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Vilnius (Tarptautinių kultūros
programų centro/,,Draugo” info) –
Lietuvių taikomasis menas tiesia
sparnus į JAV. Planuojama, kad 2013
m. lapkričio mėn. Lietuva viešnios
teisėmis dalyvaus Philadelphia meno
muziejuje vykstančioje ,,Craft Show”
mugėje, kurioje pristatomi taiko-
mosios dailės ir amatų darbai (www.
pmacraftshow.org).

Pagal ilgametę garsios kasmeti-
nės mugės tradiciją, joje pristatoma
apie 200 JAV menininkų (vertinimo
komisija atrenka iš 1,500) ir viena
užsienio šalis viešnios teisėmis su 25
autorių darbais. Šiemet jau 35-tą
kartą vykusioje mugėje viešnia buvo

Škotija. 
Praėjusią savaitę Lietuvos atsto-

vus su jų siūloma galima darbų ko-
lekcija priėmė ,,Craft Show” direkto-
rė Nancy C. O’Meara, parodos komi-
teto pirmininkės Elissa Topol ir Judy
Pote. Susitikime dalyvavo LR garbės
konsulė Krista Butvydas Bard, Lie-
tuvos prisistatymą organizuojančio
Tarptautinių kultūros programų
centro direktorė Saulė Mažeikaitė,
LR užsienio reikalų ministerijos ats-
tovė Deimantė Bartkienė. Lietuva
pristatė 50 keramikos, dizaino, stiklo,
tekstilės, juvelyrikos ir kitų taikomų-
jų meno šakų menininkų kūrinius. 

,,Craft Show” – vienas didžiausių

ir profesionaliausių pasaulyje vyks-
tančių srities renginių, kuriame ap-
silanko apie 25,000 lankytojų. 

Washington, DC (BNS) – Specia-
lusis JAV Kongreso biudžeto komite-
tas, kuriam buvo pavesta sumažinti
deficitą 1,2 trln. JAV dolerių, oficia-
liai paskelbė, kad nesugebėjo pareng-
ti taupymo plano. Po to, kai lapkričio
21 dieną, pirmadienį, darbą baigė
New York akcijų birža, grupė, kurią
sudarė šeši respublikonai ir šeši
demokratai, pranešė, kad jos diskusi-
jos baigėsi be rezultatų.

Į ,,superkomiteto”, į kurį įeina
abiejų Kongreso partijų atstovai, pag-
rindinio uždavinio žlugimą kažin ar
žaibiškai reaguos rinkos, daugiau su-

telkusios dėmesį į euro zonos skolų
krizę, nes daug kas ir nelaukė kitokio
rezultato. Nesugebėjus sugalvoti tau-
pymo plano, gali sutvirtėti investuo-
tojų ir rinkėjų nuomonė apie Wa-
shington, DC politinę negalią. Pasiti-
kėjimas Kongresu smarkiai krito, kai
politinės batalijos dėl biudžeto vos
nesustabdė valstybinių įstaigų darbo
ir paskatino agentūrą ,,Standard &
Poor’s” panaikinti Jungtinėms Vals-
tijoms aukščiausią kredito vertinimą
,,AAA”.

Nuo 2013 m. gali prasidėti auto-
matinis biudžeto mažinimas 1,2 trln.

dol., kuris po lygiai bus taikomas
gynybos ir socialinėms programoms,
nes be to JAV negalės pažaboti greito
skolų augimo. 

Komiteto nariai nesugebėjo susi-
tarti dėl dviejų pagrindinių klausi-
mų: mokesčių ir socialinių lengvatų.
Investuotojai bijo, jog politinė akla-
vietė neleis prezidentui Barack Oba-
ma pratęsti laikino darbo užmokes-
čio mokesčių ir papildomų lengvatų
bedarbiams sumažinimo. Šių skati-
namųjų priemonių atšaukimas gali
įstumti JAV atgal į recesiją, sako eko-
nomistai.

,,Biocentras” sudomino amerikiečius
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Vilnius (,,Verslo žinios”) – Euro-
pos inovatyviausių biotechnologijų
įmonių rinkimuose į baigiamąjį pen-
ketuką patekęs UAB „Biocentras”
netrukus gali sulaukti investuotojų
iš užsienio. Pasak „Biocentro” direk-
toriaus Sauliaus Grigiškio, „Europa-
Bio” konkurse, į kurio baigiamąjį ra-
tą pateko 4 farmacijos bendrovės ir
mišria veikla užsiimantis „Biocent-
ras”, buvo siekta atrinkti perspekty-
viausias smulkias ir vidutines Euro-
pos biotechnologijų bendroves. 

Kartu su ,,Biocentru” į galutinį
penketuką pateko „AiCuris GmbH &
Co. KG” (Vokietija), įmonė, kurianti

naujus vaistus prieš infekcines ligas,
,,Cardio3 Biosciences” (Belgija), vys-
tanti regeneracinės ir apsauginės te-
rapijos būdus prieš širdies ligas, taip
pat ,,to-BBB” (Nyderlandai), kurie at-
rado naują technologiją vaistų perda-
vimui, padedančią išgydyti smegenų
vėžį, bei ,,Prosensa” (Nyderlandai),
kurios sukurta technologija gydo vai-
kų raumenų sutrikimą ir kuri buvo
paskelbta pirmos vietos laimėtoja.
Konkurso organizatorius ir pagrindi-
nio prizo steigėjas buvo vienos JAV
bendrovės, kurios apyvarta siekia
apie 1 mlrd. JAV dol., savininkas. 

„Nedidelėms įmonėms, norin-

čioms plėstis, būtinos investicijos.
Konkursas buvo skirtas tam, kad bū-
tų galima išsiaiškinti tokias įmones,
pamatyti, ko joms trūksta. Ir, žinoma,
į jas investuoti”, – įsitikinęs S. Gri-
giškis. Nors jis patikina, kad kol kas
derybos dėl pardavimo nėra prasidė-
jusios, bet neatmeta galimybės, kad
„Biocentras” gali būti parduotas. Iki
šiol lietuviškų biotechnologijų įmo-
nių pardavimai buvo itin sėkmingi:
2001 m. „Sicor” už 262 mln. Lt nupir-
ko „Biotechną”, o pernai „Thermo
Fischer Scientific” už daugiau kaip
700 mln. Lt įsigijo „Fermentą Inter-
national”.

JAV Kongreso biudžeto komitetas nesugebėjo susitarti 

Lietuvių taikomoji dailė priimta į vieną garsiausių JAV parodų

Virginijos Juršienės darbas.

Lietuvos UAB „Biocentras” Europos inovatyviausių biotechnologijų įmonių rinkimuose pateko į baigiamąjį penketuką.
,,Biocentro” nuotr.



Per Kristaus Ka-
raliaus iškilmės
Mišias skaitoma

Evangelija apie Žmo-
gaus Sūnų, pasaulio pa-
baigoje teisiantį žmo-
nes. Prie Karaliaus sos-
to surinkti visi – tikin-
tieji ir agnostikai, darę
gera kitiems ar rūpinęsi
tik savimi, per visą gyvenimą dalijęsi
meile ar alsavę pykčiu ir kėlę žmonių
susipriešinimą. Dievo duotas laikas
jau pasibaigęs. Nuo dabar nebus lai-
ko, nebus sakoma ‚,vakar”, ,‚rytoj” ar
‚,šiandien”, nes bus amžinas ‚,da-
bar”. Žmogus jau negalės keistis nei į
gera, nei į bloga. Kristus Karalius,
tas pats, kuris mylėdamas žmones už
juos mirė ant kryžiaus, perskirs su-
rinktuosius prie jo sosto ir vieniems
pasakys: „Ateikite, mano Tėvo palai-
mintieji, paveldėkite nuo pasaulio
sukūrimo jums paruoštą karalystę!”,
o kiti išgirs: „Eikite šalin nuo manęs,
prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri
prirengta velniui ir jo angelams!”

Klausantis Evangelijoje užra-
šytų Karaliaus žodžių: „Eikite šalin
nuo manęs”, suvirpa mums širdys. O
jeigu tenai, kairėje, atsidurtume mes
ir staiga suvoktume neatitaisomą
praradimą? Kaip tuomet? Mirties
nuosprendis nėra toks baisus, kaip
tas, kurį paskelbs Žmogaus Sūnaus.
Prieš mirties nuosprendį nusikaltė-
lis dar gali apgailėti savo nusikalti-
mus ir atsigręžti į Dievą, tačiau Pas-
kutinio teismo valandą pasikeitimui
laikas bus pasibaigęs. 

Paskutinio teismo aprašyme ne-
tikėčiausia tai, kad Žmogaus Sūnus
neišskaičiuoja sunkių nusikaltimų:
apgavysčių, suvedžiojimų, žmogžu-
dysčių, bet pasako tik vieną nusikal-
timą: jūs nemylėjote nei Dievo, nei
žmonių. Meilės Dievas jums buvo ne-
reikalingas ir jį pašalinote iš savo gy-
venimo. Todėl eikite šalin ir gyvenki-
te be meilės per visą amžinybę. Žmo-
gaus Sūnus teis už beširdiškumą su-
tiktiems savo gyvenimo kelyje: „Kiek

kartų taip nepadarėte vienam iš šitų
mažiausiųjų, nė man nepadarėte.”
Kur nėra meilės, ten atsiranda pa-
lankiausia dirva vešėti sunkiausiems
nusikaltimams.

Didžiausia Evangelijos staigme-
na – jog Kristus Karalius kiekvieną
žmogų, net patį didžiausią nelaimėlį
– vargšą, ligonį, praeivį ar kalinį ta-
patina su savimi. Krikščioniui atve-
riama tikrovė: kasdien sutikdami
gyvenimo pakraščiuose atsidūrusius
vargšus, ligonius, alkoholikus, nu-
skriaustus vaikus, kalinius, sutinka-
me ne tik juos, bet juose – patį Kristų. 

Pripažinkime, kad ir mes, tikin-
tieji į Jėzų Kristų, kartais būname to-
li nuo šio evangelinio žvilgsnio į ki-
tus. Ar sutikę ko nors stokojantį, ne-
pradedame svarstyti, kad gal pats
kaltas dėl savo bėdų, arba bandome
teisintis, kodėl turime rūpintis ki-
tais, kai ir patys daug ko stokojame ir
neatsiginame kasdienių rūpesčių?
Dar mažiau mūsų dėmesio susilau-
kia priklausomybę turintys alkoho-
likai ar narkomanai, kaliniai. Tačiau
Evangelija įsakmiai ragina kiekvie-
name iš šitų nelaimėlių matyti Kris-
tų, nes Dievas juos myli ir nori, kad
ir jie Paskutinio teismo dieną išgirs-
tų Karaliaus sprendimą: „Ateikite
mano Tėvo palaimintieji.”

Evangelijos pasakojimas apie
Paskutinį teismą, nors ir sukrečia
mus, iš tiesų yra vienas pačių gra-
žiausių liudijimų, kokios nelygsta-
mos vertės žinią mums yra palikęs
Jėzus Kristus. 

Šiandien labai madinga kalbėti
apie žmogaus teises, ir kai kas mano,
kad tai mūsų dienų demokratijos

laimėjimas. Tai
netiesa. Apie žmo-
gaus teises, apie
nelygstamą žmo-
gaus vertę Kris-
tus kalbėjo prieš
2000 metų. Šian-
dien galime tik
apgailestauti, kad
priėmusieji krikš-

čionybę ne visi ir ne visuomet suvo-
kė evangelinę tiesą: kiekvienas yra be
galo vertingas Dievo akyse, o mūsų
dėmesys net pačiam labiausiai pasi-
gailėjimo vertam yra mūsų meilės
Dievui matas. Jei nėra pagarbos žmo-
gui, nėra ir meilės Dievui.

O kaip reikia šio evangelinio
žvilgsnio mūsų dienomis, kai iš visų
pusių esame lenkiami rūpintis tik sa-
vimi. Kaip reikia šiandien Evangeli-
jos šviesos valstybės vadovams, poli-
tikams, tarnautojams, įmonių savi-
ninkams, verslininkams – visiems,
nuo kurių sprendimų ir tarnystės
priklauso šimtų tūkstančių paprastų,
dažnai apsiginti nepajėgiančių žmo-
nių kasdienybė.

Šiandien, matydami daug kur
viešpataujantį beširdiškumą, ne vi-
sada susimąstome, kodėl taip yra. Ne
Dievas kaltas, kad tarp žmonių daž-
nai tvyro negailestingumas, neapy-
kanta ir susipriešinimas. Kalti visi,
kurie užtvėrė kelius Kristaus Evan-
gelijai ir atvėrė juos egoizmui bei
neapykantai. Kalti mes visi, kurie
per mažai sielojomės ir dirbome, kad
žmonės pažintų meilės Dievą ir kiek-
viename žmoguje matytų jo veidą.

Evangelija mus kviečia į meilės
žygį. Juo labiau Evangelijos šviesa
palies žmonių protus ir širdis, juo
laimingesnė bus visuomenė, nes joje
bus daugiau mylinčių, nesmerkian-
čių ir gera linkinčių žmonių. Ne pini-
gai ir ne pasaulio galingieji mus iš-
gelbės. Išsigelbėjimas slypi labai pa-
prastuose, bet drauge ir nepapras-
tuose Kristaus žodžiuose: „Ką pada-
rėte vienam iš mažiausiųjų mano
brolių, man padarėte!”
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Šių metų Padėkos dienos vaka-
rienė dviem šeimoms buvo tikrai iš-
skirtinė. Po 66 metų pertraukos šią sa-
vaitę New York mieste susitiko Mary
Katz Ehrlich ir Ruzgių šeimos. ,,Ruzgiai
yra nuostabiausi žmonės pasaulyje, –
sako 83-ejų metų Mary Katz Ehrlich. –
Jiems esu dėkinga už savo gyvenimą.”
Ruzgių šeima yra dar viena lietuvių
šeima, Antrojo pasaulinio karo metais
trejus metus savo namuose slėpusi
pažįstamų žydų šeimą. Susekti Leoka-
dija Ruzgienė ir Katz šeima buvo pa-
sodinti į kalėjimą ir tik lietuvės vaikų
dėka jiems pavyko išvengti mirties. To-
kius Padėkos dienos susitikimus nuo
1993 metų rengia Jewish Foundation
for the Righteous. Fondas ne tik pasi-
rūpino Leokadijos Ruzgienės vaikų,
dabar jau aštuoniasdešimtmečių Eg-
lės ir Aurimo Ruzgių, kelione į Ameri-
ką, bet ir kas mėnesį skiria jiems pini-
gų – stipendiją. Ateinančią savaitę
brolis ir sesuo Ruzgiai bus pagerbti iš-
kilmingoje Jewish Foundation for the
Righteous vakarienėje, vyksiančioje
New York ,,Waldarf-Astoria”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

LAIŠKAI 

Dėmesys mažiausiems
broliams

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

KOMUNISTINĖS ŽVAIGŽDĖS
VILNIAUS GATVĖSE 

Šiomis dienomis Gedimino pro-
spektas Vilniuje pasipuošė raudono-
mis žvaigždėmis. Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos pirmi-
ninkas Povilas Jakučionis teigia
prisiminęs, kaip sovietmečiu  viskas
buvo puošiama raudonai, todėl, jo
nuomone, nereikėtų žaisti žmonių
jausmais. O spaudoje viena moteris
teigė, jog tokios Jakučionio mintys
yra nesąmonės, kad raudona žvaigž-
dė visame pasaulyje simbolizuoja
Kalėdų žvaigždę. Matyt, ji niekuomet
nėra buvusi užsienyje, kur visur Ka-
lėdinės žvaigždės yra tik sidabrinės
arba auksinės spalvos. 

Gaila, kad Lietuvoje žmonės vis
dar negali atsikratyti komunistinių
simbolių, o Vilniaus miesto savival-
dybėje neatsiranda nė vieno lietuvio
patrioto, kuris uždraustų teršti Vil-
niaus miestą komunistinėmis žvaigž-
dėmis.

Liudas Stankevičius
Montreal, Canada

AČIŪ UŽ SKANŲ OBUOLIŲ
PYRAGO RECEPTĄ

Beskaitydama šeštadienio „Drau -
ge” „Ateitininkų” skyrių, susi domė-

jau jaunučių obuolių skynimo išvyka
(„Draugas” 2011 m. spalio 22 d.). Bet
kas mane ypač sudomino, tai gale
straipsnio išspausdintas pyrago re-
ceptas „Trys pamatiniai obuoliai”.  

Labai mėgstu kepti, ypatingai
lengvus, sveikus ir greitus kepinius.
Tad jau kitą dieną puoliau kepti tą
obuolių pyragą ir turiu pagirti tos
šeimininkės receptą – tai tikrai labai
skanus ir sveikas pyragas. Dėkoju už
jį.  

Labai pasigendu „Drauge” mote-
rims skirto skyriaus, kur moterys,
mėgstančios kepti, vir ti, galėtų apsi-
keisti savo mėgstamiausiais recep-
tais, kurie yra sveiki, lengvi. Taip pat
būtų įdomu paskai tyti apie šių laikų
madas, moters sveikatą.

Vida Brakauskienė
Aurora, IL

Skanių ir sveikų receptų ,,Drau-
ge” galima rasti kiekvieną ketvirta-
dienį Nijolės Nausėdienės vedamame
skyrelyje ,,Mūsų stalui”. Kviečiame
pasidalinti savo receptais ir kulina-
rine patirtimi ir siųsti į  ,,Draugo” re-
dakciją paprastu arba el. paštu, arba
Nausėdienei: nausediene@ aol.com. 

Nepraleiskite progos su skaityto-
jais pasidalinti savo kalėdinių sau-
sainių, pyragų, tortų, raguolių ir kitų
kepinių receptais. Lauksime jų ad-
resu: ,,Draugo” redakcija, 4545 W

63rd Street, Chicago, IL 60629; el. paš-
tas: redakcija@draugas.org

Redakcija

BURIAME AKTYVIUS
MOLĖTIŠKIUS BENDRAI

VEIKLAI

Molėtų rajono savivaldybės vie -
šoji biblioteka renka medžiagą apie
žmones,  kilusius iš Molėtų krašto,
ypač apie tuos, kurių gyvenimas bu-
vo ar yra su si jęs su literatūra ir kūry-
ba. Dalis surinktos medžiagos jau pa-
talpinta bibliotekos svetainėje (www.
moletai.rvb.lt). 

Molėtų rajono meras Stasys Žvi-
nys labai aktyviai ėmėsi iš Molėtų
krašto kilusių žmonių paieš kos visa-
me pasaulyje, tikėdamas su  burti ak-
tyvius molėtiškius  bendrai veiklai
rajono labui.  Prašome Jus pa dėti
mums surasti iš Molėtų krašto kilu-
sius ar čia gyvenusius žmones, pa-
skleisti žinią, kad jie visi mums la bai
svarbūs ir reikšmingi ir kad labai
laukiame atsiliepiant. 

