klasę.

Po iškilmingosios dalies dešim-
tokai, jų tėveliai, mokytojai rinkosi
Jaunimo centro kavinėje, kur abitu-
rientai paruošė smagią programą ir
dovanėles tiems, kas juos tiek metų
kantriai mokė ar vežiojo į mokyklą.
Tėveliai, išlydėdami savo atžalas į
tolimesnį kelią, sudainavo dainą
,,Aitvarai”, o XIX laidos dešimtokai,
atsisveikindami su  Čikagos lituanis-
tine mokykla, į dangų paleido skristi
raudonus balionus. Nežinia, kokią
svajonę turėdami mintyse – galbūt
rusenančią viltį kada nors sugrįžti į
šią mokyklą – gal dirbti, o gal už ran-
kutės atvesti savo atžalą. Tikimės,
kad šie jauni žmonės lituanistinėje
mokykloje išmoko ne tik skaityti,
rašyti, bet ir pasijusti esą mūsų tė-
vynės Lietuvos dalimi.  Palinkėkime
jiems gero vėjo! Lauksime sugrįž-
tančių!

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

Atkelta iš 2 psl.
Ar kas prisimena kokį mūsų po-

litiką, kalbantį apie lietuvybės tvir-
tinimą? Valstybės raida pajungiama
estų tautos gyvybingumui stiprinti
ir jos kūrybos apraiškoms skleisti. O
kas ir kokiais būdais gali stiprinti
estiškumą? Atsakymas akivaizdus –
kultūra ir jos teikiami būdai, skati-
nantys estiškumo savikūrą ir kultū-
rinę kūryba. (...) Šį dokumentą ruošė
didelis mokslininkų ir įvairių sričių
specialistų kolektyvas, vadovauja-
mas Talino universiteto mokslinin-
kų.

Panašiu keliu numato eiti ir
Latvija. „Latvijos tvarios plėtros
strategijoje iki 2030” įtvirtintas pag-
rindinis tikslas išsaugoti ir turtinti
Latvijos kultūrinę erdvę, stiprinti
nacionalinį tapatumą, kaip esminį
visuomenės kūrybiškumą laiduojan-
tį ir skatinantį veiksnį. Todėl doku-

mente pirmasis skyrius nusako Lat-
vijos kultūrinės erdvės ir naciona-
linio tapatumo stiprinimo plotmes, o
antrasis skirtas ilgalaikėms investi-
cijoms į žmogiškąjį kapitalą, kuris
suvokiamas nacionalinio tapatumo
stiprinimo požiūriu.

Lietuvos tvarios raidos strategi-
jos kūrėjams linkėtume ne piešti su-
sigalvoto žmogaus vaizdinį ir steng-
tis jį primesti Lietuvos visuomenei, o
labiau atsižvelgti į Europos Sąjungos
raidą ir jos prieštaringumus, kaimy-
ninių valstybių pastangas tvirtinti
savo valstybingumą, stiprinti nacio-
nalinius tapatumus ir nacionalines
kultūras.

Sutrumpinta

Delfi.lt

Vytautas Rubavičius – lietuvių
poetas, literatūros kritikas, vertėjas.

Strategijoje pamiršta Lietuva 
ir lietuviai?

Šešiolikai dešimtokų paskutinį kartą skambėjo ČLM skambutis.
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Į naująjį S. Dali muziejų plūsta lankytojai

Užrašas ant vartų: „Atsargiai. Šuns nebijokite. Bijokite šeimininko.”

*
– Rengiamės pas jus į svečius. Nutariau pasiklausti, kokios lauktuvės

labiausiai pradžiugintų jūsų vaikus?
– Aš jums siūlau geriau neišlaidauti. Apskritai geriau į svečius neikite.

*
– Kaimyne, o puodą turi?
– Taip.
– Didelis?
– Turiu ir didelį.
– Su dangčiu?
– Aha.
– O mėlyną turi?
– Tau puodo reikia?
– Ne, šiaip bandau pokalbį palaikyti.

*
– Ką gydytojas pasakė, kai sužinojo, jog tau sklerozė?
– Liepė pinigus mokėti iš anksto.

*
– Brangusis, vakar įdėmiai stebėjau rungtynes, kurioms teisėjavai.
– Na, ir kaip?
– Aš iš karto po rungtynių tave užrašiau konsultacijai pas akių gydytoją.

*
Pirkėjas skundžiasi pardavėjui:
– Šis sūris, kurį pardavėte kaip olandišką, iš tiesų yra šveicariškas...
– Iš kur tai žinote? Gal su juo bandėte kalbėtis?