Bet kokios informacijos lauktu -
me el. paštu:  direktore@moletai. rvb.
lt

Mūsų adresas – Viešoji bibliote-
ka, Inturkės g.4, 33141 Molėtai, LT.                                                                                                                                                     

Virginija Raišienė
Molėtų viešosios bibliotekos direktorė



Šiuo metu pasaulio finansinės
rinkos yra itin neramios, labai
jaut riai ir skubiai reaguoja ne

tik į įvykius, bet ir į gandus. Žlun-
gant bankui „Snoras’’, grėsė pavojus,
kad rinkos manys, jog visa Lietuvos
bankų ir finansų sistema yra netvari,
stovi ant bedugnės krašto. Ryžtingi
Vyriau sy bės ir Lietuvos banko nuta-
rimai, prezidentei ir Seimui prita-
riant, atitolino šią grėsmę. Nors dar per
anksti skelbti pergalę, manytina, kad
pavojingiausias laikas jau praeityje.

Vyriausybė veikė pagal klasikinį
krizės ištikto banko gelbėjimo mode -
lį. Bankas buvo nacionalizuotas, nu -
ša linti atsakingiausi banko vadovai,
banko veikla tučtuojau sustabdyta.
Nutarta jį išskaidyti į du atskirus
ban kus – „gerą’’ ir „blogą’’. Paskirtas
rinkų pasitikėjimą turintis ir patyręs
laikinasis administratorius Simonas
Freakley (tokių lietuvių dar nėra).
Seimas skubiai priėmė reikalingus
teisinius aktus, prezidentė juos pasi -
ra šė. Per žiniasklaidos priemones
valdžia pabrėžė, kad visi indėliai iki
100,000 eurų yra saugūs, atsakinėjo į
banko klientų klausimus, juos rami -
no. Skubiai atnaujinta kuo galima
dau giau banko operacijų, leista žmo -
nėms išsiimti iki 500 litų kas dieną.

Pasisekė išvengti panikos, klien-
tai ir rinkos reagavo santūriai. Prie
banko nesusidarė eilės savo indėlių
atsiimti norinčių žmonių. Tiesa, pa -
ki lo kredito įsipareigojimų nevykdy-
mo apsikeitimo sandorių (credit de -
fault swaps) kaina, taip pat ir tarp-
bankinių paskolų palūkanos, smuko
kai kurių kitų bankų akcijos. Bet dėl
bendros Europos krizės jau nuo lap-
kričio pradžios Lietuvos kredito rizi -
ka sparčiai augo. Nemanau, kad pa -
sitvirtins kai kurie verslininkų nuo -
gąstavimai, jog susvyruos bendras

pasitikėjimas Lietuvos bankais.
Priekaištai „Snorui’’ yra rimti.

„Snore” trūksta daugiau negu 1 mlrd.
litų vertės vertybinių popierių, kurie
esą turėjo būti užsienyje. O savaitės
pradžioje iš Lietuvos banko dingo ir į
užsienį bu vo pervesta apie 200 mln.
litų „Snoro’’ atsargų.

Manau, nutarimas imtis radika -
liausių priemonių pasiteisins. Neįti -
kina aiškinimai, kad valdžia galėjo
tenkintis apribodama tarptautinius
ar kitus banko savininkų pavedimus.
Manau, toks dalinis žingsnis nebūtų
raminęs žmonių, bet veikiau būtų su -
kėlęs įtarimų, jog stengiamasi ką
nors nuslėpti, juoba kad „Lietuvos ry-
 tas’’ darė mįslingų užuominų apie ta-
riamą prezidentės ketinimą pulti lie-
tuviškus bankus. Gandai ir neaiš kūs
valdžios žingsniai būtų paskata žmo-
nėms skubiai atsiimti savo indė lius,
kitiems bankams nebepervesti pini-
gų į „Snorą”. Ir būtų buvę neatsa kin-
ga nepašalinti banką žlugdančios va-
dovybės ir dviejų pagrindinių ak ci-
ninkų. Atsargi, „žingsnis po žings-
nio’’ taktika nebūtų pasiteisinusi.

Kaip visada, Lietuvoje sklinda
įvai rių sąmokslo teorijų. Aiškinama,
kad tai prezidentės planas susidoroti
su ją kritikuojančiu dienraščiu. Teo -
riją laikau visiškai absurdiška. Aš
neabejoju, kad egzistuoja ta milijar -
dinė skylė „Snore’’ ir kad apie 200
mln. litų buvo išsiųsti į užsienį. Tai

lengvai patikrinami faktai, juos pa -
tvirtino ir laikinasis banko adminis-
tratorius. Neįsivaizduoju, kad Freak -
ley nori suvesti sąskaitas su dienraš -
čiu, apie kurio buvimą turbūt nieko
nežinojo iki atvykimo į Lietuvą.
Neįtikima, kad Vyriausybė, Lietuvos
bankas ir prezidentė vieningai rizi -
kuotų Lietuvos valstybės patikimu-
mu, jos geru vardu ir savo karjera,
siekdami nutildyti kritiką.

Bankas ir jo šalininkai pradėjo
kontrapuolimą su straipsniu. Sten -
gia masi kreiptis į „patriotinius’’, tik-
sliau tariant, šovinistinius jausmus.
Esą svetimi, rinkoje dominuojantys
skandinavų bankai nori susidoroti
su „lietuviškais’’ bankais, tad reikia
palaikyti skriaudžiamus savuosius.
Nesuprantu, kokia prasme „Snoras’’
yra „lietuviškas’’ bankas, kai pagrin-
dinis akcininkas, valdantis 68,10 proc.
akcijų, yra Londone gyvenantis Rusi-
jos pilietis Vladimir Antonov. Ir kuo
apskritai dėta banko savininkų tau-
tybė? Man jokios paguodos nesu teik-
tų žinojimas, kad mane apgavo ar ap-
mulkino tautietis, o ne svetimtautis.

Antrasis didysis akcininkas Rai -
mondas Baranauskas ne tik vaizduo-
jasi esąs skandinaviškų bankų są-
mokslo auka, bet ir kaltina Lietuvos
valdžią jo teisių pažeidimu. Esą minint
di ngusį milijardą pažeista jo nekaltu-
mo prezumpcija. Tai naujas nekal tu-
mo prezumpcijos supratimas. Jei vien

konstatavimas, kad gal įvyko nu sikal-
timas, pažeidžia nekaltumo pre zump-
ciją, policija neturėtų teisės nei įvar-
dyti, nei sulaikyti įta riamuosius, juo-
lab nebūtų galima jų teisti.

Turiu pripažinti, kad man kyla
klausimų dėl „Snoro” veiklos nutrau -
kimo – kodėl tai nebuvo padaryta
anksčiau. Bankas neturėjo neprie -
kaištingo vardo. 2009 metais Didžio -
sios Britanijos finansų priežiūros
institucijos neleido steigti „Snoro’’
banko padalinio, nes britų finansų
priežiūros tarnybai buvo pateikti
nepakankami ir klaidinantys atsaky-
mai. Pagrindiniai banko akcininkai
buvo įpareigoti per 5 metus dalį akci-
jų perleisti normaliam instituciniam
investuotojui. Bet jie to nepadarė.
Šįmet sausio 18 dieną banko veikla iš
dalies buvo apribota, jis buvo įparei -
gotas keisti paskolų portfelio struk-
tūrą. Liepą atkreiptas pagrindinių
akcininkų dėmesys į problemas dėl
veikos rizikos, kapitalo stiprinimo.
Pasak Lietuvos banko valdybos pir -
mi ninko, į raginimus „buvo tiesiog
reaguojama formaliai’’. Nesupranta -
mas pakantumas nesuvaldomam
ban kui, juolab kad jo verslo modelis –
mažiausi paslaugų įkainiai ir di-
džiausios indėlių palūkanos – pas-
merktas žlugti, išskyrus, kai ūkis ne-
paprastai smarkiai auga.

Sąmokslo teorijos greitai ne -
žlugs, tad valdžia turi atsakyti į svar-
biausius viešojo erdvėje sklindančius
klausimus, pavyzdžiui, kodėl bankui
buvo neleista didinti įstatinio kapita-
lo. Pagaliau teisėsaugos institucijos
turi operatyviai nustatyti ir nubausti
įstatymų pažeidėjus, jei būta nusi -
kalstamos veikos. Priešingu atveju su-
stiprės įsitikinimas, kad teisinė sis-
tema yra paperkama ir korumpuota.

Alfa.lt

Garsusis XIX a. operų kompozi-
torius italas Gaetano Donizet-
ti (1797–1848), muziko karjerą

pradėjęs su bažnytine muzika, į ope-
rinę muziką perėjo būdamas vos 21
metų ir su kūrė net apie 70 operų,
įskaitant ir komiškas (bouffe). Gal
viena iš pirmųjų jo operų buvo 1830
m. parašyta dramatiška „Anna Bo-
lena” – iš kruvinos XVI a. Anglijos is-
torijos. Kitos žymios Donizetti operos
yra: „L’elisir  d’amore” (1832), „Lucia
di Lammer moor” (1835), „Don Pas
quale” (1843) ir dar keletas kitų.

Kaip jau daug kas žino, prieš ke -
lis metus Metropolitan Opera of  New
York kai kurias operas pradėjo rodyti
daugelyje viso pasaulio didžiųjų
mies  tų kino teatrų. Kiek girdėjau,
tarp jų jau yra ir Vilnius. Paskutiniu
laiku turėjau malonumo kine matyti
ir girdėti „Anna Bolena”, kurioje
pag rindinį vaidmenį atliko garsi ru -
sų solistė Anna Netrebko. Bolena
angliškai kalbančiuose kraštuose yra
žinoma kaip Anne Boleyn.

Jau ne vieną kartą esu girdėjęs,
skaitęs ir net rašęs apie šį nepapras-
tai įdomų Anglijos istorijos tarpsnį,
kai sostą perėmė Tudor dinastijos ka -
raliai. Karalius Henry VIII turėjo net
šešias žmonas, iš kurių antrajai buvo
žiauriai įvykdyta mirties bausmė.
Būtent ta nelaiminga meilė tarp ka-
ra liaus Henry ir jo žmonos Anne ir
yra Donizetti operos siužetas. Ma-
nau, kad „Draugo” skaitytojams,
ypač istorijos mėgėjams, turėtų būti
įdomus įva das į operą.

Nors Donizetti operos veiksmą
pra deda 1536 metais, kai karalienės
Anne Boleyn žvaigždė jau buvo pra -
dėjusi kristi, norėdami geriau su -
pras ti artėjančią tragediją, grįžkime
keliais dešimtmečiais atgal. XV a.
Anglija išgyveno ilgai trukusias ko-

vas dėl valstybės sosto. Kai 1485 m.
Tudor giminės Henry VII laimėjo
Brosworth mūšį prieš sostą užgro bu -
sį ir tame mūšyje žuvusį York gimi -
nės Richard III, jis vedė Elizabeth iš
tos pačios York giminės. Jo protingos
užsienio politikos dėka, sudarius tai-
kos sutartis su Ispanija, Prancūzija ir
Škotija, buvo išvengta karų.

Henry VII savo vyriausiąjį sūnų
Arthur apvesdino su Aragon (Ispa ni-
jos) princese Catherine. Deja, Ar thur
netrukus mirė, tad tėvas tą pačią Cat-
herine apvesdino su savo antruoju
sūnumi, kuris, tėvui 1509 m. mirus,
užėmė  Anglijos sostą. Vesdamas Ca -
therine, Henry VIII buvo tik 18 metų,
bet vis tiek gavo popiežiaus Juliaus II
nors ir nekanonišką leidimą vesti sa-
vo mirusio brolio žmoną, kas prieš-
taravo Bažnyčios įstatymams.

Henry VIII su savo pirmąja žmo -
na susilaukė šešių vaikų, iš kurių
užaugo tik viena duktė, būsimoji
Anglijos karalienė katalikė Mary I
(1553–1558). Tuo tarpu radęs naują
meilę su sero Thomas Boleyn dukra
Anne ir iš Catherine nesulaukęs vy -
riško įpėdinio, Henry VIII nutarė su
Catherine išsituokti. 1533 m. sausį jis
slapta vedė Anne Boleyn, o po kelių
mėnesių juos oficialiai sutuokė Can -
terbury arkivyskupas Thomas Cran -
mer. Tų pačių metų rugsėjį Ann pa-
gimdė dukrą, kuri vėliau tapo Angli-
jos karaliene Elizabeth I (1558–1603).

Su žinojęs apie tas vedybas, popiežius
1534 m. Henry VIII ekskomunikavo.

Praėjus trejiems metams, nesu-
laukęs ir iš Ann Boleyn vyriško įpė-
dinio, karalius pradėjo draugystę su
karalienės sosto siekusia Jane Sey -
mour. Jos padedamas karalius apkal -
tino Anne neištikimybe ir valstybės
iš davimu ir suėmė ją, jos buvusį mei -
lužį lordą Percy ir į Anne įsimy lėjusį
dvariškį Mark Smeaton, kurio vaid-
menį Donizetti operoje puikiai atliko
mo teris Tamara Mumford. Teismas
pripažino Anne kalta, ir 1536 m. gegu-
žės 19 d. jai buvo nukirsta galva.

Anne sprendimą priėmė ramiai
ir drąsiai, taip rėždama: „Jei karalius
leis, noriu, kad man galvą nukirstų
taip, kaip buvo daroma Prancūzi-
joje” – kardu, o ne kirviu, kaip buvo
įprasta Anglijoje. Jei tikėsime istori-
kais, prieš pat mirtį Anne didžiadva -
siškai atleido karaliui, žadėdama už
jį melstis. „Dieve, pasigailėk mano
sielos”, – buvo jos paskutiniai žodžiai
prieš kardui staiga smogiant žemyn.

Donizetti operoje žiauri mirties
scena kiek kitokia. Anne į egzekuci-
jos vietą atvyksta visiškai pasimetu-
si, kliedinti. Ji įsivaizduoja save sto -
vint prie altoriaus tuokiantis su ka-
raliumi, prisimena savo pirmą mei lę
su lordu Richard Percy. Išgir dusi var-
pus ir patrankų šūvius, skelbiančius
apie naujas karaliaus vestuves, ji
staiga atsigauna, ima keikti naująją

karališkąją porą. Tolumoje pasimato
su kardu stovintis budelis.

Jau kitą dieną karalius susižie-
davo su Jane Seymour ir po kelių sa-
vaičių ją vedė. Pagimdžiusi vienin-
telį Henry VIII sūnų, po 12 dienų jo
trečioji žmona Jane mirė, o vai kas,
tėvui mirus, tapo Anglijos karaliumi
Edward VI (1547–1553). 

Politika vertė Henry ieškoti są-
jungininkų prieš ka talikiškas Pran-
cūziją ir Ispaniją. To dėl 1540 m. jis ve-
dė protestantę vokietę Anne of  Cle-
ves. Kadan gi ji buvo labai negraži, po
kelių mėnesių Hen ry su ja išsiskyrė,
pasak istorikų – nė nepradėjęs su ja
vedybinių santykių. Tais pačiais me-
tais Henry vedė Nor folk giminės jau-
ną 22 metų Cathe rine Howard. Sako-
ma, kad ji buvo pati gražiausia iš vi-
sų Henry žmonų. Deja, ji buvo greitai
apkaltinta buvus neskaisčia, o dar po
kelių metų – ir neištikimybe. Jai bu -
vo nukirsta gal va 1542 m., toje pačio-
je vietoje, kur prieš šešerius metus
gyvenimą baigė ir Anne Boleyn.

1543 m. Henry vėl vedė, šį kartą
paprastą 31 metų amžiaus išsilavinu -
sią našlę Catherine Parr, kuri ka ralių
ištikimai slaugė iki pat jo mirties.
1547 m. sausio 27 d. Henry VIII mirus,
vyko kova tarp jo trijų vaikų: Edward
VI, Mary I ir aršios protestantės Eli -
zabeth I.

Prisiminęs šią Anglijos ir jos ka -
raliaus Henry VIII istoriją, pagalvo-
jau ir apie tų laikų Lietuvą. Jei Ang -
lijoje XVI a. dar dažnai risdavosi kara-
liškos galvos, Lietuvoje to jau nebū-
davo. Lietuvą tuo laiku valdęs DLK
Zigmantas II Senasis (1506–1548) ir jo
žmona italė Bona Sforza gyvenimą
baigė sava mirtimi. Gal tik italę gali-
ma būtų įtarti nunuodijus ne mėgsta-
mą marčią, Zigmanto Augusto žmoną
Barborą  Radvilaitę.
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Kai žiauri istorija pasikartoja
melodingoje operoje
ALEKSAS VITKUS

„Snoras’’: viskas gerai, 
kas gerai baigiasi 
KĘSTUTIS GIRNIUS



Jūs jau turbūt ne kartą esate gir-
dėję, jog Omaha lietuvių telki-
nys nėra didelis. Tačiau to ne-

būtumėte pasakę, jeigu jums būtų te-
kę lankytis Šv. An tano parapijoje šių
metų lapkričio 13 dieną. Tą sekma-
dienį Kunigo A. Zarkauko salėje žmo-
nių knibždėte knibždėjo. Čia buvo
galima sutikti ir kiekvieną sekma-
dienį bažnyčioje be silankančius, ir
tuos, kurie retai į ją beužsuka. O ir
prijaučiančių lie tu viams užteko. O
viskas prasidėjo…

Daug metų iš eilės skautai, vado -
vaujami Laimutės Antanėlienės,
džiu gina Omaha lietuvius cepelinų
pie tumis. Laimutei mirus, cepelinus
tenka virtis patiems. Čikagoje juos
galima rasti kavinėse ar restoranuo-
se, o va, Oma ha mes jų nei kavinėse,
nei restoranuose neturime. Valgyti
tai dauguma mėgs tame, bet, prisipa-

žinkime, verdame namuose retokai,
o gal ir visai neverdame.  

Didelei visų nuostabai, tarsi tęs-
dama mamos tradicijas, šiais metais
šokių grupės ,,Aušra’’ vadovė Dan -
guolė Antanėlytė-Hanson į Omaha
LB darbo kalendorių įtraukė ir ,,Ce -
pelinų pietus”. Suprasdama, kad pa -
galbos reiks daug, o jaunimo yra ma -
žai, Danguolė kreipėsi į Omaha LB
komitetą. Pati būdama jo nare, Dan -
guolė pasiūlė ,,Aušrai” kartu su ben-
druomene ruošti pietus. Juk vien tik
bulvių nuskusti reiks apie 800 svarų.
O kur dar visa kita…  

Bendruomenės komiteto ilgai
įkal  binėti nereikėjo. Ir taip asmeniš -
kai kiekvienas narys ruošėsi ,,Auš -
rai” padėti. Taip viskas ir prasidėjo.

Skanūs cepelinai – tai tik dides-
nė dalis sėkmės, o pridėjus malonią
ap linką, tai – jau tikra sėkmė! Pasirū -
pin ti sale, kaip paprastai, buvo pati-
kėta Irenai Šarkaitei-Matz. Čia ji mū-

sų dar niekada nenuvylė. Ir
šį kartą salė, skirta pie tums,
atrodė puikiai!  

Bendruomenės pirmi-
ninkei ir šauniai šeimininkei
Kristinai Joni kai tei buvo pa-
tikėta pasirūpinti mė sa, na, o
Danguolei teko rūpintis visu
kitu. Žinoma, padedant  Oma-
ha LB ko mitetui ir  šokėjams.   

Pagalbos tikrai netrūko.
Beveik visi, į kuriuos buvo
kreiptasi, sutiko pa dėti. Daug
kas pasisiūlė ir patys.  Visų ir
neišvardysi. Net ir Romas
Mic  kevičius, kuris gyvena
Michigan valstijoje, mielai
prisidėjo. 

Kadangi Danguolei ati-
teko sun kiausias – vadovės –
vaidmuo, ji pirmiausia įdar-
bino savo šeimą. Dirbo visi,
pradedant 80-mečiu tėvu, bai -
giant sūnumi ir net jo drau-
ge. Pa ga liau ir pagrindiniu
,,šefu” – cepeli nų virėju tapo
Danguolės vyras Owen Han -
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BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Omaha, NE

,,Cepelinų pietūs’’: tikrai buvo verta!

TELKINIAI

Omaha lietuvių ,,Cepelinų pietų” talkininkai.

Šokėjos ir bendruomenės moterys buvo nepakei-
čiamos.

Nors Romualdas Kriaučiūnas iš profesijos
yra psichologas, šiuo metu jis yra vienas iš
pagrindinių „Draugo” bendradarbių (rašo

ir „Amerikos lie tuviui’’ bei kitai spaudai), akty-
viai reiš kiasi visuomeninėje įvairių lietuviškų or-
ganizacijų veikloje.

Šis 1936 metais Panevėžyje gimęs mūsų tau-
tietis yra laimėjęs JAV LB Kultūros tarybos žur-
nalistinę premiją, jis – „Laiškai lietuviams” bei
„Ame rikos lietuvio” skelbtų konkur sų laureatas.

Lapkričio 13 d. Michigan valstijoje gyvenantis
Kriaučiūnas su žmona Gražina lankėsi Cicero ir
„kavutės” kambaryje susirinkusiems lietu viams
pasakojo apie save, šeimą, kurioje nestinga lietu-
viškos dvasios (jo anūkai irgi rašo į „Draugą’’).

Romualdas sakė, kad pirmoji jo stotelė, tik
atvykus į JAV, buvo Cicero miestas, tačiau ilgai čia
jis neužsibuvo. Pirmąjį savo mokslinį laipsnį (psi-
chologijos bakalauro) Kriaučiūnas gavo Čikagoje
Roose velt University. Vėliau tame pačiame univer-
sitete jam buvo suteiktas ma gistro laipsnis, o Wa-
shington  Univer sity St. Louis, MO apgynė filosofi-
jos mokslų daktaro laipsnį klinikinės psichologi-
jos srityje.

Svečias mielai atsakė į susirin ku siųjų klausi-

mus, o kiek vėliau iš važiavo į Lemont, kur kalbėjo
visuo menininkės Marijos Remienės naujos knygos
pristatyme. Kriaučiūnas yra Lietuvių žurnalistų
sąjungos narys.

Vaišintasi kugeliu

JAV LB Cicero valdyba, kuriai dabar vadovau-
ja Remienė, lapkričio 13 d. buvo surengusi kugelio
pietus, kurių metu gautas pelnas papildė ben-

druomenės iždą. Taip tel kiamos lėšos tolimesnei
veiklai. Pa val gius ir padiskutavus, daugelis ,,ka -
vutės” lankytojų išskubėjo į Pa saulio lietuvių cen-
trą Lemont, kur dr. Kriaučiūnas aptarė Marijos Re-
mie nės naujausią knygą.

Grįžo iš Lietuvos

Nuolatinis kavučių lankytojas Vytautas Zala-
torius lapkričio 6 d. po ilgos viešnagės Lietuvoje
grįžo ir jau dalyvavo tautiečių susibūrime lapkri-
čio 13 d. Jo pastabos įvairiais klausimais visada iš-
klausomos su dideliu dėmesiu.

Kun. dr. K. Trimako padėka

Susirinkimo metu buvo perskai tytas į automo-
bilio įvykį Brighton Park patekusio Cicero lietu-
vių kapeliono kun. dr. K. Trimako laiškas, ku riame
dvasiškis dėkojo už gautą grei to pasveikimo lin-
kintį laišką ir gėles. 

Prieškalėdinis pobūvis Cicero

Kas metai vykstantis kalėdinis pobūvis yra
rengiamas gruodžio 11 d. po lietuviškų pamaldų
Šv. Antano bažnyčioje. Jis vyks parapijos salėje.

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero, IL 

Svečiavosi žurnalistas R. Kriaučiūnas 

son, kuirs beveik ir neatsitraukė nuo
puodų tol, kol paskutinis cepeli nas
ne bu vo išvirtas.  

Dar šeštadienį 12 žmonių grupė
skuto bulves, kiti ruošė salotas, rūpi -
nosi spirgučiais ir saldumynais. Sek -
madienį 2 val. r. užvirė tik  ras darbas.
Sunkiausias vaidmuo teko vyrams,
kurie tarkavo, spaudė ir maišė bul-
vinę tešlą. Aišku, čia jau ne  buvo
apsieita be šį darbą gerai išmanančių
ir daug metų šį darbą dirbusių: Sta-
sio Petrulio, Algio Starkevičiaus,
Eugenijaus Radžiūno, Rimo Reškevi -
čiaus, Chas ir Owen Hanson. Su pran -
tama, jog formuoti cepelinus yra kur
kas lengviau, nors ir čia reikia paty-
rimo. Šokėjos ir bendruomenės akty -
vistės moterys čia irgi buvo ne nau-
jokės. Dabar jau galime drąsiai sa -
kyti, kad jos buvo nepakeičiamos ir
šį darbą atliko nepriekaištingai.  

Pietų metu buvo pranešta, jog
bu riama nauja vaikų šokėjų grupė.
Su sirinkusius pralinksmino viena
ket verių metų būsimoji šokėja E. Liz -
daitė, kuri mėgsta šokti ir yra pasi -
ruošusi šokti jau dabar! Visiems kar -
tu mums teko sudainuoti ,,Suk, suk
ratelį”, o jaunoji šokėja mielai sukio-
josi  scenoje.  Menas neliko neįvertin-

tas – plojimai buvo audringi. 
Dirbant visiems vieningai, tų di-

delių rūpesčių tarsi ir nebūta. Ži nau,
kad Danguolei dėl to teko nemiegoti
ke letą naktų. Bet, manau, dėl mūsų
visų, dėl bendrų tikslų buvo verta,
Danguole. Juk pietūs pasisekė ir pra -
ėjo gana sklandžiai.  

Omaha LB komiteto ir šokių gru -
pės ,,Aušra”  vardu  norėtume nuo-
šir džiai padėkoti visiems, prisidėju -
siems prie pietų. Ir nesvarbu, kiek
padėjote – truputį ar daug, mums tai
buvo didelė pagalba. Ačiū visiems
skutusiems bulves, gaminusiems ce -
pe linus, dalinusiems maistą, rinku -
siems ir plovusiems indus. Ačiū vi -
siems už bet kokią pagalbą. Išskir -
tinis ,,ačiū” skiriamas Danguolei ir
jos šeimai, kurios nariai pirmieji at-
vyko ir paskutinieji paliko mūsų
bendruomenės salę. Ypač esame dė-
kingi  Owen. 

Tuo pačiu norėtume padėkoti vi -
siems svečiams, atvykusiems į mūsų
pietus  ir mus parėmusiems. Be Jūsų
mūsų triūsas būtų bevertis! Iki kito
karto, mielieji!

Birutė Prišmantienė – JAV LB
Omaha apylinkės narė.

Svečiai iš Michigan valstijos Cicero lietuvių susibūrime
lapkričio 16 d. – Gražina ir dr. Romualdas Kriaučiūnai. 

Edvardo Šulaičio nuotr.



Lietuvių draugija „Nemunas’’
pra neša svarbiausius įvykius,
kurie vyko per paskutiniuo-

sius 2011 metų mėnesius.
Drau gijos ,,Nemunas” patalpose

kiekvieną savaitę vyks ta lietuvių
kalbos kursai, ku riuos  veda  buvę
Vasario 16-osios gimna zijos mokiniai
ir buvę Vilniaus universiteto studen-
tai. Kiekvieną savai tę vyksta lietuvių
tautinių šokių an samblių repeticijos:
vaikų šokių an samblio „Skaidra”,
jaunimo šokių ansamblio „Nemu-
nas”, senjorų šokių ansamblio
„Griaustinis” bei vetera nų šokių
ansamblio „Pipiras”, iš viso dalyvau-
ja apie 90 šokėjų. 

Paminėjome savo 
102-ąjį jubiliejų

Rugpjūčio mėnesį Lietuvių savi -
šalpos ir kultūros draugija ,,Nemu -
nas”, įkur  ta 1909 metais, paminėjo
savo 102-ąjį jubi liejų. Draugija yra
seniausia lietuvių institucija Pietų
Amerikoje, pirmaujanti tarp kitų
tautų Berisso mieste. 

Per šventę Berisso mieste, į ku -
rią susirinko daugiau nei 260 žmo-
nių, Buenos Aires provincijos Lietu-
vių Bendruomenė išrinko savo kara-
lie nę, kuri atstovavo visai bendruo -
me nei ,,Imigrantų mugėje ir šventė-
je”.

Prieš sveikinimus ir vakariene,
buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos
valstybinės vėliavos, vadovai ir žiū -
ro vai sugiedojo Argentinos bei Lietu-
vos himnus.

Žodį tarė  Guillermo Di Giácomo,
Berisso miesto savivaldybės sekreto-
rius, maloniai visus pasveikinęs, pa-
linkėjęs sėkmės ir darbingo jubilie-
jaus. Taip pat kalbėjo Argen tinos Lie-
tuvių Bendruomenės (ALB-ALOST)
ir Susivienijimo lietuvių Argenti-
noje (SLA) valdybos pirmi nin kas
Jorge Brazaitis, Pasaulio lie tuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdy-
bos narys, lietuviškos radijo valan-
dėlės „Ecos de Lituania’’ vedėjas
Juan Ignacio Fourment Kal velis,
Lietuvių katalikų kultūros ir savišal-
pos draugijos „Mindaugas” valdybos
pirmininkas Leonardo Perotti, Bue-
nos Aires provincijos Lietuvių Bend-
ruomenės karalienė  Julia Falcinelli
Gabriūnaitė, vaikų karalienė Ana
Paula Zutas (Žutaitė).

Šventėje dalyvavo buvęs Lietu-
vos Respublikos garbės konsulas Al-
gimantas Rastauskas, Beris so miesto
Imigrantų organizacijų sąjungos ats-

tovė (AEE) Pascual Are na ir Berisso
miesto darbuotojų sin dikato genera-
linis direktorius Alfre do Dulkė.

Lietuvių draugija „Nemunas”
gavo sveikinimus iš Lietuvos Res -
publikos prezidentės Dalios Gry-
baus kaitės, LR Užsie nio reikalų Už-
sienio lietuvių departamento gene-
ralinio direktoriaus Arvydo Dau no-
ravičiaus, Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės valdybos pirminin kės
Reginos  Narušienės,  Lietuvos vys -
kupų konferencijos delegato už sie nio
lietuvių sielovados reikalams, PLB
valdybos Sielovados reikalų komisi-
jos pirmininko prelato Ed mun do
Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių
grupė „Skaidra”, kuriai vadovauja
Romina Fourment Kalvelis (Kalvely -
tė) ir Alejandra Pumar Žebrauskas
(Žebrauskaitė) kartu su Nayla Kava -
liūnas (Kavaliūnaite). Grupė buvo
įkurta 1971 metais,  joje  šoka dau-
giau nei 30 vaikų nuo 2 iki 12 metų.
Vaikai pasirodė su di de liu džiaugs-
mu ir entuziazmu. Po to vai kai daina-
vo lietuviškas dainas ir rodė, kaip jie
moka lietuviškai skai čiuoti. Šiai
veiklai vadovauja Denise Bra ziūnas
(Braziūnaitė) kartu su Na dia Gedze-
vičius (Gedzevičiūte).

Pasirodymų pabaigoje buvo iš -
rink ta  lietuvių vaikų bendruomenės
karalienė, ja tapo Zoe Grilauskas
(Grilauskaitė).

Vėliau koncertavo jaunimo šo-
kių grupė „Nemunas’’, sušokusi nau-
jus šokius ir lietuviškų vestuvių šo-
kius. „Nemunas’’ yra šokęs visoje Ar-
gen tinoje, taip pat Kanadoje 2000 me-
tais per Pasaulio šokių šventę. An-
samb liui vadovauja Ana Luján Ge-
dzevi čius (Gedzevičiūtė) ir Juan
Ignacio Fourment Kalvelis. Žiūrovai
sveikino šokėjus už gražius tautinius
šokius. Per vakarienę koncertavo
senjorų kolektyvas  ,,Griaustinis”.

Paskutinieji  pasirodė veteranų
šokių ansamblio „Pipiras’’ nariai.
Ansamblis, įkurtas 1985 metais, puo -
se lėja lietuviškumą Argentinoje. „Pi -
piro” šokėjams – nuo 50 iki 70 metų.
Ansambliui vadovauja Isabel Kal-
velis (Kalvelytė). 

Šventėje Denise Braziū nas ir Na-
dia Gedzevičius kartu su Jorge Urbo -
nas, aktyviu „Nemunas’’ nariu, tra-
diciniais muzikos instrumentais pa-
grojo lietuvišką melodiją.

Po koncerto ir pasisakymų Este -
ban Dulke, „Nemuno’’ draugijos pir -
mi ninkas, susirinkusiems tarė atsi -
sveikinimo žodį. ,,Nemuno” gimta -
dienis baigtas visiems atsistojus ir
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Berisso, Argentina

Lietuvių draugijos ,,Nemunas” nariai svečius vaišino lietuviškais patiekalais.

Argentinos lietuvių rudens naujienos
sudainavus ,,Ilgiausių metų”.

Prieš šventę Berisso miesto baž -
nyčioje María Auxiliadora vyko šv.
Mišios. Mišiose dalyvavo „Nemuno’’
draugijos ir Lietuvių Bendruomenės
nariai bei bičiuliai.

XXXIV Provincijų  imigrantų
šventė

Šių metų rugsėjo savaitgaliais
Berisso mieste vyko ,,Imigrantų
šven tė”, į kurią susirinko per 170,000
žmonių iš visos Argen tinos. Lietuvių
draugija ,,Nemunas” aktyviai daly-
vavo parodoje, kur pristatė Lietuvos
kultūrą, tradicijas, lietuviškus pa -
tiekalus. Šventėje koncertavo vaikų
šokių grupė ,,Skaidra”, jaunųjų  lie -
tuvių šokėjų grupė ,,Nemunas”, labai
gražiai sušokę 5,000 žiūrovų.

Mūsų, lietuvių draugija, šalia ki -
tų patiekalų, pardavinėjo ir lietuviš -
kus patiekalus, tokius kaip kugelis,
kiauliena su kopūstais ir krie nais.

Paskutinę šventės dieną vyko pa -
radas, kuriame dalyvavo daugiau nei
90 bendruomenės narių su tautiniais
rūbais, šokusių pagal lietuvišką mu -
ziką.

Mūsų bendruomenei šventėje
atstovavo lietuvių vaikų bendruo me -
nės karalienė Zoe Grilauskas (Gri -
laus kaitė) ir Buenos Aires Provin -
cijos lietuvių telkinio karalienė  Ka -
ren Balchunas (Balčiūnaitė). 

Per šventę buvo pavaizduota,
kaip imigrantai atplaukė į Argenti-
ną, toje atplaukimo šventėje dalyva-
vo Lietuvių Bendruomenės nariai,

apsirengę to meto rūbais.
Tarp kitų socialinių, kultūrinių

renginių vyko maratonas, kur Lie tu -
vių draugijos ,,Nemunas” narys,
spor tininkas Roberto Žutas tarp 160
sportininkų užėmė 11 vietą. 

Ženklų paroda

Rugsėjo mėn. ,,Nemuno” patalpo-
se vy ko labai svarbus kultūrinis ren-
ginys: antspaudų paroda „Lietuviški
ženklai – gyvenimo pasiuntiniai”, fi-
la telijos paroda, skydai, dokumentai.

Parodas organizavo mūsų drau -
gijos aktyvūs nariai: Juan F. Klimai -
tis, Ana P. Semėnas ir Stella M. Bor -
ba, surinkę per 200 ženklų iš Lie tu-
vos, kuriuos davė bendruomenės na-
riai, kitus gavo iš Lietuvos.

„Nemunas’’ koncertavo
Urugvajuje

Spalio mėnesio 29–30 dienomis
Lietuvių jaunimo šokių ansamblis
„Nemunas” aplankė kaimyninį  kraš -
tą – Urugvajų. Vienas iš koncertų,
vykusių Urug vajaus Lietuvių kultū-
ros draugijoje, Montevideo mieste,
Cerro rajone, tikslų – stip rinti ryšius
su Urugvajaus lietuviais.

„Nemunas’’ sušoko 10 šokių 140
žiūrovų akivaizdoje, ku rie dalyvavo
vakarienėje. Koncertas buvo la bai
įspūdingas. Ansambliečiai šoko lie-
tuvių vestuvių šokius, kurie susi rin -
kusiems padarė labai didelį įspū dį. 

Lietuvių savišalpos ir kultūros
draugijos ,,Nemunas’’ info

Žiūrovus džiugino tautiškais drabužiais apsirengę šokėjai.
,,Nemuno” draugijos archyvo nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

„La ge rių moterys” – filmų premjera Čikagoje
Gruodžio 4  d., 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, Lietuvių fondo salėje, vyks doku-

mentinių filmų „La ge rių moterys” pristatymas. Bus ro do mos Vytauto Da ma ševičiaus ir Juozo
Matonio su kur tos televi zi jos laidos apie ateitininkes mo te ris, kalėjusias sovieti niuo  se lageriuose:
Adelę Dirsytę, Stefaniją Ladigienę, s. Nijolę Sadū nai tę. Filmai jau buvo rodomi Lietuvoje per tele-
viziją ir viešuose susirinkimuose, auditorijose, kur susilaukė didelio susidomėjimo.