Bernardinai.lt

,,Sveiki atvykę” – įvairiomis
pasaulio kalbomis užrašyta ant nau -
jojo ispanų dailininko Salvador Dali
(1904–1989) muziejaus, St. Pe tersburg
mieste, Florida durų. Į nau jas patal-
pas muziejus persikėlė visai neseniai
– šių metų sausį, ir čia jau plūsta šio
dailininko gerbėjų minios. Šis muzie-
jus – pats didžiausias S. Dali muzie-
jus už Ispanijos ribų, kuriame saugo-
ma apie 2,100 įvairių menininko dar-
bų.

Ispanijoje, Figueres mieste, gi -
męs dailininkas, 1940 metais bėgda-
mas nuo vokiečių okupacijos at si dū-
rė Jungtinėse Amerikos Vals tijose ir
čia praleido aštuonerius metus. Ame-
rikoje S. Dali dirbo teatre, balete, kū-
rė papuošalus, lan kėsi Hollywood,
kur ,,Walt Disney’’ bendrovei kūrė
animacinį filmą ,,Destino”. Šis pro-
jektas neišvydo dienos šviesos, bet
Roy Disney jį baigė 2003 metais, kai
W. Disney ir S. Dali jau buvo mirę.

1943 metais S. Dali susipažino su
Eleanor ir Reynolds Morse šei ma, su
kuria išliko draugais ilgus dešimt-
mečius, daug bendravo, kar tu kelia-
vo. Būtent šie amerikiečiai iš Cleve-
lando įsigijo daug dailinin ko darbų,
kuriuos iš pradžių kaupė savo na-
muose Beachwood, Ohio valstijoje, o
aštuntame praėjusio amžiaus dešimt-
metyje nutarė pado vanoti visuome-
nei. 

Ilgai buvo ieškoma, kur S. Dali
muziejus galėtų įsikurti. Geriau sias

sąlygas pasiūlė būtent St. Pe ters-
burg, kur buvo pastatytas ir 1982 me-
tais atidarytas S. Dali mu ziejus. Šių
metų pradžioje muzie jus, kurį kas-
met aplanko apie 200,000 lankytojų,
persikėlė į naujas, labai erdvias ir
modernias pa talpas S. Dali vardo bul-
vare St. Pe tersburg.

Įspūdingų formų pastatą, ku ria -
me dera natūrali uola, stiklas ir be-
tonas, sukūrė architektas Yann Wey-
mouth iš garsios architektų ir dizai-
nerių įmonės HOK, kuri yra di džiau-
sia tokia Amerikoje ir ket virtoji
pasaulyje. Pastato vidų puo šia įspū-
dingi spiralės, kuriai S. Dali visada
skyrė ypatingą dėmesį, formos laip-
tai, šalia pastato yra vadinamasis
matematikos sodas – įdomus labirin-
tas, po kurį galima paklaidžioti ir
atrasti ryšį tarp matematikos ir gam-
tos. Viduje yra įsikūrusi ir kavinė,
pavadinta S. Dali rusų kilmės žmo-
nos Gala vardu.

S. Dali dar 1936 metais pirmą
kartą atsidūrė ant ,,Time’’ žurnalo
viršelio, 1939 metais jis buvo New
York pasaulinės parodos dizaineris, o
1941 metais surengta pirmoji retro-
spektyvinė jo darbų paroda New
York Moderniojo meno muziejuje
(MOMA). 

S. Dali muziejuje Florida lan ky -
tojai gali apžiūrėti 96 garsiojo siurre-
alisto ant drobės tapytus darbus,

pradedant 1914 ir baigiant 1980 me-
tais. Čia yra ir jo ,,Autopor tre tas”
(1921), ir darbas ,,Mano mi rusio bro-
lio portretas” (1963), ir ,,Chris topher
Columbus Amerikos atradimas”
(1958), ir daugelis kitų garsių kūri-
nių. Meno mylėtojai šiame muziejuje
gali pamatyti ir garsųjį jo ,,Omaro
telefoną”, skulptūrą ,,Venera su stal-
čiais” ir daugybę kitų įdomių darbų.

Atskiroje salėje galima pažiū rė ti
dokumentinį filmą apie me nininką,
taip pat jo kartu su legendiniu ispa-
nų kino režisieriumi Luis Bunuel
1929 metais sukurtą filmą ,,Andalū-
zijos šuo”, kuris tada buvo itin drą-
sus ir iššaukiantis. Čia yra ir jo pieš-
tuku piešti darbai, lankytojai gali
susipažinti su paties dailininko para-

šyta autobiografija ,,Slaptas Salva-
dor Dali gyvenimas”, taip pat dar
keliomis jo para šytomis knygomis. 

S. Dali savo asmeninį muziejų
Ispanijoje, savo gimtajame Figue res
mieste, atidarė 1974 metais, ir nuo
tada jis yra vienas garsiausių turiz-
mo taškų visoje Ispanijoje. Čia yra
sukaupti garsiausi jo kūriniai, čia jis
ir palaidotas.

,,Būdamas šešerių metų aš norė-
jau būti virėjas. Kai sulaukiau sep-
tynerių, jau norėjau būti Na poleonu.
Ir mano norai nuo to laiko kasmet vis
labiau augo”, – yra sakęs dailininkas.
Tai, kad jo šlovė metams bėgant,
neblėsta, rodo ir minios lankytojų S.
Dali muziejuje St. Petersburg mieste
Florida.

S. Dali muziejus St. Petersburg – įdomios architektūros ir formų.                                                                       A. Vaškevičiaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Ir muziejaus aplinka primena dailininko darbus.

Vidaus laiptai primena S. Dali taip
mėgtą spiralę.

SPYGLIAI
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� JAV LB apylinkės Socialinių reikalų
skyrius Lemont birželio 8 d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia į filmų popietę prisi-
minti, susipažinti su Dzūkijos – ežerų,
uogų ir grybų krašto – Merkinės mies-
teliu. Filmas bus rodomos PLC skaityk-
loje.

� Tėviškės parapija kviečia į Tėvo die-
nos pikniką, kuris vyks birželio 11 d.,
šešta die nį, nuo 12 val. p. p. iki 5 v. p. p.
Vieta: Lietuvių ev. liuteronų Tėviškės baž -
nyčioje (5129 South Wolf Rd., Wes tern
Springs, Il 60558). Esant blogam orui,
piknikas vyks bažnyčios salėje. Auka:
suaugusiems – 10 dol., vai kams, vyres-
niems nei 10 m. – 5 dol. Apie savo da-
lyvavimą praneškite iki birželio 5 d. Ast-
ridai Pauperas tel. 708-499-5383 arba
el. paštu: astridapauperas@yahoo.com

� Sekminių išvakarėse, birželio  11 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p. vyks Pal. J. Matu-
laičio misijos Sekminių šventė, į kurią
mielai kviečiami visi, o ypač Misijoje
krikštytieji bei sutvir tintieji. Mišios bus
aukojamos ir šventė vyks lauke. 

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont
valdyba kviečia visus paminėti Gedulo ir
vilties dieną š. m. birželio 12 d., sekma-
dienį, 10:30 v. r. Pasaulio lietuvių sode-
lyje (14911 127st. St., Lemont, IL
60439).  Padėsime vainiką prie parti-
zanų ir Sibiro tremtinių paminklo. 11
val. r. Pal. J. Matulaičio misijoje vyks
šiai progai skirtos Mišios. Po Mišių ka-
vutės metu rodysime kiną apie Si biro
tremties kančias.

� Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Park) birželio 12 die-
ną bus švenčiamos Sekminės – Šv. Dva-
sios atsiuntimas. Tą dieną taip pat mi-
nėsime Gedulo ir vilties dieną, mūsų
taudos genocido pradžios 70-ąsias me-
tines. Parapijoje vyks minėjimas, skirtas
tragiškiems 1941 metų birželio įvykiams
atminti. Dalyvaus advokatas Povilas
Žumbakis. 

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) 10:30 val. r.
birželio 12 d. švęsime Sekmines – Šv.
Dvasios atsiuntimą. Taip pat minėsime
Gedulo ir vilties dieną, mūsų tautos ge-
nocido, Didžiosios Lietuvos tremties 70-
ąsias metines. Po šv. Mišių parapijos

salėje vyks Gedulo ir vilties dienos minė-
jimas, kuriame bus dainuojamos parti-
zanų dainos, deklamuojami patriotiški
eilėraščiai, dalijamasi įspūdžiais tų
žmonių, kurie išgyveno 1941 m. baisio-
jo birželio įvykius. Po minėjimo bus pie-
tūs.  

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Park) birželio 19 d.
švęsime Tėvo dieną. Kviečiame dalyvau-
ti bendroje maldoje. Po Mišių parapijos
salėje vyks tėvelių pagerbimas ir susi-
tikimas su kun. Dainiumi Gurevičiumi iš
Vilkaviškio vyskupijos.

� Birželio 19 d., sekmadienį (arba
gausaus lietaus atveju – birželio 26 d.),
,,Kunigaikščių užeiga” visus kviečia į
tikrų Joninių šventę visai šeimai. Šventė
vyks Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL) nuo 12 v. p. p.
iki 9 val. v. Visi šventėje norintys da-
lyvauti sportininkai, amatininkai, dainų
ir šokių kolektyvų atlikėjai, taip pat vers-
lininkai, pageidaujantys reklamuoti savo
verslą šventės metu, prašomi skambinti
organizatoriams tel. (708) 594 5622
arba (773) 837 3137 iki birželio 10 d.!
Smulkesnė informacija apie renginį tei-
kiama tel. 847-845-3972 arba 630-
464-5000.