Tinklavietėje Patriotai.lt užkalbintas filmų kūrėjas J. Matonis sakė: ,,Kai nebeliks gyvų tremtį
ir lagerius iškentėjusių moterų, tada teks vadovautis rašytiniais šaltiniais. Pačiu laiku pakalbi-
nome šias aštuoniasdešimtmetes.… Neįtikėtina, kai girdi tų moterų pasakojimus, kaip jos sustoda-
vo rateliu ir susispaudusios šildydavo viena kitą, tada į rato vidurį eidavo kitos. Arba kaip Adelė
Dirsytė ant cemento maišų skiaučių rašė maldas. Tai yra fenomenas, vėliau paplitęs po pasaulį ir
liudijęs lietuvių dvasinį gyvybingumą.”

Popietėjė Pasaulio lietuvių centre dalyvaus ir filmus pristatys šio projekto sumanytoja,
,,Ateities” red. Reda So pra naitė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matulaičio misija ir Čikagos ateitininkai
sendraugiai. 

Jonas Krikštytojas skelbė ir kar-
tojo pranašo Izaijo prana šys tę:
,,Ty ruose šaukiančiojo balsas;

taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite
Jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna
užpiltas, kiek vie nas kalnas bei kalne-
lis – sulygintas. Kreivi keliai taps
tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi
žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.” Jo-
no Krikštytojo šauksmas tinka ir
mums, kai šio Advento metu mes
ruošiamės minėti Kristaus gimimą –
Kalėdas. Mūsų pasiruošimas nėra tik
švęsti Kristaus gimimą prieš 2000
metų. Mūsų pasiruošimas turėtų būti
švęsti Jėzaus atėjimą į mūsų gyve-
nimą dabar, šiuo metu. Dievas Tėvas
nori, kad Jėzus užgimtų mūsų širdyse
iš naujo, veikiant Šventajai Dvasiai.
Jono Krikštytojo žodžiai mums paro-
do, kaip Jėzaus gimimas mumyse gali
pakeisti mūsų gyvenimą.

Paruoškite kelią. Jonas Krikš ty-
tojas ypatingai pabrėžė, kad žmonės
paruoštų kelią, ištiesintų takus. Tai
nebuvo tik pasiūlymas, bet įsaką žo-
džiai. Slėniai turi būti pripildyti ir
kalnai nukasti. Yra būtina ateinan -
čiam Mesijui paruošti kelią. Tas pa -
ruošimas nebuvo ir nėra tik dėl to,
kad ateinančiam Mesijui – Jėzui bū tų
lengviau, tačiau tai reikalinga mums,
kad mes būtume pasiruošę Jį sutikti
ir priimti.

Šių dienų pasaulis kitaip galvoja.
Mūsų prigimtis mums sako, kad nie -
kas mums negali įsakyti, ką mes pri-

valome daryti. Tačiau mūsų pažiūra
turėtų būti kaip Marijos. Kada ange-
las Gabrielis jos paklausė, ar ji sutiks
būti Jėzaus motina, ji atsakė: ,,Tegu
būna pagal tavo žodį.” Jeigu mes iš
tikrųjų norime, kad Jėzus ateitų į mū -
sų gyvenimą, tai ir mes, kaip Ma rija,
privalome savo valią pritaikyti prie
Dievo valios.

Jono Krikštytojo įsakymas buvo
ruošti kelią dykumoje, tyruose. Kur
yra ta dykuma, tie tyrai? Kaip mes
galime paruošti tą kelią? Kokį kelią jis
mums įsakė ruošti?

Mes visi esame tie tyrai. Mūsų
gyvenimas gali būti kaip dykuma,
sausa žemė, su mažai gyvybės ženklų.
Mūsų širdys gali būti kaip neišdirbta
žemė, kurioje nėra Dievo meilės, nėra
meilės vienas kitam, jose viešpatauja
pyktis, neatleidimas.

Dievo tikslas buvo kitoks. Jis ne -
norėjo, kad mūsų širdys tokios būtų.
Kai Jis sutvėrė žmogų, žmogaus san-
tykis su Dievu buvo artimas. Rojus,
kuriame Adomas su Ieva gy ve no, bu-
vo ideali vieta. Tačiau nuodėmė, ne-
paklusnumas Dievui viską pakeitė.
Santykis su Dievu nutrūko ir nupuo -
limo pasekmėje mūsų širdys tapo dy-
kuma, tyrais.

Kas gali mums padėti ištiesinti
nuo dėmės iškraipytą ir suraizgytą
gyvenimą? Dievo Žodis! Dievas kalba
aiškiai, Jo Žodis yra lyg kardas, pa lie -
čiąs mūsų gyvenimo nuodėmes, kad
paruoštų mus Jo atėjimui.

VInCAS kOLyčIuS •  MINTYS ADVENTO LAIKOTARPIUI

TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ

Sekmadienį,

gruodžio 18 d.

Jaunimo centre
5620 S Claremont

Chicago

1 val. p. p.

Aukos
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems 
$10 jaunučiams, moksleiviams, 
studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė

tel. 630-325-3277  

arba el. paštu

odaugirdas@hotmail.com 

Paliekant žinutę, būtinai telefono

atsakove pasakykite ar el. pašto laiške

parašykite ir sa vo telefono numerį.

Patvirtinsime jūsų regis traciją skam-

bučiu.

Moksleiviai, registruokitės Žiemos kursams!
MAS Cen tro valdybos ruošiami Atei ti ninkų pa sau lėžiūros kursai įvyks š. m. gruodžio 26–sau sio

1 d.  Dai navoje. Registruokitės tinklalapyje www.mesmas.org

Ką galime daryti?
Advento metu yra tiek daug progų klausytis Dievo Žodžio, pažiūrėti į

savo dvasinį gyvenimą, ,,tiesinti takus”. Parapijose dažnai yra ruošia -
mos rekolekcijos. Daugelis iš mūsų, kaip ir Morta, ,,neturime laiko”
vieną savaitgalį praleisti ,,klausantis Jėzaus žodžių”.

Geriau uždegti bent vieną žiburį, negu keikti tamsą. Advento metu
uždekime žiburį savo gyvenime:

Paskirkime daugiau laiko asmeninei maldai.

Paskirkime laiko paskaityti Šv. Raštą.

Priimkime susitaikymo sakramentą.

Padarykime artimo meilės darbą, kuris truputį ,,kainuoja” laiko, pasi-
aukojimo.

Susitaikykime bent su vienu asmeniu, su kuriuo esame susipykę, arba
pasimelskime už jį, jei negalime susitikti.

Paaukokime kokį savo sunkumą, nemalonumą, skausmą drauge su
malda už nusidėjėlių atsivertimą, kad koks nors žmogus gautų malonę
išvysti Kristaus šviesą.

Prašykime Šventosios Dvasios, kad Ji mums parodytų, kas kliudo pilnai
atverti savo širdį Jėzaus atėjimui, kas yra mūsų stabai, nuo kurių Dievas
nori mus apvalyti.

Peržiūrėkime savo vertybes, gal kai ką reikėtų išmesti, kai ką pakeisti,
kad Jėzus taptų mūsų gyvenimo centru.

Turime kelti sau tą paprastą ir esminį klausimą: kas man yra
Jėzus Kristus? Turime stengtis, kaip sakė popiežius Jonas Paulius II,
plačiai atidaryti duris Kristui. Kai lankomės kitų žmonių namuose, daž-
nai tenka matyti, kad šeimininkai, įsileisdami svečią į namus, kviečia
jį į gražią menę, o netvarkingų kambarių duris greitai uždaro. Su Kris-
tumi turime elgtis kitaip. Jis turi būti viso mūsų gyvenimo Viešpats.
Prieš Jį reikia atidaryti ir tuos netvarkingus kambarius. Mūsu gyveni-
mas negali būti padalintas į tai, kur Kristų įsileidžiame,  ir kur ne. Ad-
ventas tebūnie gerai išgyventas pasirengimo metas, kad tinkamai pri-
imtume per Kalėdas pas mus ateinantį Jėzų Kristų.

Ir mums Jonas Krikštytojas šaukia: ,,Taisykite Viešpačiui kelią!” 

Adelė Dirsytė s. Nijolė Sadūnaitė Stefanija Ladigienė



Šiais metais Balzeko lietuvių kul tūros mu-
ziejus ,,Metų žmogumi’’ iš rinko Čikagoje gy-
venantį gydytoją ir menininką Audrių Pliop-

lį už pa sie kimus neurologijos ir meno srityse bei
veiklą siekiant skleisti informaciją visuomenei apie
lietuvius tremti nius po Antrojo pasaulinio karo. 

Kaip teigia Plioplys, du dalykai jo gyvenime
visą laiką ėjo drauge – me nas ir medicina. Daugiau
nei 30 metų jis gydė vaikus ir suaugusiuosius, ser-
gančius įvairiomis neurolo gi nėmis ligomis – nuo
autizmo ir cerebralinio paralyžiaus iki Alzhei me -
rio ligos. Tuo pačiu visus šiuos metus jis at-
sidėjęs kūrė meno darbus. Sveikatai pablo-
gėjus, mediko karje ros teko atsisakyti. 

– Medicinai atidavėte 30 metų. Ar įvy-
ko pasikeitimų per šiuos dešimtmečius
neurologinių ligų gydyme? Ko negalėjote
daryti prieš 30 metų, tačiau galite da ryti
dabar?

– Per šį laikotarpį vaikų neuro logijos sri-
tyje atsirado daug naujų da lykų. Pavyzdžiui,
atsirado daug nau jų vaistų, kuriais gydomi
traukuliai. Tai yra labai didelis pasikeitimas.
Kalbant apie cerebralinį paralyžių, taip pat
atsirado naujų vaistų ir nau jų gydymo būdų.
Kadangi aš prižiūrėjau daug vaikų, ser-
gančių cerebrali niu paralyžiumi, dariau
keletą studijų, kurios prisidėjo prie to, kad
vaikų sveikatos būklė būtų pagerinta. La bai
džiaugiuosi, kad galėjau pats pri sidėti, kad
padėtis gerėtų. Dar reikia paminėti, kad labai
pagerėjo psichiatrų vaikams skiriami vais-
tai. Kadan gi neurologinėmis ligomis sergan-
tys vaikai neretai turi vartoti ir psichiatrų
skiriamus vaistus, labai svarbu, kad vaistai
būtų geri, turintys kuo mažiau šalutinių po-
veikių. 

– Ar šiais laikais daugiau vai kų serga
neurologinėmis ligo mis, ar mes tik dau-
giau apie tai tu rime informacijos?

– Aš manau, kad nedaug kas pa sikeitė.
Pavyzdžiui, cerebraliniu pa ralyžiumi jau
daug dešimtmečių serga apytikriai tiek pat žmo-
nių. Taip pat yra ir su traukuliais – serga labai
pana šus skaičius žmonių. Ta čiau pasikei tė gydy-
mo metodai, ir gal todėl mes viešumoje dažniau
matome sergan čius žmones, nes jie gali daug dau-
giau daryti savo gyvenime, daugiau dalyvauti vie-
šumoje. Viena liga, apie kurią dabar daug disku-
tuojama me dikų bendruomenėje, yra autizmas.
Stengiamasi nustatyti, ar sergan čių jų šia liga pa-
daugėjo, ar tik pa gerėjo ligos nustatymas ir todėl
daugiau sergančiųjų yra atrandama.      

– Kas Jūsų darbe Jums suteikė daugiausiai
profesinio džiaugsmo, kas Jums atrodo yra
svarbiausia iš Jūsų nuveiktų darbų?

– Žinoma, kad daug džiaugsmo teikė tai, kad
galėjau padėti sergan tiems vaikams ir jų šeimoms
– gy dyti, išaiškinti problemas. Tai buvo gydytojo
kasdienybė, per daug nieko nesiskirianti nuo kitų
gydyto jų kas dienybės. Tačiau be kasdienio darbo
dariau daug įvairių tyrinėjimų. Man svarbiausi ir
daugiausiai džiaugsmo atnešę buvo klinikiniai
tyrinėjimai, kurie įgalino mane padėti vaikams,
sergantiems sunkia cerebra linio pa ralyžiaus for-
ma. Paskutinė mano tyri nėjimų studija buvo išs-
pausdinta visai neseniai, prieš mėnesį. Džiau giuo-
si, kad mano atlikti tyrimai pa sitarnaus ir kitiems
gydytojams, nes juose parodau, ką daryti, kad ser-
gan tieji cerebraliniu paralyžiumi ma žiau sirgtų
plaučių uždegimais ir apskritai sumažėtų jų mir-
tingumas. Taigi padėti galima ne tik kasdieni nia-
me darbe. Suvesta bei išspausdinta klinikinių tyri-
mų informacija gali padėti gydytojams ir sergan-
tiesiems visame pasaulyje. Džiaugiuosi, kad prie
to prisidėjau.

– Ar esate domėjęsis, kokia padėtis neu-
rologijos srityje yra Lietuvoje?

– Asmeniškai pažįstu keletą neurologų

Lietuvoje, skaitau Lietuvos neurologų straipsnius
ir knygas. La bai gerai žinau, kad naujausia pro-
fesinė informacija juos pasiekia, jie dalyvauja įvai-
riose tarptautinėse konferencijose. Lietuvos neu-
rologai yra tikrai informuoti apie naujausias neu-
rologijos nustatymo ir gydymo priemones. Galbūt
sunkiau dėl finan sinių apribojimų, tačiau neleng-
va ir čia, Amerikoje. 

– Pakalbėkime apie kitą, Jums ne mažiau
svarbią sritį – meną. Kaip Jūs atradote meni-
ninką savyje?

– Menas – dalis mano sielos. Tai kaip liga, ku-
ria ,,susirgau’’ dar vai kystėje Toronto mieste, kur
aš augau. Vienas mano pažįstamas Algis Če sėkas,
kuris buvo dvejais metais už mane vyresnis, buvo
labai išdykęs vaikas. Jis blogai mokėsi, kėlė daug
problemų savo tėvams. Vieną vasarą tėvai jį įrašė į
meno pamokas, kad jis būtų užsiėmęs ir nechuli-
ganautų. Aš jį kelis kartus per savaitę aplankyda-
vau ir žiūrėdavau, kaip jis tapo pa veikslus. Tuomet
man buvo gal de vyneri. Bežiūrint į draugo alieji-
niais dažais tapomus darbus, mano susi domėjimas
menu augo. Tuomet ir bu vo pasėta sėkla. O vėliau,
jau būda mas medicinos studentu, pradėjau pats ta-
pyti. Tapiau daug ir kuo daugiau tai dariau, tuo
labiau norėjau tai daryti. Kai pabaigiau medicinos
mo kyklą, patyriau didelę krizę, nes ne galėjau pasi-
rinkti, ar toliau mokytis mediciną, ar pasukti į
meno pusę. Draugai patarė bent jau pabaigti inter-
natūrą, ką aš ir padariau Uni versity of  Wisconsin
ligoninėje, Ma dison mieste. Metinis mano atlygi-
nimas tuomet buvo 10,000 dolerių. Taupiau kiek-
vieną centą. Susitaupęs šiek tiek pinigų, persi-
krausčiau į Washington, DC ir ten trejus metus kū-
riau meną. Tuo pačiu metu ėmiau tyrinėti Čiurlio-
nio darbus, parašiau daug straipsnių, kurie vėliau
buvo išleisti vienoje knygoje. Po trejų metų atsi-
tiko du dalykai: pirmiausia pasibaigė pinigai, o
antra ėmė graužti sąžinė, kad nedirbu darbo pagal
įgytą specialybę. Juk įgijau specialybę University
of  Chicago Medicinos mokykloje, kuri tuo metu
buvo antra geriausia medicinos mokykla šalyje.
Taigi pradėjo graužti sąžinė, kad negydau žmonių.
Tuomet parašiau laišką į Mayo kliniką ir buvau
priimtas tęsti studijas neurologijos srityje. Tuo
metu supratau dar vieną dalyką – aš dariau esminę
klaidą, galvodamas, kad menas ir neurologija yra
du atskiri pasauliai. Suvokiau, kad šias dvi sritis
galima suderinti. Tai ir darau jau 30 metų. Mano

menas atspindi mano neurologinius tyrinėjimus.
Šios dvi sritys po trupu tį man ėmė sietis ir siejasi
iki dabar.

– Kiek teko matyti Jūsų darbų parodose
per paskutinius keletą metų, Jūs naudojate
įvairias technikas. Papasakokite apie tai.

– Esu ir tapęs. Aliejiniais dažais nutapyti pa-
veikslai kabo ma  no na  muose. Tačiau per pastaruo-
sius 10 metų daug dirbu su kompiuteriu. Nau doju
,,Photoshop’’ programą, ta čiau kiekvienas paveik-

slas yra pra dedamas nuo nuotraukų. Aš savo
me ną angliškai vadinu ,,neoconceptual trans-
formed photography’’ – neokonceptuali trans-
formuota fotografija. Į vieną meno darbą
įtraukiu labai daug skirtingų nuotraukų, tarp
kurių yra žmonių smegenų neuronų brėži-
niai, mano paties smegenų nuotraukos, MRI
skanai, mano paties elektroencefalogramos.
Taip įtraukiu savo paties smegenų struktūros
nuotraukas ir savo smegenų elektrinės veik-
los kreives, kurios buvo padarytos tuo metu,
kai aš galvojau apie konkrečias su menu susi-
jusias te mas. Taip pat naudoju vaizdų nuo-
traukas. Visa tai suderinu, pakeičiu. Vaizdų
pakeitimas daromas labai sąmoningai. Mūsų
galvose yra pilna įvairių vaizdų prisiminimų,
tačiau mūsų smegenys nėra stalčiai, pri-
kimšti nuotraukų. Tie vaizdai yra pakeisti į
kitą formą. Taip ir aš pa keičiu visas nuotrau-
kas ir sukuriu naują vaizdą. Spausdindamas
naudoju archyvinės kokybės pigmentuotą
rašalą, kuris išlieka visiems laikams, kaip ir
aliejiniai dažai. Mažesnius darbus spausdinu
ant popieriaus, o didesnius – ant drobės. Esu
sukūręs visą seriją didelių darbų, kurių dydis
yra 5 pėdos ant 12 pėdų.  

– Į ką patartumėte žiūrovui atkreipti
dėmesį Jūsų kūriniuose?

– Manau, kad kiekvienas žiūro vas randa
tai, kas jam reikalinga ar įdomu. Jei atsiran-
da žmonių, ku riems mano darbai prie širdies,
pa veikia jų sielą, vadinasi, darbai pasi sekę. O

informaciją apie kiekvieną darbą aš visuomet pa-
rūpinu – parodose galima rasti katalogėlį ar pro-
gramą, kurioje būna paaiškinta apie mano kūri-
nius. Taip pat informacijos galima rasti mano in-
ternetinėje svetainėje. 

– Šiais metais Jūs užsiėmėte dar vienu dar-
bu – kuravote keletą parodų ir renginių Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje. Šie ren giniai ir
parodos, angliškai pava dinti ,,Hope and Spi-
rit’’, skirti lietuvių tremties į Sibirą 70-mečiui
paminėti. Kaip pasisekė Jūsų sumanymas?

– Pradėjome nuo nulio, o dabar muziejaus tre-
čiame aukšte ir dalyje pirmojo aukšto išdėstytos
įvairios parodos. Manau, kad sumanymas la bai pa-
sisekė. Mano tikslas buvo kiek galima plačiau ir
daugiau informuoti amerikiečių visuomenę apie
šį skau dų Lietuvos istorijos puslapį, nes apie Sta-
lin įvykdytus žiaurumus po karo mūsų amerikie-
tiškoji visuomenė be veik nieko nežino. Mūsų su-
rengtos parodos ir kiti renginiai tikrai pa traukė
amerikiečių žiniasklaidos dė mesį. Straipsnius
spausdino ir ,,Chi cago Tribune’’ dienraštis, ir
,,Street wise’’ žurnalas, ir ,,South Town Star’’ laik-
raštis, kalbėjome per WBEZ radiją, tapome Univer-
sity of  Chicago rengiamos programos ,,Soviet Art
Expe rience’’ dalimi. Manau, kad mums tik  rai la-
bai pasisekė. Ir parodos, ir programos bus tęsia-
mos iki balan džio mėnesio, tad manau, jog dar
daugiau visuomenės galėsime informuoti.

– Žinau, kad Jūsų susidomėjimas šia tema
prasidėjo nuo to, kad Jūsų paties šeimoje buvo
žmonių, ištremtų į Sibirą. Ką Jums asme niškai
davė parodos organizavimas?

– Man buvo įdomūs žmonių laiš kai, kuriuos jie
rašė iš Sibiro savo artimiesiems į įvairias šalis. 

Nukelta į 14 psl.
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,,Supratau vieną dalyką – menas ir neurologija 
nėra du atskiri pasauliai”

Audriaus V. Plioplio autoportretas jo paveikslo ,,Non-Isolation /
Displacement / Memory (2011)’’ fone.

Audrius V. Plioplys – 2011-ųjų ,,Metų žmogus’’
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Lapkričio 20 d. Charleston, S.C.
baigėsi 8 komandų krepšinio turny -
ras, kuriame čempionų taurę iškovo-
jo Northwestern University, įsikūru-
sio Evanston prie Čikagos, ,,Wilde -
cats’’ komanda. Komandai siekiant
pergalės, vieną iš pagrindinių vaid-
menų suvaidino lietuvių kil mės žai-
dėjas John Shurna.

Šis sportininkas per ketverias
turnyro rungtynes pelnė 88 taškus.
Susitikime su Louisiana State Uni -
versity (LSU) John pelnė net 37 taš -
kus, tai buvo didžiausias pasiekimas
jo karjeroje. 

Beje, pirmosiose turnyro rung-
tynėse, kai „Wilcats’’ komanda įveikė
„TX-Pan American’’, John pelnė 15
taškų, o rungtyniaujant su LSU jis
pasiekė geriausią re zultatą savo kar-
jeroje. Pusfinalyje su Tulsa jis su-
rinko 15 taškų.

Paskutinėse rungtynės su Seton
Hall University komanda Shurna su -
rinko 19 taškų, o jo komanda šventė
pergalę – 80:73. Šį kartą John pagal
įmestus taškus buvo antras savo ko -
mandoje. 

Stebint šias rungtynes televizijos
ekrane, daugiausia skambėjo Shur -
nos pavardė, buvo pažymimi jo suge-
bėjimai. J. Shurna gimė 1990 m. ba-
landžio 30 d. Glen Ellyn, IL, netoli Či-
kagos. Jo tėvas Šurna – lietuvis. Vai-
kinas lan kė Glenbard Wast gimnazi-
ją, kur pasižymėjo kaip gabus krep-
šinio žaidėjas. 2009 m. John rungty-
niavo U19 JAV rinktinėje, pasaulio
devyniolikmečių pirmenybėse Auck-
land lai mėjusioje aukso medalius.

John yra aukštokas vyras – 2,03
metro, sveria 94 kilogramus. Jam
pranašaujama gera karjera. Gal kitą
pavasarį, kai vyks naujokų birža,
vaikinas pateks į kurią nors NBA ko -
mandą. 

* * *
Čikagos spauda rašo ir apie kitą

lietuvių kilmės krepšininką Tim
Abromaitis, žai džian tį University of
Notre Dame krepšinio rinktinėje. Šis
lietuvių kil mės žaidėjas, kuris jau ne
pirmus metus rungtyniauja šio uni-
versiteto komandoje, lapkričio 21 d.
rungtynė se su University of  Missou-
ri (jas laimėjo varžovai)  Ab ro ma itis
pelnė 22 taškus.

Tim grįžo po 4 praleistų rungty -
nių (buvo suspenduotas) ir vėl gra-
žiai pasirodė. Iš jo tikimasi gerų re-
zultatų ir ateities susitikimuose, ką
jis rodė praėjusį sezoną. 

Geri lietuvių kilmės krepšininkų 
žaidimai

EDVARDAS ŠULAITIS

Živilė Balčiūnaitė – garsiausia
Lietuvos maratono bėgikė, Barselo -
noje vykusiose Europos pirmenybė-
se pasipuošusi aukso medaliu. Ne-
seniai ji pagimdė dukrelę Emiliją.
Dabar bėgikė vėl ak tyviai sportuoja
ir ruošiasi 2012 metų Londono olim-
piadai. Tačiau ar spor -
ti ninkė joje dalyvaus,
priklausys nuo to, kaip
pasibaigs jai iškelta
dopingo byla, kurią
Tarptautinis sporto
arbitražo teismas tiki-
si išspręsti iki šių me-
tų pabaigos. 

Živilė su vyru An-
driumi Žebuo liu jau
seniai planavo susi-
laukti vai kelio, tačiau
tokius ketinimus ati-
tolino Beijing olimpia-
da, vėliau – Euro pos
čempionatas. Po Euro-
pos čempionato iškilus
dopingo skandalui, lie-
tuvę apkaltinus neleistinų prepa-
ratų vartojimu, 32-ejų moteris nutarė
pasirūpinti šeimos pagausėji mu. 

Nors dopingo byla dar nebaigta,
Živilė (ji vis dar turi Europos mara -
tono bėgimo aukso medalį) per daug
nenusimena ir po gimdymo vėl pra -
dėjo treniruotis. Ji spėjo pamėgti
šiaurietišką ėjimą – vaikščiojimą su
lazdomis. Sportininkė taip pat rūpi -
nasi savo fondo veikla, neseniai įtei -
kė aprangas perspektyviems ilgų
nuo tolių jauniesiems bėgikams. 

Ž. Balčiūnaitės fondas

Neseniai gavome laišką iš Bal-
čiū naitės, kuriame ji rašo apie savo
įsteigtą fondą ir ateities planus.  Ka-
dangi laiškas yra įdomus ir aktualus,
su juo supažindiname ir mūsų laik-
raščio skaitytojus. Balčiū naitė rašo:
„Aš tapau Europos čem pione. Kiek-
vienas gali pasidomėti ma no nuosek-
lia sportine karjera ir įsitikinti, kad
Barselonoje man nusišypsojusi sėk-
mė nebuvo atsitiktinumas – tai buvo
natūrali, nuosekli ir įtikinama per-
galė, vainikavusi mano ilgą ir sunkų
sportinį kelią. Ir nors šis re zultatas
nebuvo geriausias mano karje roje, jo
pakako, kad iškovočiau auksą. Dabar
 dėl to paties aukso aš priversta kovoti
dar kartą – šį kartą teisiniame mūšy-
je. Nors Lietuvos lengvosios atletikos
federacija nėra mano pusėje, tačiau
mano pasiekti re zultatai vis dar
galioja. Aš vis dar esu aukso me dalio
savininkė, šitaip bus ir toliau, jei tik
Tarptautinis sporto arbitražo teis-
mas manęs nepasmerks. 

Visą savo gyvenimą paskyriau
sportui. Savo tikėjimą aukštais spor -
tiniais idealais stengiausi taip pat
aktyviai išreikšti ir visuomeninėje
veikloje.

Penkerius metus iš eilės vyk -
džiau tarptautinį bėgimą ‘Bėkime
kartu su Živile Balčiūnaite’ bei bė-
gimą, skir tą Tarptautinei vaikų gy-
nimo dienai. Kartu su ‘AVON’ ben-
drove dalyvauju labdaringoje veiklo-
je už kovą su krūties vėžiu. 

Tai, kad mane skubotai ir nepa-
grįstai diskvalifikavo, man buvo visų
pirma skaudus smūgis kaip žmogui,

ne vien kaip sportininkei, nes visada
buvau garbingos kovos pusėje. Neža -
du nuleisti rankų, tačiau tolesnė ko -
va už tiesą pareikalaus ne tik moral i -
nių jėgų, bet ir didelių finansinių iš -
teklių. Lietuvos lengvosios atleti kos
federacijos sprendimą jau ap skun -
džiau Tarptautiniam sporti niam ar -
bitražui, tačiau visas bylos procesas

man gali kainuoti labai daug. 
Nors procesas nepasibaigęs, aš

aktyviai sportuoju ir laukiu teigia -
mos jo pabaigos. Labai tikiuosi, kad
iki šių metų pa baigos bylą pavyks
išspręsti. Ir ti  kiuosi, kad sprendimas
bus man pa lankus. Tokiu atveju
galėčiau dar Londono olimpinėse žai-
dynėse 2012 m. įrodyti, kad savo per-
galę pasie kiau sunkiu darbu sąžinin-
goje kovoje. Dabar aš netekau bet ko-
kios paramos ir finansavimo iš val-
stybės ir sporto institucijų, tad išlai-
kyti gerą sporti nę formą savarankiš-
kai tiesiog nebeįmanoma. Tikiuosi,
kad įkurtas fondas padės man įveikti
šį laikiną sun kumą mano kelyje ir
apginti savo garbę ne tik Tarptauti-
niame sporto arbitraže, bet ir bėgimo
takelyje. Dė koju visiems, kurie mani-
mi tiki ir kurie mane remia. Savo
paramą ga lite pervesti į specialią
Živilės Bal čiūnaitės fondo sąskaitą,
kuri patei kiama žemiau.

„Swedbank’’: Sąsk. Nr.
LT907300010126786069 (IBAN); SWIFT
kodas HABALT22; Banko adresas:
Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius,
Lietuva. Tel. 1884, faks. (8 5) 258 2700;
Banko kodas 73000.

Šiuo metu kiekvienas Jūsų paau -
kotas litas man yra labai brangus.
Atsidėkodama Jums aš ir vėl Jus
džiu ginsiu naujomis pergalėmis ir
aukštais sportiniais rezultatais. Net-
gi vieno lito parama man būtų labai
reikšminga. Dėkoju visiems, kas ne -
abejingi Lietuvos sportui.” 

Kviečiame paremti 
sportininkę

Kadangi tikime Balčiūnaitės iš-
sakytomis mintimis ir esame labai
nusivylę Lietuvos lengvosios atleti -
kos federacijos sprendimu (tokiais
atvejais paprastai visų valsty bių
lengvosios atletikos komitetai yra
apkaltintųjų pusėje), kviečiame pri-
sidėti prie Balčiūnaitės pastangų
save išteisinti. 

Tikime, kad dorų mūsų tautiečių
dėka ji tai galės padaryti, ir Živilę
matysime 2012 m. Londono olimpia -
doje. Sėkmės jai ginant savo, kaip
sportininkės, teises. 

Nauji maratonininkės 
Ž. Balčiūnaitės rūpesčiai

Tim Abromaitis iš University of Notre Da-
me komandos kovoja dėl kamuolio.

Praėjusią savaitę Slovakijoje vy -
kusiame teniso turnyre tik baigiamo-
siose rungtynėse pralaimėjo 21-erių
metų lietuvis Ričardas Berankis. Po
pusantros valandos trukusios kovos
R. Berankis 6–7(7–9), 2–6 pra laimėjo
vietiniam slovakui Lukaš Lacko.

Po šio pasirodymo lietuvis ATP
lentelėje iš 108-osios pakilo į 95-ąją
vietą.

R. Berankis – „Slovak Open’’ vicečempionas
PAUL TRIUKAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvių kilmės John Shurna ,,deda’’ į
varžovų krepšį.

R. Berankis.                    Š. Mažeikos nuotr.

Živilė Balčiūnaitė, aukso medalio Barselonoje laimėtoja,
vėliau neteisingai apkaltinta dopingo vartojimu.

Praėjusią savaitę Kazanėje, Rusi -
joje, Kauno „Žalgirio’’ komanda net
27-ių taškų skirtumu pralaimėjo vie -
tos „Uniks” komandai.

„Uniks” visų rungtynių metu
pir mavo, o ketvirtoje kėlinio pabai-
goje persvara siekė net 32 taškų skir-
tumą – 77:45. Vis dėlto Kazanės ko-
manda atsipalaidavo ir leido kaunie-
čiams priartėti iki 27-ių taškų skirtu-
mo – 79:52.

Daugiausiai taškų „Žalgiriui”
pelnė Paulius Jankūnas – 14. 9 pri -
dėjo Sonny Weems, 7 – Tadas Klima -
vičius, 6 – Milovan Rakovič, 4 – To -
mas Delininkaitis, po 3 – Ty Lawson
ir Robertas Javtokas, po 2 – Marko
Popovič, Mantas Kalnietis ir Mindau-
 gas Kuzminskas. Vytenis Lipkevi-
čius ir DeJuan Collins taškų nepelnė.

VTB lygoje tarp devynių A gru -
pės komandų „Žalgiris’’ yra aštunto-
je vietoje.

Itin skaudus „Žalgirio” pralaimėjimas 
PAUL TRIUKAS
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Lietuvė – tarp 12 stipriausių Didžiosios Britanijos jaunųjų scenografų

Guoda Jaruševičiūtė, šiais me -
tais baigusi scenografijos spe-
cialybės bakalaurą University

of  Lon don, Londono Nacionalinio
teatro apdova nojimuose „Linbury
Prize” pateko tarp 12 geriausiai pasi-
rodžiusių jau nųjų scenografų.

„Linbury Prize” yra vienintelis
toks konkursas Didžiojoje Brita ni -
joje, todėl jame dalyvauja dauguma
scenografiją baigusių menininkų.
Tai pirmasis žingsnis jaunajam sce -
nografui – konkurso metu ne tik susi-
tikome su komisija, sudaryta iš gar-
siausių Didžiosios Britanijos reži -
sierių bei scenografų, bet ir susipaži-
nome su galimais partneriais”, – pa -
sakoja Guoda.

William Shakespeare pjesę „Aud -
ra” Guoda pateikė kaip abstraktų,
nesuvaldomą juodos spalvos chaosą.
Stiklinė kvadratinė sala, plūduriuo-
janti ant juodo skysčio baseino, ir
sunkių metalinių kibirų, kabančių
virš aktorių galvų, debesis yra pag -
rindiniai šios scenografijos elemen-
tai, kuriantys skirtingas scenas.
Kon kurso komisija šį darbą apibūdi-
no posakiu „genialumas paprastu -
me”. 

Teisėjai taip pat įvertino stiprią
ir vientisą sampratą bei simboliką,
kurios, pasak menininkų, šiuo metu
trūksta Didžiosios Britanijos teat -

ruose. Režisierius bei choreografus
sužavėjo ir išraiškingi Guodos kos -
tiu mų piešiniai.

Pasak jaunosios scenografės,
konkursui sukurtas darbas susi-
laukė ne tik teigiamų įvertinimų, bet
ir kritikos, kuri verčia menininką
tobulėti. Perėjusi keturis skirtingus
konkurso etapus – darbų atranką, po-
kalbį su scenografų komisija, po -
kalbį su būsimais režisieriais ir teat-
rų meno vadovais bei konkurso pro-
jekto pristatymą – G. Jaruše vičiūtė
užsitikrino scenografės, kuri žino, ką
daro, vardą.

„Šiuo metu su konkurse sutiktu
režisieriumi jau planuojame bendrus
projektus ateičiai, taip pat laukia
susitikimai su baleto ir šiuolaikinio
šokio teatrais. Manau, laukia kūry-
biškas laikotarpis. Be to, kiekvienas
kūrinys bus vis kitoks – tikiu tuo, jog
scenografas negali turėti savo sti -
liaus, nes tai kiekvieną spektaklį da -
rytų panašų į kitus to pačio meni -
ninko darbus. Priešingai – kiekvie -
nas kūrinys turėtų tapti atskiru, sa -
varankišku pasauliu, kalbančiu  me-
nine kalba”, – teigia G. Jaruševi čiū-
tė.

Ji prisipažįsta, kad „Linbury Pri-
ze” konkursas yra labiau skirtas tra-
dicinei scenografijai. Tuo tarpu pati
Guoda daugiau domisi perfor man so

Veronika Povilionienė švenčia 65-metį
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kas nepažįsta Veronikos Povi-
lio nienės – žymios lietuvių
liaudies dainų daini ninkės,

tautinio dvasios paveldo puoselėtojos
ir gaivintojos, autentiškos dainos ir
etninės kultū ros simbolio?  Rankos
pirštų neužtektų suskaičiuoti, kiek
kartų ji yra koncertavusi JAV. Mena-
me jos solinius kon certus, koncertus
su lietuvių meno an sam bliu ,,Daina-
va”, dainuojant su Kęstučio Stan-
čiausko džiazo ansambliu. Či kagoje
ji dainavo ir su jos nuo 1991 metų va-
dovaujamu folkloro an samb liu ,,Blez-
dinga” iš Lie tuvos.