� New York lietuvių atletų klubas šeš-
tadienį, birželio 11 d., nuo 10 val. r. iki
1 val. p. p. Astoria Park, Queens, orga-
nizuoja vaikų Sporto dieną. Išankstinės
patirties turėjimas – nebūtinas. Prašome
užsiregistruoti adresu:  jmilukas@sbc-
global.net. Tėvai, norintys pagelbėti, ra-
šykite adresu: jmilukas@sbcglobal.net

� JAV LB New York apygarda,  Brook-
lyn-Queens apylinkė,  Long Island apy-
linkė ir  Manhattan apylinkė maloniai
kviečia į  Gedulo ir vilties dienos minė-
jimą, kuris įvyks birželio 12 d., sekma-
dienį. Šv. Mišios – 10 val. r. Švč. Merge-
lės Marijos Apreiškimo parapijoje. Minė-
jimo pradžia  11:30 val. r. Apreiškimo
parapijos salėje (70 Havemeyer Street,
Brooklyn, New York, 11211). Prelegen-
tas:  LR generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas. Programos mu-
zikinę dalį atliks talentingas 14 metų
pianistas Artūras Wilson. Įėjimas – lais-
va auka.

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 2–liepos 2 d. į Pal. Jur gio Matulaičio misiją sugrįžta kun.
Artūras  Sederevičius, ką tik baigęs jėzuitų dvasingumo pusmetį Califor nia
valstijoje su jaunais jėzuitais iš įvairių šalių. Po pusketvirtų metų JAV kun.
Artūras grįš į Lietuvą dirb ti jėzuitų gimnazijoje.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija (J. Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai, Lietuva)
šiais metais mini savo dešimties metų sukaktį. Jubiliejus bus švenčiamas birželio 11
dieną muziejaus parke. Praėjusiais metais J. Monkutės-Marks muziejus „Gražiausiai
tvarkomos aplinkos Kėdainių rajone“ konkurse buvo pripažintas nugalėtoju.
Nuotraukoje – dail. J. Momkutė-Marks.

2011 m. birželio 1 d. Lietuvos Res -
publikos generaliniame konsulate
New York atidaryta lietuvio meni-
nin ko Viktoro Mikučio tapybos dar-
bų pa roda „Srautas”. New York lietu-
viai ir miesto svečiai rinkosi susi-
pažinti su labai savita, įtaigia, neti-
kėtumo įspūdį keliančia menininko
kūryba. Generalinis konsulas Valde-
maras Sa rapinas, sveikindamas pa-
rodos lan kytojus pasidžiaugė, kad į
Lietuvos konsulatą atkeliavo įdomi
lietuvio, jau dešimtmetį pakaitomis
gyvenan čio ir kuriančio Lietuvoje ir
JAV, paroda. Renginyje dalyvavęs
darbų autorius V. Mikutis dėkojo
susirinku siems svečiams už dėmesį
jo kūrybai. 

Paroda ,,Srautas” Lietuvos gen.
konsulate NY veiks iki liepos 31 d. 

Viktoras Mikutis gimė 1973 m.

gegužės 6 d. Užaugo Palangoje, vai-
kystėje va saras leisdavo kaime pas
senelius. Ten susitiko su senelio pus-
broliu – filosofu mistiku Justinu Mi-
kučiu.

Palangoje baigė S. Vainiūno mu -
zi kos mokyklą. Kaune – Taikomosios
dailės mokyklą. Vėliau mokėsi Kije -
vo Vaizduojamojo meno ir architek-
tūros akademijoje, kurią baigęs 2 me-
tus gyveno Sevastopolyje.

Nuo 2002 m. dalyvauja parodose
Lietuvoje, (A. Mončio muziejuje, Že-
maičių dailės muziejuje, Klaipėdos
miesto parodų rūmuose) bei tarptau-
tinėse grupinėse parodose su Mask-
vos Šiuolaikinio meno muziejumi.

Nuo 2001 m. V. Mikutis gyvena ir
kuria tiek Lietuvoje, tiek JAV.

LR gen. konsulatas New York

Atidaryta menininko V. Mikučio
tapybos paroda

Knygos autorė pasakojimo susidomėję klauso renginio dalyviai.
LR ambasados JAV nuotr.

Iš k.: V. Mikutis, gen. konsulas NY V. Sarapinas.