Veroniką gerai pažįsta išeivijos
lietuviukai ir lituanistinių mokyklų
mokytojai – kiek kartą ne tik koncer-
tuota mokyklose, bet ir vesti semina-
rai mokytojų konferencijose ir Dai-
navos stovykloje vykusiuose mokyto-
jų tobulinimosi kursuo se. Ji niekada
neatsisako padainuoti ir Lietuvoje
rengiamuose išeivijos popietėse (dai-
navo Vyriausybės rū muose, atida-
rant parodą ,,‘Draugui’ – 100”, ,,Ar-
kos” galerijoje, atidarant pa ro dą
,,Lietuvai – su meile”)

Žymi dainininkė, nugalėjusi
sunkią ir klastingą ligą, lapkričio 18
d. Veronika Povilio nienė šventė savo
65-metį. Vilniaus etninės kultūros
centras lapkričio 29 d. kviečia į Vil-
niaus universiteto teat ro salę, kur
įvyks dainininkės V. Povilionienės
jubiliejui skirto Vyto Plytniko filmo
„Smilgos uoga” pristatymas, o štai
visai neseniai, lapkričio 17 d., Tarp-
tautinių folk loro asociacijų sąjungos
kongrese V. Povilionienei įteiktas
Pasau lio folkloro ,,Oskaras”. Toks
apdovanojimas buvo įteiktas tik 10
žmonių iš ki tų pasaulio šalių. 

Tarptautinė folkloro asociacijų
sąjunga – tai pasaulinio lygio folklo -
ro puoselėtoja ir festivalių organiza-
torė nuo 1953 metų. Organizacijos
tikslas yra stiprinti santykius tarp

tau tinių folkloro grupių ir nacio na -
linių organizacijų skirtingose šalyse,
skatinti bendradarbiavimą. Ši orga-
nizacija prisideda prie tokių žinomų
pasaulinių organizacijų veiklos kaip
UNICEF ir UNESCO. Tarptautinei
folkloro asociacijų sąjungai priklau-
so 42 pasaulio šalys. Malonu, kad tai

Veronika Povilionienė.                                                                         
culturelive.lt nuotr.

Veronika Povilionienė dainuoja čikagiečių rengtose Joninėse.                                                                 Nuotr. iš ,,Draugo” archyvo

Guodos Jaruševičiūtės scenografija William Shakespeare pjesei „Aud ra”.
http://www.cityout.lt/menas/ nuotr.

jau ne pirmas šios organizacijos ap-
dovanojimas Lietuvai – 2009 m. iš
Portugalijos ,,Oskarą” parsivežė cho -
reografė Birutė Akelai tie nė.

Dainininkės nuopelnai mūsų
kultūrai įvertinti J. Basanavičiaus ir
Lietuvos naciona line kultūros ir
meno („Už dainavimą Lietuvai ir pa-
sauliui”) premijomis, Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
nu. 

Iš Dzūkijos kilusi dainininkė pa-
veldėjo tradiciją iš senųjų legendinių
dainingojo krašto giesminin kų. Stip-
rus ir įtaigus V.  Povilionie nės balsas
ypač išraiškingai atskleidžia nepa-
prastą dzūkiškų vienbalsių dainų
melodiką, dermes bei intonacijas,
protėvių pasaulio grožį ir būties au-
tentiką. Atlikėjos repertuare skam ba
kone visos lietuvių dainų rūšys – šei-
mos, darbo, švenčių, karo, jaunimo,
meilės, vestuvių dainos, kalendori-
nės, advento ir Kalėdų giesmės, su-
tartinės, raudos, lopšinės.

Atstovaudama Lietuvos kultūrai

Veronika Povilionienė dalyvauja
aukščiausio lygio renginiuose įvai-
riuose pasaulio kraštuose, prestiži-
niuose folkloro ir džiazo festivaliuo-
se. Ji ne tik atlikėja, bet ir žymi vi-
suo menės veikėja, aktyvi tautinio pa-
veldo puoselėtoja ir gaivintoja, už sa-
vo šviečiamąją veiklą pelniusi ne
vieną valstybinį apdovanojimą.

Ji garsi projektais su džiazo ir
akademinės muzikos kūrėjais (tarp
kurių išsiskiria ilgametis bendradar-
biavimas su saksofonistu Petru Vyš -
niausku, kompozitoriais Vidman tu
Bartuliu ir Broniumi Kutavičiu mi),
kitais pripažintais menininkais, poe-
tais, kino režisieriais. Dažnai liau-
dies dainas ji populiarina drąsiai ir
novatoriškai, kaip antai dainuodama
su popmuzikos grupėmis ŽAS, ,,Vai-
ras” ar legendine ,,Antimi”.

Sveikindami dainininkę Veroni -
ką sukakties proga linkime jai geros
sveikatos, na ir, žinoma, dar daug
daug susitikimų su klausytojais. 

menu (Performance Arts) ir šiuolai-
kiniu eksperimentiniu teatru. Su šio-
mis teatro rūšimis Guoda susipažino
mokydamasi Londone, nors teatras
jai buvo artimas nuo mokyklos laikų.

Besimokydama Kauno dailės
gimnazijoje, G. Jaruševičiūtė žavėjo -
si Lietuvos teatro scena ir idėjų sė -
mėsi iš režisieriaus Gintaro Varno
spektaklių bei modernaus šokio festi -
valių.

Guoda pasakoja, jog meilę teat-
rui ir vaizduojamajam menui ji sude-

rina būtent scenografijoje.
Nuo 1989 metų Didžiosios Brita-

nijos Nacionalinio teatro apdo vano-
jimas „Linbury Prize” yra ski riamas
talentingiausiems jaunie siems sce-
nografijos meninin kams. „Linbury
Prize” padėjo atrasti kūrybinį kelią
daugiau nei 150 jaunų ta lentingų sce-
nografų. Konkursas pa deda jaunam
kūrėjui įgyvendinti sa vo idėjas pačiu
sudėtingiausiu karjeros metu – ką
tik baigus universitetą.

www.Delfi.lt
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Pavyko pakeisti Lietuvos kariuomenės strateginę kryptį 

Socialdemokratų valdymo laiko-
tarpio (2000–2008 m.) paveldas
Lietuvos kariuomenėje tapo

sudėtingu iššūkiu naujajai krašto ap-
saugos ministrei Rasai Juknevičie-
nei ir jos komandai – reikėjo tarsi iš
naujo atkurti kariuomenę.

Beveik visose krašto apsaugos
sistemos srityse rasta nemažai prob-
lemų, kurios buvo nesprendžiamos
arba sprendžiamos neveiksmingai.
Krašto apsaugos ministrei teko įdėti
nemažai pastangų, siekiant išbristi
iš krizės. Svarbiausiu uždaviniu tapo
pajėgumų, skirtų Lietuvos gynybai,
plėtojimas. Pavyko pakeisti Lietuvos
kariuomenės strateginę kryptį – iš
ekspedicinės į universalią kariuo-
menę, gebančią dalyvauti ne tik tarp-
tautinėse operacijose, tačiau, svar-
biausia, užtikrinti ir mūsų pačių vals-
tybės gynybą.

Lapkričio 23 d. minint  Kariuo-
menės dieną, verta trumpai apžvelgti
nemažai nuveiktų svarbių darbų, pa-
dedančių stiprinti Lietuvos apsaugą. 

Parengti ir patvirtinti reikalingi
įstatymai ir kiti teisės aktai

Šalies gynyba negali remtis vien
tik reguliariąja kariuomene, todėl
svarbu užtikrinti reikiamą skaičių
piliečių, tinkamai parengtų ginti
savo šalį. Kaip numato Konstitucija,
valstybę privalo ginti visi jos pilie-
čiai, o valstybė privalo juos tinkamai
paruošti.  Siekiant šio tikslo, paruoš-
ti ir priimti svarbūs dokumentai:
Valstybės gynimo taryba pavasarį
patvirtino Valstybės ginkluotos gy-
nybos koncepciją, patvirtinta ir karo
meto struktūra. Labai svarbus ir Lie-
tuvos gynybos planų parengimas.
Krašto apsaugos sistema privalėjo
nedelsdama pasinaudoti tuo, kad
2010 m. buvo paruošti ir patvirtinti
NATO Baltijos valstybių gynybos
planai. Tai vienas svarbiausių pasie-
kimų, leidžiančių planuoti šalies gy-
nybai reikalingus pajėgumus.  

Siekdama parengti kuo daugiau
piliečių valstybės gynybai, Krašto
apsaugos ministerija (KAM) paruošė
naujos redakcijos Lietuvos Respubli-
kos karo prievolės įstatymą, jį vasa-
ros pradžioje priėmė Seimas. Įgyven-
dinant įstatymą tikimasi paskatinti
jaunus žmones ateiti tarnauti į ka-
riuomenę, aktyviau rinktis kario tar-
nybą – įstatyme numatyta skatinimo
sistema turėtų būti tam tikras atpil-
das jaunimui už atliktą pareigą. Pa-
ruošta ir patvirtinta nauja Lietuvos
kariuomenės darbuotojų atsargos
koncepcija, joje daugiausia dėmesio
skiriama kariuomenės atsargos for-
mavimui ir rengimui. Formuluojant
gynybos politikos nuostatas, buvo pa-
ruoštas naujas Nacionalinio saugu-
mo strategijos projektas, jį svarsto
Seimas. 

Nemažai nuveikta ir tokiose sau-
gumo srityse kaip kibernetinis ir
energetinis saugumas, jūrų politika.
Šių klausimų koordinavimas sie-
kiant glaudesnio atsakingų valstybės
institucijų bendradarbiavimo, for-

muojant Lietuvos nuostatą davė ma-
tomų rezultatų – įsteigtas Energeti-
nio saugumo centras ir užtikrinta už-
sienio partnerių parama centro veik-
lai. Teigiamai vertinu ir krašto ap-
saugos sistemos pastangas sujungti
karinę ir pasienio stebėjimo veiklą
įkuriant bendrą Jūros ir pakrančių
stebėjimo tarnybą. Tai leis veiksmin-
giau naudoti valstybės biudžeto lė-
šas.

Ypatingas dėmesys – žmonėms

2008 m. pabaigoje prasidėjusi pa-
saulinė ekonominė krizė atnešė ne-
mažai pokyčių – krašto apsaugos sis-
temoje dirbantys žmonės turėjo iš-
mokti taupyti, kadangi ankstesnė
valdžia išlaidavo, abejonių kėlė ir kai
kurie jos veikos uždaviniai, ypač in-
vesticijų ir įsigijimų srityje. Ypatin-
gas dėmesys šiuo laikotarpiu buvo

pradėtas skirti ir yra skiriamas dar-
buotojų moralei, nes kai kurie daly-
kai jau kėlė nerimą. Kartu su kariuo-
menės vadovybe ryžtingai siekiama
užkirsti kelią neskaidrumui, nekom-
petencijai, girtavimui. Galima pasi-
džiaugti ir valdymo sistemos per-
tvarkomis, kurios leis patobulinti
valdymą: per keletą metų į vieną
KAM bendrųjų reikalų departamen-
tą sujungtos Leidybos ir informaci-
nio aprūpinimo, Autoūkio ir Ūkio
tarnybos, nuosekliai siekiama atsi-
sakyti tarnybinių butų. Vykdomos ir
kitos pertvarkos, kurios leis sutau-
pyti daugiau lėšų.

Šiai krašto apsaugos sistemos
vadovybei reikėjo spręsti ir kariuo-
menės profesionalizacijos klausimą
(perėjimą nuo šauktinių prie profe-
sionalų). Ši pertvarka socialdemo-
kratų valdžios buvo prastai supla-
nuota, nesėkminga, atlikta dėl politi-
nių sumetimų ir pridarė daug žalos
kariuomenei. Dėl šių priežasčių tapo
sudėtingesnis kovinis rengimas, ne-
beužteko žmonių kariuomenės veik-
lai vykdyti, kariniams vienetams for-
muoti, kovinės žvalgybos pajėgu-
mams atkurti, kariuomenės objektų
apsaugai užtikrinti ir turimai tech-
nikai naudoti. 

Taip pat turėjo būti pašalintas at-
siradęs kariuomenės žmonių netoly-
gus paskirstymas: reikėjo mažinti

karininkų ir puskarininkių skaičių,
didinti eilinių ir grandinių. Spręsti
šį klausimą buvo ypač skaudu, nes
reikėjo atsisakyti patyrusių karinin-
kų ir puskarininkių, kad galėtume
priimti eilinių. Nuo 2009 m. pabaigos
iki šių metų liepos mėnesio krašto
apsaugos sistemoje karininkų skai-
čius sumažėjo 102, puskarininkių
504, o kareivių skaičius padidėjo 444.
Grąžinus per krizę sumažintus eili-
nių atlyginimus į prieš tai buvusį ly-
gį, tikimasi dar labiau padidinti ka-
rių skaičių ir išspręsti kariuomenės
sudarymo sunkumus. Dėl ekonomi-
nio sunkmečio 2009 m. aktyviojo re-
zervo karių skaičius sumažėjo maž-
daug iki 4,300. Vėliau padėtį pavyko
pataisyti ir skaičių padidinti maž-
daug iki 4,500.

Kariuomenės sudarymo proble-
mos imtos spręsti ir kitais būdais:
2009–2011 m. savanoriškumo pagrin-
du vyko būtinieji kariniai mokymai,
kuriuose jaunuoliai įgijo pagrindi-
nių karinių žinių – rezervui paruošta
560 jaunuolių. Taip pat pirmą kartą
beveik po dešimtmečio apie 100 atsar-
gos karių pakviesti į dviejų savaičių
trukmės kovinio rengimo pratybas
karinėms žinioms atnaujinti, kitais
metais planuojama pakviesti dar 400
anksčiau tarnavusių karių ir pagal
finansines galimybes kasmet didinti
šį skaičių.

Labai vertinamas 
lietuvių indėlis Afganistane 

Net ir sumažinus krašto apsau-
gos sistemos finansavimą (jis šiuo
metu yra vienas mažiausių tarp
NATO šalių), privalėjome vykdyti
tarptautinius įsipareigojimus NATO,
todėl ministrė R. Juknevičienė dėjo
visas pastangas siekdama užtikrinti
tolesnį Lietuvos dalyvavimą tarptau-
tinėje operacijoje Afganistane. NATO
solidarumas yra mūsų pačių saugu-
mo sąlyga, todėl dėmesys tarptauti-
nėms operacijoms išliko toks pats,
kaip ir prieš krizę, nors kariuomenė
visą šį laikotarpį gyvena taupymo re-
žimu. Lietuvos indėlis yra svarbus
atkuriant vieną vargingiausių – Goro
– provincijų Afganistane – tai pripa-
žįsta ir NATO vadovybė. Afganistane
tarnauja apie 250 karių ir civilių,
dauguma jų – Provincijos atkūrimo
grupėje Gore. Be to, instruktorių dir-
ba Kandahare, labai vertinamos Spe-
cialiųjų operacijų pajėgos, karinin-
kai dirba kituose štabuose, moko af-
ganų nacionalines saugumo pajėgas.
Nuo 2011 m. Afganistane esanti Oro
pajėgų mokymo grupė padeda rengti
Afganistano karinių oro pajėgų
sraigtasparnių pilotus.

Sunkmetis pakeitė 
ginkluotės įsigijimo planus

Nors 2008 m. buvo akivaizdu, kad
artėja ekonominė krizė, socialdemo-
kratų valdžia nusprendė įsigyti minų
paieškos laivų, SISU krovininių ir
techninės pagalbos sunkvežimių, ku-
riems reikėjo ypač daug lėšų, o jų
naudojimas – neekonomiškas. Ši mi-
nisterijos vadovybė paveldėjo prieš
tai buvusių valdininkų paliktas ir ne-
apmokėtas skolas (pavyzdžiui, 2008

m. pabaigoje nebuvo finansuota dalis
investicijų projektų), taip pat buvo
neatsiskaityta už nebūtinus pirki-
nius – minų paieškos laivus, SISU
sunkvežimius, G-36 šautuvus. 2009 m.
pradžioje radome beveik 44 mln. litų
skolą už minų paieškos laivus, apie
11 mln. litų – už SISU sunkvežimius,
ryšių įrangą ir kt. Be to, 2008 m. pa-
baigoje socialdemokratai apie 19,8
mln. litų atseikėjo kalėdinėms premi-
joms, nors pasauliui jau buvo smogu-
si ekonominė krizė.

Dėl nepakankamo finansavimo
daugumos karinių vienetų, ypač už-
tikrinančių logistikos darbų vykdy-
mą, įranga tebėra pasenusi ir susidė-
vėjusi. Taigi, atsižvelgiant į finansi-
nius apribojimus, šiuos keletą metų
krašto apsaugos sistema stengėsi iš-
laikyti turimus pajėgumus, reikalin-
gus šalies gynybai ir tarptautiniams
įsipareigojimams vykdyti – negalėjo
būti rimtų kalbų apie naujos ginkluo-
tės įsigijimą. Dėl lėšų trūkumo nebu-
vo įsigyta vidutinio ir ilgojo nuotolio
prieštankinės ginkluotės, trumpojo
nuotolio priešlėktuvinės gynybos sis-
temų, kolektyvinių apsaugos nuo ato-
minio, cheminio ir biologinio ginklo
priemonių, šarvuočiai M113 nebuvo
pakeisti naujais šarvuotais transpor-
teriais. 

Vis dėlto vertėtų pažymėti, kad
nors taupant lėšas dažnai buvo įsigy-
jama mažiau ginkluotės ir karinės
įrangos, atsisakoma papildomos
įrangos, bet pagal galimybes susidė-
vėjusi ginkluotė ir karinė technika
buvo keičiama į naują, atitinkančią
sąveikai su NATO. Sunkmečio sąly-
gomis sugebėta baigti mokėti už
transporto lėktuvus ir automatinius
šautuvus, sudaryta sutartis dėl jūrų
stebėjimo informacinės sistemos
įdiegimo Karinėse jūrų pajėgose ir
oro erdvės stebėjimo sistemos projek-
to įgyvendinimo. Kaip teigiamą po-
stūmį vertinčiau baigiamas ruošti
kai kurias ilgalaikes pajėgumų vys-
tymo koncepcijas, jų įgyvendinamu-
mo studijas ir planus.

Apibendrindamas galiu teigti,
kad per pastaruosius trejus metus,
nors ir esant labai ribotam krašto ap-
saugos sistemos finansavimui, buvo
pradėtas įgyvendinti labai svarbus
tikslas – ruošti kariuomenę Lietuvos
gynybai, nes tai yra pirmiausia pa-
čios valstybės atsakomybė. Nereikia
net abejoti, kad būdama NATO sudė-
tyje Lietuva su sąjungininkų parama
bus apginta. Tačiau turime įsisąmo-
ninti, kad niekas mūsų negins, jeigu
patys neinvestuosime į savo šalies ap-
saugą, nes tai yra ir svarbiausias in-
dėlis į kolektyvinės gynybos sąjungą.
Galiu tik viltis, kad ne už kalnų ta
diena, kai Seimas ir visa mūsų visuo-
menė supras, jog laisvė ir nepriklau-
somybė yra vertos bent dviejų pro-
centų valstybės bendrojo vidaus pro-
dukto. Nors toks susitarimas neįra-
šytas NATO sutartyje, jis yra visų na-
rių gerai suprantamas.

Delfi.lt

Dm. gen. mjr. Jonas Kronkaitis –
buvęs Lietuvos kariuomenės vadas,
buvęs KAM ministrės patarėjas.

DM. GEN. MJR. JONAS
KRONKAITIS

Dm. gen. mjr. Jonas Kronkaitis
Jono Kuprio nuotr.
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Kandidatai į JAV prezidentus diskutavo
apie nacionalinį saugumą

Vilnius (Delfi.lt) – Lapkričio 19
d. Vilniaus „Radisson Blu Lietuva”
viešbutyje iškilmingai paminėtos
236-osios Jungtinių Amerikos Valsti-
jų jūrų pėstininkų korpuso įkūrimo
metinės. Ššventėje dalyvavo gausus
būrys garsių asmenų, tarp jų – ir bu-
vęs Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus su žmona Alma
Adamkiene, JAV ambasadorė Lietu-
voje Anne Elisabeth Derse bei kiti. 

JAV jūrų pėstininkų korpusas
yra sudedamoji Amerikos ginkluo-
tųjų pajėgų dalis, atsakinga už šalies
gynybą iš jūros. Jūrų pėstininkų
skaičius siekia 200,000. Kasmet kor-
pusas priima 40,000 naujokų, kurie
apmokomi specialiose bazėse South

Carolina  ir California valstijose.
JAV jūrų pėstininkų korpuso įkūri-
mo metinės iškilmingai kasmet pa-
minimos visame pasaulyje.

Washington, DC (ELTA) – Aš-
tuoni JAV respublikonų kandidatai į
prezidentus Washington diskutavo
apie nacionalinį saugumą. Šie deba-
tai buvo rodomi per televiziją. Kan-
didatai į prezidentus buvo klausinė-
jami apie JAV vidaus ir užsienio rei-
kalus, tarp kurių – lėšų saugumui
mažinimas, Irano ir pasienio saugu-
mas.

Pirmieji respublikonų partijos
kandidato rinkimai įvyks 2012 m.
sausio 3 d. Iowa valstijoje. Remiantis
apklausomis, palankiausiai vertina-
mi buvęs Atstovų rūmų pirmininkas
Newt Gingrich ir buvęs Massachu-
setts valstijos gubernatorius Mitt
Romney.

Tačiau, pasak žinovų, konserva-
tyvioji respublikonų partija yra ne-
patenkinta M. Romney galimybėmis,
todėl ieško kito kandidato, kuris nuo
2012 m. lapkričio galėtų pakeisti Ba-
rack Obama.

Kadangi mažai kandidatų į pre-
zidentus gali pasigirti didžiule patir-
timi užsienio politikoje, per pasta-
ruosius debatus jiems buvo mestas
iššūkis. M. Romney kritikavo spren-
dimą sumažinti finansavimą saugu-
mui, kuris buvo priimtas po nesėk-
mės siekiant priimti biudžeto defici-
to mažinimo susitarimą. N. Gingrich
ir Texas valstijos gubernatorius Rick
Perry atvirai pasisakė apie imigraci-
ją. Dar vienas į prezidento pareigas
pretenduojantis kandidatas Ron Paul
ragino nutraukti JAV kariuomenės
misijas užsienyje, o buvęs ambasado-
rius Kinijoje Jon Huntsman pareiš-
kė, jog karių skaičius Afganistane
nedelsiant turėtų būti sumažintas. J.
Huntsman išreiškė savo nuomonę
daugeliu klausimų, tačiau Herman
Cain, turintis tvirtą nuomonę dėl ša-
lies ekonominių reikalų, pasireiškė
kur kas mažiau nei ankstesniuose de-
batuose.

Vilniuje paminėta JAV svarbi data

Vilnių pastebėjo ,,The New York Times”

Užsienio investuotojai pradeda investicinius
ginčus prieš Lietuvos Vyriausybę

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev dar kartą
pagrasino išdėstyti Kaliningrade
branduolines raketas, jei JAV nepa-
darys nuolaidų dėl savo priešraketi-
nio skydo Europoje.

Jei į Maskvos svarstymus nebus
atsižvelgta, Rusija šalies pietuose ir
vakaruose išdėstys ,,modernias gink-
lų sistemas”, pareiškė prezidentas,
kalbėdamas per Rusijos televiziją.
Anot jo, ,,Iskander” tipo raketos tada
gali būti atgabentos ir į Kaliningra-
dą.

Maskva jau 2007 m. liepą grasino
tokias raketas išdėstyti tarp Lenkijos
ir Lietuvos esančiame Kaliningrade.
2001 m. tuometinio JAV prezidento

George W. Bush pasiūlytas priešrake-
tinio skydo projektas sukėlė nepa-
sitikėjimą Rusijoje. JAV vyriausybė
vėliau atsisakė savo pirminių planų,
tačiau nori ir toliau su NATO kurti
priešraketinį skydą.

NATO duomenimis, skydas pir-
miausiai padėtų apsisaugoti nuo ra-
ketų iš Irano. Rusija tuo tarpu teigia,
kad taip bus sutrikdyta karinė pu-
siausvyra. Maskva ir toliau reikalau-
ja raštiško užtikrinimo, kad priešra-
ketinė sistema nesukliudys rusų ge-
bėjimui smogti atsakomąjį smūgį
branduolinio puolimo  atveju. Dery-
bos dėl bendradarbiavimo kuriant
dvi atskiras priešraketines sistemas
iki šiol rezultatų nedavė.

New York (ELTA) – Vilnių paste-
bėjo ir įvertino JAV laikraštis ,,The
New York Times”, įtraukęs jį į straips-
nį ,,Naujoviški miestai, kurie galvoja
apie savo veiklą”. Laikraščio straips-
nyje pateikiama keleto miestų ap-
žvalga. ,,The New York Times” teigi-
mu, šiais laikais jauni specialistai
gali rinktis iš daugybės miestų ir ras-
ti jiems tinkamiausią ir labiausiai
patinkantį. Todėl laikraštis parengė
keleto miestų apžvalgą, kuri nėra pa-
remta tiktai gyvenimo kokybe. Ją su-
darant buvo kreipiamas dėmesys į
miestus, kurie stengiasi būti ir išma-

nūs, ir tinkamai valdomi, be to, nebi-
jo naujovių.

Vilnius, anot ,,The New York
Times”, yra viena iš žaliausių buvu-
sio Rytų bloko šalių sostinių, o jo val-
džia nebijo naujovių. Tai liudija ne-
seniai internetą apkeliavęs vaizdelis,
kuriame Vilniaus meras Artūras
Zuokas įamžintas su tanku traiškan-
tis draudžiamoje vietoje pastatytą
automobilį.

Straipsnio autorius pabrėžia,
kad, neseniai atliktos apklausos duo-
menimis, apie 70 proc. Vilniaus gy-
ventojų vaikšto pėsčiomis, važiuoja
dviračiu arba viešuoju transportu.
Nepaisant kai kurių komunistinės
architektūros reliktų, Vilnius yra ža-
liuojantis miestas, žavintis gerai pri-
žiūrimais viduramžių pastatais ir ga-
lintis pasigirti į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą įtrauktu senamiesčiu.

Straipsnyje taip pat minima, kad
po senojo režimo žlugimo miestas
pertvarkė atliekų šalinimo sistemą, o
2005 m. įrengė modernų sąvartyną.
Autorius pažymi, kad Lietuvos sosti-
nė traukia jaunus specialistus ne tik
iš Rytų Europos. Jauniesiems atvy-
kėliams Vilnius yra kylanti žvaigždė
verslo pasaulyje, jie taip pat vertina
jo kultūrinę sceną. 

Be Vilniaus, straipsnyje dar min-
imi tokie miestai kaip Oklandas,
Berlynas, Barselona, Kopenhaga,
Monrealis, Santjagas, Šanchajus,
Keiptaunas ir Kuritiba.

D. Medvedev dar kartą pagrasino išdėstyti
Kaliningrade branduolines raketas

Kandidatų į JAV prezidentus debatai buvo rodomi per televiziją.           EPA nuotr.

Vilnius, anot ,,The New York Times”,
yra viena iš žaliausių buvusio Rytų blo-
ko šalių sostinių, o jo valdžia nebijo
naujovių.                          ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Užsienio bend-
rovės, nesulaukusios banko ,,Snoras’
veiklos atnaujinimo, pradėjo investi-
cinių ginčų prieš Lietuvos Vyriausy-
bę procedūrą. Tarptautinės bendro-
vės ,,TotalChem Trading S. A.” ir
,,Altraco Chemicals Ltd.”, užsiiman-
čios chemijos produktų gamyba ir
prekyba, kurioms atstovauja advo-
katų kontoros ,,Raidla Lejins & Nor-
cous” partneris, advokatas Elijus
Burgis įteikė pretenziją Lietuvos Vy-
riausybei. Toks sprendimas priimtas
siekiant apsaugoti daugiau kaip 2
mln. JAV dol. įmonių apyvartinių lė-
šų, esančių bendrovių einamosiose
sąskaitose.

,,Informacijos stoka ir iki šiol
Vyriausybės bei Lietuvos banko
skelbti ‘Snoro’ restruktūrizavimo
scenarijai banko klientams iš užsie-
nio optimizmo neįkvepia, todėl tokių

pretenzijų gali būti ir daugiau”, – tei-
gė E. Burgis. ,,Nurodėme 30 dienų,
per kurias Vyriausybė ir Finansų mi-
nisterija turėtų atsakyti į mūsų pre-
tenziją ir, priklausomai nuo to atsa-
kymo, bus sprendžiamas klausimas,
ar kreiptis į tarptautinį arbitražą”,  –
kalbėjo teisininkas. 

Tuo tarpu teismas patenkino Ge-
neralinės prokuratūros pareiškimą
dėl kardomosios priemonės buvu-
siems banko ,,Snoras” vadovams ir
akcininkams – Vladimir Antonov ir
buvusiam banko valdybos pirminin-
kui ir prezidentui Raimondui Bara-
nauskui. Generalinis prokuroras Da-
rius Valys dėl šių asmenų pasirašė
Europos suėmimo dokumentus. Abu
buvę banko ,,Snoras” vadovai pripa-
žinti įtariamaisiais dėl turto pasisa-
vinimo stambiu mastu, dokumentų
klastojimo. 

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRybAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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www.draugas.org

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $249,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

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

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

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

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

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAuGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAuGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

kaune, senoviniame name Vytauto pr.
parduodamas unikalus 5 nepereinamų

kambarių 130 kv. m ploto tvarkingas
butas 4 a. Tel. 773-987-2040 arba 

370-687-37665
daiva.dockeviciene@gmail.com 

Pasižiūrėti internete:
www.aruodas.lt/butas/kaune/kaune-

senoviniame-name-vytauto-pr-
parduodamas-u/1-892546

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško darbo pakeitimuose arba su gyve-
nimu.  Tel. 708-654-2288.

SIūLOmE DARbuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

IEŠkO DARbO

PERkA ŽEmę

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PARDuODA

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLO DARbą



EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. čERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 45
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

“bAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

George Venk Venckūnas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū.

Kazys Navakauskas, gyvenantis Coventry, RI, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė mums laikraščio išlaidoms sumažinti 100
dol. Esame Jums labai dėkingi, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Nijolė Bražėnas-Paronetto, gyvenanti Sparkill, NY, užprenumera-
vo „Draugą” Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai ir paaukojo 50 dol. laik-
raščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vladas Butkys, gyvenantis Toronto, Canada, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 60 dol. auką. Tariame
Jums nuoširdų ačiū.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių
kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Rinkuškių evangelikų reforma-
tų kapinėse yra paminklas
su užrašu „Kazys Mintautas

1902–1975 Irma Mintautienė 1908–
1986’’. Trumpas, ka ligrafiškas įrašas,
o po juo – žmo nių gyvenimai, liki-
mai, išsiskyrimai, kalėjimai, trem-
tys, sugrįžimai.

Vykdant grafų Tiškevičių žemės
reformą, agronomas Petras Varia ko -
jis 1923 m. buvusią medinę Rinkuš -
kių karčemą su daržine po vienu sto -
gu bei žemės sklypu pardavė Felikso
Liolio šeimai. 1929–1930 metais Lio -
liai sklype pastatė dviejų kambarių
butą, o dalį žemės išnuomojo vokie -
čių kilmės evangeliko liuterono, kai -
mo kalvio Jono Lazdausko šeimai.
Jonas su žmona Olga turėjo 3 dukras:
Almą Lazdauskaitę (vėliau Balčiū -
nienę), Vilmą Lazdauskaitę (vėliau
Gaulienę) ir Irmą Lazdauskaitę (vė -
liau Mintautienę).

Irma susipažino ir ištekėjo už la -
kūno, karininko Kazio Mintauto
(Blu sio). Kaip prisimena biržietis,
dabar vilnietis Borisas Januševičius:
„jaunystėje  Mintautų pavardė mano
tėvo namuose buvo minima nuolat,
nes su jais ir Irmos Mintautienės
tėvais Lazdauskais mano tėvas arti-
mai draugavo. Tikriausiai aš ne kar -
tą esu juos matęs. Bet tuomet man tie
kaimo seniai nerūpėjo. Gerai įsimi -
niau tik patį kalvį Joną Lazdauską
dėl jo latviško akcento kalbant lietu-
viškai ir dėl įspūdingos kalvės su
dumplėm, ugnimi ir metalo skambe-
siu. Pačiu Mintautu būčiau susido -
mėjęs, jei būčiau pamatęs įspūdingą
jo automobilį. Bet tai neįvyko. ’’

Mintautas Blusis (vėliau pasikei -
tė pavardę ir tapo Mintautu) gimė
1902 m. sausio 3 d. Liolių kaime, Šė-

tos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.
Bai gęs gimnazijos 4 klases, Mintau-
tas 1922 m. gruodžio 1 d. pradėjo tar-
nauti Lietuvos kariuomenėje. 1925 m.
rugsėjo 7 d. baigęs Karo mokyklą (VII
laida), gavo inžinerijos leitenanto
laipsnį, buvo paskirtas Elektrotech -
nikos bataliono būrio vadu. 1926 m.
sausio 1 d. perkeltas į Karo aviaciją.

Mintautas 1927 m. liepos 14 d.
bai gė Aukštųjų karininkų DLK Vy -
tauto kursų Aviacijos skyrių (I lai-
da). 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į
avia cijos vyr. leitenantus. 1931 m.
sausio 1 d. pagal Karininkų laipsnių
įstatymą laipsnis pakeistas į leite-
nanto. 1932 m. lapkričio 21 d. tapo  ka-
pitonu. Tais pačiais metais susituokė
su Irma Lazdauskaite. 1935 m. jiems
gimė sū nus Laimis  (mirė 1995 m.)

1937 m. sausio 1 d. jam suteiktas
I eilės karo lakūno vardas. 1939  m.
lapkričio 22 d. pačiam prašant, pa-
leistas į aviacijos karininkų atsargą.
Tais pačiais metais gimė dabar Vil-
niuje gyvenantis sūnus Jaunius. Už
pavyz dingą karo tarnybą kapitonas
Kazys Mintautas buvo apdovanotas
meda liais – Vytauto Didžiojo 5 laips-
nio ordinu (1936 m.), Lietuvos Nepri -
klausomybės medaliu (1928 m.), „Plie-
no sparnų’’ garbės ženklu (1936 m.).

Išėjęs iš kariuomenės, Mintautas
apsigyveno Telšiuose, dirbo draudi-
mo įstaigoje. Pirmosios tarybinės
oku pacijos metu, vokietmečiu dirbo
Draudimo inspekcijoje buhalteriu.
1943–1944 m. tarnavo Karo komen-
dantūroje Telšiuose. Generolui Ple -
cha vičiui paskelbus apie Vietinės
rinktinės įkūrimą, Mintautas 1944
metų balandžio–gegužės mėnesiais
tarnavo bataliono vadu Plungėje.

Tarybų Sąjungai antrą kartą
1944 metų rudenį okupavus Lietuvą,
Mintautas dar kiek laiko dirbo drau -
dimo įstaigoje „Gosstrach’’ Telšiuo-
se. Nuo 1945 metų pavasario slaps-
tėsi, gyveno nelegaliai gimtinėje Lio-
lių kaime, Kaune, bet suėmimo iš-
vengti nepavyko. 

Mintautas 1946 m. kovo 13 d. bu-
vo suimtas, 1946 m. lapkričio 20 d. Ka-
ro tribunolo nuteistas 10 metų lage-
rio ir 5 metams tremties. Kalėjo
Sverd lovs ko srityje, Ivdellage. Kai
suėmė vyrą, Irma Mintautienė su
vaikais gyveno Rinkuškiuose. 

Iš lagerių ir tremties Kazį Min -
tautą paleido  1955 m. balandžio 23 d.
Irma Mintautienė dirbo medicinos
seserimi, šeima gyveno Rotušės gat -
vėje. Kaip pasakojo Jaunius Mintau -
tas, tėvas grįžęs kurį laiką buvo na -
muose, vėliau dirbo parduotuvėje,
draudimo įstaigoje. Mirę tiek Kazys,
tiek Irma Mintautai pa laidoti Rin-
kuškių evangelikų reformatų kapi-
nėse. 

Minint Lietuvos kariuomenės dieną
Aviacijos kapitonas Kazys Mintautas 

ANTANAS SEIBUTIS

PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Mintautai prie automobilio.

I eilės karo lakūnas, aviacijos kapitonas
Kazys Mintautas (1902–1975).

Atkelta iš 7 psl. Aš ir pats turėjau
progos peržiūrėti savo šeimos istori-
ją ir daugiau sužinoti apie savo šei-
mą, tačiau kitų žmonių šeimų istori-
jos, kurios atsispindi laiškuose, man
padarė didelį poveikį. Apie šiuos laiš-
kus aš dar kalbėsiu sausio mėnesį
atskiroje programoje.

– Kokie ateities planai?
– Planuoju daugiau savo meno

parodų. Sausio ir vasario mėnesį bus
atidaryta mano darbų paroda Lubez -
nik Art Center, Michigan City mies-
te, balandžio ir gegužės mėnesį –
Geor gia Institute of  Technology, At-
lanta mieste. Turiu pakvietimų rody-
ti savo darbus ir kitose vietose. Pro-
jektų tikrai netrūksta. 

– Pašnekėkime apie emigraci-
ją. Ar Jums kada nors gyvenime
trukdė ar padėjo tai, kad buvote
emigrantų vaikas?

– Iš tikrųjų Amerikoje jaučiuosi
emigrantas, nes užaugau Kanadoje.
Iki šiol jaučiuosi taip, lyg viena koja
stovėčiau Amerikoje, o kita – Kana -
doje. Dažnai nuvykstu į Kanadą įvai -
riais profesiniais reikalias. Kanadoje
augau keistoje aplinkoje, nes mano
tėvai, atvykę į Kanadą po karo, vi -
siškai neturėjo jokios minties pasi-
likti Kanadoje. Jie visuomet tikėjo,
kad ateis laikas, kai grįš į Lietuvą.
Žinoma, jie galvojo, kad tas laikas
ateis greitai. Todėl kai man reikėjo
pra dėti eiti į mokyklą, aš nežinojau
nė vieno angliško žodžio. Atsimenu
pirmąją dieną mokykloje kaip di -
 džiausią katastrofą: ėmiau klykti,
staug ti, bet antrą dieną jau nusira-
minau ir supratau, kad reikės mo-
kintis ang liškai. Tuomet tėvas iš kar-
to nupirko televizorių, ir televizorius
buvo mano anglų kalbos mokytojas.
Žiūrėdavau vaikų programas ir taip
išmokau anglų kalbą. Todėl mano
anglų kalba dabar yra tokia prasta
(juokiasi). Tad augau pačioje tikriau-
sioje emigrantų šeimoje. Visi tėvų
draugai bu vo lietuviai, į svečius atei-
davo tik lie tuviai, negirdėjai nė vieno
angliš ko žodžio. Mano vaikystė emi-
grantų šei moje buvo labai apribota.

Buvau tarsi kalėjime užrakintas, nes
anks ty voje vaikystėje negalėjau ben-
drau ti su kitais vaikais. Mano ben-
dravimas su anglakalbiais prasidėjo
gana vėlai. Tačiau yra ir kita meda-
lio pusė. Kai nieko neturi, o nori ką
nors veikti, turi būti kūrybingas. Tu-
ri visą savo gyvenimą pats sukurti,
nes kitaip – ką darysi? Negi žiopsosi į
sieną visą dieną? Manau, kad dėl to
aš turiu tiek daug kūrybingos dva-
sios. Ir medicinos srityje aš visą lai-
ką buvau kūrybingas – visuomet
troškau atrasti, suprasti, tyrinėti.
Negalėčiau būti tik gydytoju, kuris
rašo receptus ir nieko daugiau nevei-
kia. Tai aš suprantu kaip visišką lai-
ko gaišinimą. Visuo met siekiau daug
daugiau. Jei būčiau augęs normalio-
je šeimoje, gal būčiau nebuvęs toks
kūrybingas. 

– Ar turite motto, kuriuo ban-
dote gyvenime vadovautis?

– Joseph Campbell yra pasakęs:
,,Follow your bliss’’ – daryk, ką Die -
vas tau sako, ką širdis tau liepia. Aš
visą savo gyvenimą bandžiau tai da -
ryti. Tai nėra taip paprasta, kaip gali
iš pradžių pasirodyti. Žinoma, svar-
bu, kad tai darytum ne kvailai, o la -
bai apgalvotai. 

– Ką Jums reiškia Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus Jums
šiemet skirtas ,,Metų žmogaus’’
apdovanojimas?

– Tai buvo labai netikėta. Mes
grįžome gyventi į Čikagą prieš 20 me-
tų ir nuo to laiko esame Bal zeko lie-
tuvių kultūros muziejaus nariai. Ka-
dangi šiemet buvau labiau susijęs su
muziejumi dėl jame rengtų parodų,
daviau muziejui keletą pasiūlymų,
ką jie galėtų išrinkti ,,Metų žmo gu-
mi’’. Tačiau į mano pasiūlymus ne-
buvo atsižvelgta, po to sužinojau, kad
pats esu išrinktas ,,Metų žmo gumi’’.
Žinoma, man yra didžiulė garbė, nes
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Metų žmogaus’’ titulas yra aukš-
čiausias apdovanojimas lie tu viui už-
sienyje, skirtas ne Lietuvos valdžios.
Tad man tai – didžiulė garbė.

Kalbėjosi Karilė Vaitkutė

Audrius V. Plioplys

balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,metų žmogaus’’ pokylis 
įvyks šių metų gruodžio 10 d. 

Daugiau informacijos rasite muziejaus internetinėje svetainėje adresu 
www.balzekasmuseum.org
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Ilgametei „Draugo” darbuotojai ir bendradarbei

A † A
Rašytojai

NIJOLEI JANKUTEI-UŽUBALIENEI

Australijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą
DOVILĘ ZDUOBĄ ir jos vyrą.

Liūdime kartu su Jumis.
„Draugo” darbuotojai

A † A
VYTAS RAUDYS

Mirė 2011 m. lapkričio 21 d. 6:15 val. vakaro.
Gimė 1929 m. kovo 5 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau ilgus metus gyveno Gar-

field Ridge apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Marija (Laucevičiūtė); sūnūs Robertas

su žmona Renata, Leonas su žmona Liana ir dukra Renata Stei-
ner su vyru Philipp; anūkai Jasmina, Sofija ir Zenonas; dukterė-
čios  Ramunė Dailidė su vyru Aru ir Ina Stravinskytė bei kiti ar-
timieji, giminės ir draugai.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 25 d. nuo 2 val.
p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 26 d. 10 val. ryto Pet-
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytas bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Mūsų senesnės kartos tautiečiai
krenta kaip rudenio lapai. Be žinomo
veikėjo ir žymaus fotografo Jono Ta -
mulaičio, amžinybėn neseniai iš ke -
liavo ir kitas gerai žinomas Čikagos
lietuvis – dr. Edmundas Ringus, ku-
ris paskutiniuosius trejus savo ilgo
gy venimo metus praleido tėvynės
sos tinėje Vilniuje.

Šio 1918 m. rugpjūčio 28 d. Lydos
apskrityje gimusio vyro širdis susto-
jo plakusi 2011 m. lapkričio 4 d. Vil -
niuje. Ten lapkričio 6 d. jis ir palaido-
tas. Šv. Mišios už velionį buvo laiko-
mos lapkričio 19 d. Pal. Jurgio Matu -

laičio misijos koplyčioje Lemont,
IL. 

Baigęs medicinos studijas Frei -
burge, jis kartu su žmona Marija 1949
m. atvyko į Čikagą, kur atliko medi-
cinos stažuotę ir gavo teisę verstis gy -
dytojo praktika. Vėliau Ringus išėjo į
JAV armiją, kur, turėdamas kapito no
laipsnį, ėjo daktaro pareigas iki 1956
m. Vėliau sugrįžo į Čikagą. 

Čikagoje jis garsėjo ne tik kaip
gydytojas, bet dar darbavosi „Litua -
nicos’’ futbolo valdyboje (vienu metu
buvo jos pirmininkas), priklausė Lie -
tuvių golfo klubui, rašė straipsnius į
spaudą. Žodžiu, buvo veiklus tarp Či -
kagos lietuvių. 

Ringus su žmona susilaukė dvie -
jų vaikų: Dalios ir Juliaus. Julius,
vėliau irgi gavęs medicinos daktaro
laipsnį, ilgus metus žaidė „Lituani -
cos’’ vyrų futbolo komandoje, buvo
vie nas geresnių komandos žaidėjų.
Jo rungtyniavimo metais „Lituani -
cos’’ komanda buvo viena stipriausių
futbolo vienuolikių Čikagoje bei jos
apylinkėse. 

A. a. dr. Ringaus žmona dr. Mari -
ja Juršėnaitė-Ringienė mirė 2004 me -
tais. 

Reiškiame užuojautą mirusiojo
vaikams Daliai ir dr. Juliui, jo žmo -
nai Lidijai, a. a. Edmundo anūkams
Darijai, Arui, Vytautui, Austei, Dai -
nai bei dviem proanūkiams. 

Ilsėkis ramiai, dr. Edmundai,
Lie tuvos žemelėje, kurioje baigei ilgą
ir prasmingą gyvenimo kelionę. 

Dr. Edmundo Ringaus netekus
EDVARDAS ŠULAITIS

Vilniuje miręs ir ten palaidotas ilgametis
Čikagos lietuvių veikėjas dr. Edmundas
Ringus.

A † A
ČESLOVA AUKŠTINAITYTĖ

BAČINSKIENĖ
Mirė 2011 m. lapkričio 21 d.
Gimė 1918 m. kovo 15 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje.
Baigė Dantų gydytojų mokslus. Amerikoje vadovavo Labo -

ratoria Victor Gasket Co., buvo Lietuvių Dantų gydytojų sąjun-
gos narė.

1949 m. emigravo į JAV. Ilgą laiką gyveno Cicero, vėliau persi-
kėlė į Lemont, IL, netoli Lietuvių centro. Dažnai lankydavo
brangią tėvynę Lietuvą.

Ilgus metus rėmė ir buvo BALF’o sekretorė, Balzeko lietuvių
muziejaus narė, priklausė Lietuvių Bendruomenei.

Nuliūdę liko: sūnūs Kazys  ir Donatas su žmona Linda, anū-
kas Kazimieras, gyvenantis Austin, TX; brolis Vytautas su žmo-
na Dalia, dukterėčios Alma Krzemenski ir Jūra Gagner, daugy-
bė giminių, draugų, kolegių ir pažįstamų.

A. a. Česlova buvo žmona mylimo vyro a. a. Eleuterijaus, mi-
rusio 1978 m., su kuriuo išgyveno 34 metus.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 27 d. nuo 2 v. p.
p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 28 d. Iš laidojimo na -
mų 9:30 val. ryto a. a. Česlova bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu-
laičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnūs su šeimomis

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

PADĖKA
A † A

VIRGINIJA KIAUNYTĖ
OPFELL

Mano mielos dukros netektis, buvo vienas iš skaudžiausių
mano gyvenimo momentų. Ji iškeliavo iš šio pasaulio sudie
nepasakiusi.

Jūsų visų užuojautos ir paaukotos šv. Mišios buvo man di -
džiulė dvasinė parama, kuri palengvino mano skausmą. 

Dėkoju St. Ciplienei, A. Grinienei,  A. ir Alb. Karniams, R.
ir Alf. Knašams,  R. ir V. Masčiams, D. ir L. Semaškoms, A. ir A.
Šle žams, A. ir J. Šulaičiams, L. Vitkauskienei, J. Vienužienei ir
jos sesutei, pareiškusiems  užuojautą.

Už šv. Mišias dėkoju kan. B. Talaišiui ir kun. dr. M.  Čyvui,
kun. A.  Saulaičiui (Chicago), L. Avižonienei,  Ant. Dundzilai,
N. Dėdinienei, M. Saulienei, G. Viktorienei.

Su padėka ir meile – mama Emilija Kiaunienė

Mylimai žmonai, mamytei ir močiutei

A † A
IRENAI VĖBLAITIENEI

Amžinybėn iškeliavus, sunkią netekties valandą
JAV Lietuvių Bendruomenės Elizabeth (NJ) apy-
linkė reiškia gilią užuojautą ilgamečiui mūsų na-
riui, buvusiam apylinkės pirmininkui JULIUI VĖB-
LAI ČIUI, jo dukroms JŪRATEI, RŪTAI ir AUDRO-
NEI, anūkėms ir anūkui.

Tegu Ji ilsisi ramybėje.
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ČIKAGOJE 
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APYLINKĖSE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. čEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Dėl Padėkos dienos š. m. lapkričio
26 d., šeštadienio laidos ,,Draugas” iš-
leistas be kultūrinio priedo. Priedą skai-
tykite gruodžio 3 d. 

� Sekmadienį,  lapkričio 27 d., 1:30
val p. p. Museum of Science and Indust-
ry (5700 S. Lake Shore Dr., Chicago, IL)
liaudies muzikos ansamblis ,,Gabija”
(vad. Genė Razumienė), tautinių šokių
kolektyvas ,,Suktinis” (vadovės: Monika
Adomaitytė ir Giedrė Elekšytė) ir ,,Lie-
tuvos vyčių” (vadovės Lidija Ringienė ir
Birutė Matukonienė) tautinių šokių gru-
pė atliks tradicinę kalėdinę programą. 

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, įvyks pa -
s kaita-susitikimas ,,Šarmingumo bei
rūgš tingumo pusiausvyros svarba orga -
niz mui”  bei pokalbis tema ,,Kaip aš iš -
sigydžiau?” Paskaitą skaitys gydytoja na -
 tūropatė Asta Mrozinski. Su ju mis ben  d -
raus žurnalistė Audronė Simano ny tė.   

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos cho ras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris įvyks gruodžio 11 d., sek-
madienį, 1:30 val. p. p. Misijoje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont. Koncerte

taip pat dalyvaus vaikų choras ,,Vytu-
rys”, solis tės, smuikininkės ir skaitovė.
Bi lietus į koncertą bus galima įsigyti
kiekvieną sek madienį Misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

� Pranešame, kad Lietuvių Fondo skel b-
to konkurso „Lietuva, aš turiu tave”  kū -
rinių pateikimo laikas, dalyvių pa gei-
davimu, pratęsiamas iki 2011 m. gruo -
džio 15 d. Daugiau informacijos ga lite
rasti LF svetainėje: www.lithuanian-
foundation.org

� Į parodą visus maloniai kviečia Čiur -
lionio galerija ir JAV LB Kultūros taryba.
Gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen t re
vyks tekstilininkės Jadvygos Oran tie nės
skiautinių parodos atidarymas. Da lyvaus
autorė.

� Gruodžio 2 d., penktadienį, nuo 6 val.
v. iki 8 val. v. LR generaliniame konsulate
New York (420 Fifth Ave., 3rd Fl., New
York, NY 10018) vyks Arūno Kulikausko
ir Oksanos Judakovos fotografijos parodos
atidarymas. Apie dalyvavimą prašoma
pranešti el. paštu ny@urm.lt arba tel.
212-354-7840

� Po šv. Mišių Dievo Apvaizdos parapi-
jos bažnyčioje (25335 W. 9 Mile Rd.,
Southfield, MI 48033) sekmadienį,
gruo džio 11 d., 12:30 val. p. p. parapi-
jos salėje vyks skautų Kūčios. Prašoma
užsiregistruoti pas Dalią Harp tel. 734-
266-0230.

� JAV LB San Francisco, CA apylinkės
valdyba gruodžio 17 d. nuo 5 val. p. p.
iki 9 val. v. kviečia didelius ir mažus da -
lyvauti tradicinėje Kūčių va karienėje
Oak wood Athletic Club (4000 Mt.
Diablo Blvd., Lafayette, CA 94549).
Norinčius dalyvauti Kūčių mugėje prašo-
ma registruotis el. paštu dpetrylaite@
yahoo.com (Dai va). 

� Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla
Elizabeth, NJ ieško naujo(s) vadovo(ės)
nuo 2012 m. sausio 1 d. Susidomė ju -
sius prašoma parašyti el. pašto adresu
insakova@yahoo.com (Lilija Lazebnik).

IŠ ARTI IR TOLI...

Pasitarti dėl bendradarbiavimo University of Illinois at Chicago lapkričio 17 d. susi-
tiko (iš k.) PLB Lituanistikos katedros vedėjas prof. Giedrius Subačius, projekto
vadovė Eglė Marta Juozaitytė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulte-
to dekanas prof. Saulius Gudas, Informatikos katedros vedėjas prof. Audrius Lopa -
ta ir kunigas Saulius Robertas Juozaitis. 

Nuotrauka iš PLB Lituanistikos katedros  archyvo

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Balandžio 7–14 dienomis Washington, DC vyks kasmetinis Vyšnių žydėji-
mo festivalis. Festivalis, rodantis Japonijos ir JAV draugystę, ren giamas nuo
1948 metų.  

Tradiciškai festivalyje dalyvauja visų JAV valstijų ir užsienio šalių am -
basadų atstovės (princesės). Atrankos kriterijai – pasiekimai mokslo srityje,
dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir tarptautinėje veikloje.

Festivalio dalyvės lankosi JAV valdžios institucijose – Baltuosiuose rū-
muose, Kongrese, lanko mokyklas, dalyvauja princesių parade Washington,
DC, lankosi Japonijos ambasadoje ir kituose renginiuose. 

Norinčiųjų dalyvauti atrankoje prašytume iki 2012 m. sausio 15 d. imtinai
atsiųsti savo biografiją (anglų k.) ir motyvacinį laišką el. pašto adresu:
liana.vazbiene@urm.lt 

Atkreipiame dėmesį, kad LR ambasada Washington, DC atrinks ir Vyš-
nių žydėjimo festivalio organizatoriams pateiks vieną kandidatę.

Išsami informacija apie atranką ir festivalį skelbiama tinklalapyje ir
www.nationalcherryblossomfestival.org

JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė,  Lietuvos gynybos atašė
plk. Antanas Jurgaitis ir LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas
renginyje, skirtame Lietuvos karių dienai.                  Laimono Lukoševičiaus nuotr. 

2011 m. lapkričio 20 d. Lietuvos
generalinis konsulatas New York ir
JAV LB New York apygarda surengė
Lietuvos karių dienos minėjimą. Po
šv. Mišių, kurias kun. Vytautas Vo -
lertas aukojo už Lietuvos karius, lie -
tuviai rinkosi Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo  parapijos salėje. Rengi -
nio dalyvius pasveikino generalinis
konsulas New York Valdemaras Sa -
rapinas, JAV LB New York apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė. Rengi -
nio prelegentas – Lietuvos gynybos
ata  šė JAV ir Kanadai plk. Antanas
Jurgaitis susirinkusiems kalbėjo

apie Lietuvos kariuomenės kūrimą -
si, praeities ir šiandienos iššūkius,
pasiekimus. „Esame pilnaverčiai
NATO nariai, kartu su didžiosiomis
pasaulio valstybėmis dalyvaujame
karščiausių pasaulio konfliktų spren -
dime, tai rodo mūsų pripažini mą”, –
kalbėjo plk. A. Jurgaitis. Renginio
metu buvo rodoma Lie tuvos krašto
apsaugos ministerijos parengta vir-
tuali paroda „Lietuvos ginkluotosios
pajėgos fotografijoje 2011”.

Lietuvos generalinio konsulato
New York informacija

Skelbiama Lietuvos atstovės atranka į tradicinį 
Vyšnių žydėjimo festivalį Washington, DC

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $200 Nika Trumpjonaitė-
Buck halter. $100 Arvidas Trumpjo -
nas. $50 Rimas ir Pranutė Domans -
kiai, Maria Kapačinskienė, Birutė
Kasakaitienė, Agota Tiškus. $45 Al -
gir das ir Raminta Marchertai. $30

Juo zas Ardys. $25 Romas Leparskas,
Kostas ir Vida Stankai, James Sto-
kas, Alfonsas Tumas. $15 Marija Re-
mie nė. $10 Aniceta Gedmintas, Zig-
mas ir Virginia Grybinai. Dėkojame
visiems rėmėjams. Mažosios Lietu-
vos Lie tu vių draugija, 1394 Midd-
leburg Ct.,  Naperville, IL 60540


